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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   

 5.2 ประเภทของหลักสูตร   

ปริญญาตรีทางวิชาการ    

 5.3 ภาษาที่ใช้   

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ   

 5.4 การรับเข้าศึกษา  

 นักศึกษาไทย 

 นักศึกษาต่างชาติ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง   

  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยมหาวทิยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศกึษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวชิา  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

- มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 

- สภาวชิาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ .........../...............  เมื่อวันที่

.............เดอืน........................พ.ศ................ 

- สภามหาวทิยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่........./…….... เมื่อวันที่....... เดอืน

...........................พ.ศ................... 

- สภาวชิาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่............เดอืน.............................. พ.ศ.............. 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เช่น การท าสวน การท าไร่ การท าาาร์มเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงแมลง

ที่ใช้บริโภคและแมลงอาหารสัตว์  การด าเนินธุรกิจบริษัทจ าหน่ายสารเคมีเกษตร  บริษัทเพื่อให้

ค าปรึกษาและให้บริการก าจัดแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูในอาคารบ้านเรือน การผลติปุ๋ยชีวภาพ 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ ธุรกิจการสง่ออกทางดา้นเกษตร 

 รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและ

หนว่ยงานตา่ง ๆ ดา้นการเกษตร 

 บริษัทเอกชน เป็นนักเกษตรประจ าาาร์ม นักเกษตรประจ าสวน พนักงานในโรงคัดบรรจุ พนักงาน

บริษัทสง่ออกสินค้าเกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร เป็นต้น 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา,  

สถาบนั, ประเทศ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ประชาชน 

วิชาเอกกีฏวิทยา 

1. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง Dr. agr (Molecular genetics), University of 

Bonn, Germany, 2003 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากฏีวิทยา,  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2536 

(3 5301 00927 45 9) 

2. รศ.ดร.ไสว บรูณพานชิพันธ์ุ วท.ด. (กีฏวิทยา), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2532 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา,  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากฏีวิทยา, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2521  

(3 7599 00326 68 5) 

3. อ.ดร.นนิาท บัววังโป่ง ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2550 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548 

(1 5099 00118 43 3) 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา,  

สถาบนั, ประเทศ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

วิชาเอกโรคพืช 

4. ผศ.พรสุข ชัยสุข วท.ม. (พันธุศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 

วท.บ. (พันธุศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 

(3 1201 00478 67 4) 

5. อ.ดร.อรอุมา เรอืงวงษ์ Ph.D. (Plant Pathology), National Pingtung 

University of Science and Technology, 

Taiwan, 2013 

วท.ม. (โรคพืช), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2548 

วท.บ. (โรคพืช), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2546 

(3 5707 00685 84 7) 

6. ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล Ph.D. (Plant Molecular Biology) , The United 

Graduate School of Agricultural Sciences, 

Ehime University, Japan, 2010 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) (ปฐพีศาสตร์และ 

อนุรักษศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2546  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (โรคพืช), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2543  

(3 5403 00565 35 6) 

วิชาเอกพืชไร่ 

7. ผศ.ดร.ณฐัศักดิ์ กฤตกิาเมษ วท.ด. (พชืไร่), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2558 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2537 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2533 

(3 6799 00002 89 9) 

8. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์

  

Dr. sc. agr. (Agriculture Chemistry),  

Georg-August-Universität Göttingen, 

Germany, 2004 

วท.ม. (พชืไร่), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2538 

บธ.บ. (การตลาด), 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 

2534 

(3 5699 00232 23 2) 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา,  

สถาบนั, ประเทศ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

9. ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค ์ Ph.D (Agronomy), Gottingen University, 
Germany, 2009 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พืชไร่, 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2540  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2535  

(3 5099 00587 76 6) 

วิชาเอกพืชสวน 

10. ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ตยิายน Ph.D. (Plant Physiology), Oregon State 
University, USA, 2008 
M.S. (Horticulture), Oregon State University, 
USA, 2002 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2539 

(3 5099 00140 24 9) 

11. อ.จามจุรี โสตถิกุล วท.ม. (พชืสวน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2533 
วท.บ. (พชืสวน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2528 

(3 5099 00278 22 4) 

12. อ.ดร.พิมพ์ใจ สหีะนาม วท.ด. (พชืสวน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2553 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2548 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2546 

(3 1904 00092 88 7) 

วิชาเอกปฐพีศาสตร์ 

13. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences),  
University of Hohenheim, Germany, 2004 
วท.ม. (เกษตรพืชสวน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2539 
วท.บ. (เกษตรพืชสวน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2534 

(3 5399 00119 15 1) 

14. ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย Ph.D. (Horticulture), National Pingtung 
University of Science and Technology, 
Taiwan, 2012  
วท.ม. (พชืสวน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2549 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2546 

(4 6607 00001 74 1) 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา,  

สถาบนั, ประเทศ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

15. อ.ดร.า้าไพลิน ไชยวรรณ ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2556  
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2549 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยแม่โจ้, 
2547 

(3 5011 00178 74 1) 

วิชาเอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

16. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ ์ Ph.D. (Agricultural and Extension Education),  
Mississippi State University, USA, 1998 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2523 

(5 1206 99013 92 5) 

17. รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
  

Ph.D. (Agriculture and Rural Development),  
University of Western Sydney, Australia, 
1997 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สง่เสริมการเกษตร,  
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2525 

(3 5101 00002 31 5) 

18. อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ปร.ด. (สง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557  
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2552  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 
2550 

(1 5099 00099 53 6) 

วิชาเอกสัตวศาสตร์และสตัว์น  า 

19. อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2553  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 

2546 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 

2543  

(3 5001 00300 09 0) 

(x xxxx xxxxx xx x) 

(x xxxx xxxxx xx x) 

(x xxxx xxxxx xx x) 

(x xxxx xxxxx xx x) 

(x xxxx xxxxx xx x) 
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ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา,  

สถาบนั, ประเทศ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

20. ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี ปร.ด. (สัตวศาสตร์) (สรีรวิทยา), 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2556 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (สัตวศาสตร์ เกียรตนิิยม

อันดับหนึ่งและเหรียญทอง), 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2551  

(1 3017 90010 01 8) 

21. อ.ดร.วรวิทย์ มณีพทิักษ์สันติ Ph.D (Aquaculture), Hiroshima University, 

Japan, 2013 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550  

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543  

(3 1018 00489 13 1) 

วิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

22. ผศ.ธรีะพงษ์ เสาวภาคย์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 

วท.บ. (วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2534 

(3 8299 00063 19 5) 

23. อ.ดร.นริศ ย้ิมแยม้ วท.ด. (พชืไร่), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2549  

วท.ม. (พชืสวน), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2534  

วท.บ. (พชืไร่), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2528 

(3 5199 00004 80 9) 

24. ผศ.ดร.เกศนิ ีเกตุพยัคฆ์ Dr.sc.agr (Molecular Biology of Livestock), 

Institute Veterinary Medicine, Georg-August-

Universität Göttingen, Germany, 2004 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2544 

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2542 

(3 5014 00622 15 8) 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ต้ังมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่ ...................................... 

 

(x xxxx xxxxx xx x) 

(x xxxx xxxxx xx x) 

(x xxxx xxxxx xx x) 

(x xxxx xxxxx xx x) 

(x xxxx xxxxx xx x) 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาส่งผลให้เศรษฐกิจของ

ประเทศไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น รายได้ของประชาชนสูงขึ้น 

ปัญหาความยากจนลดลงและคุณภาพชีวติประชาชนดขีึ้น แต่ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก

ยังมีอยู่มากจากความสามารถในการแข่งขันที่ยังปรับตัวได้ช้า มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาน้อย 

ในขณะที่ยังมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยมากข้ึน ประชากรวัยแรงงาน

ลดลง ความแตกต่างของรายได้ยังคงมีอยู่สูง ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่าง

รวดเร็ว สภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่าใน

อดีต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มุ่งที่จะเตรียมความพร้อมคน 

สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

เหมาะสม โดยยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต

จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม มีการปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ

ไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า

ของความมั่งคั่ง กับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มียุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศในหลายด้าน ในด้านเศรษฐกิจ มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

ให้มีความเขม้แข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและไดร้ับสว่นแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ยกระดับ

ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพสู่การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเขม้แข็งของฐานการผลิตและบริการ เพิ่มขดีความสามารถในการ

แข่งขัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวติที่ดีของประชาชน 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

โครงสร้างประชากรไทยมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น แรงงานในภาค

การเกษตรเริ่มมีอายุมากข้ึน ประกอบกับบุตรหลานเกษตรกรที่ได้รับการศึกษาที่ดีข้ึนไม่นิยมประกอบอาชีพ

การเกษตร เพราะขาดแรงจูงใจและกลัวความไม่มั่นคงทางรายได้ ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เคลื่อนย้ายออกจาก

ภาคการเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้แรงงานในภาคเกษตรมี

แนวโน้มลดลง อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร และเช่ือมโยงไปสู่สาขาเศรษฐกิจอื่นที่

เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร อย่างไรก็ตามโลกมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าว

กระโดด มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถทดแทนแรงงานมนุษย์ได้ อีกทั้งมนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูล

และองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด แม้ว่ายังคงมีความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่มาก ใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กลา่วถึงการเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ โดยให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ ทั้งการพัฒนา

ศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ ไดร้ับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล สง่เสริมให้มีการสร้างคนดี มีวินัย มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการลดลงของประชากร 
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วัยแรงงาน การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้าง

สังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสร้างสังคมที่มีคุณภาพและให้ใช้ประโยชน์

และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกือ้กูล อนุรักษ์ าื้นาูการใช้ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่าง

เหมาะสมและย่ังยืน 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดตอบสนองต่อทิศ

ทางการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเนน้ไปสูร่ะบบ

การผลิตทางการเกษตรที่มีการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมความรู้ 

ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ในการยกระดับการผลติสินค้าเกษตรเขา้สูร่ะบบมาตรฐาน มีความปลอดภัย

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีสาขาให้ผู้เรียนได้เลอืกเรียนตามความถนัด 8 สาขา อันได้แก่ พืชสวน พืชไร่ ปฐพีศาสตร์ 

กีฏวิทยา โรคพืช สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และสาขาที่เปิดใหม่ คือ สาขา

เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งสร้างหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์

เกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตและการจัดการที่ทันสมัยและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ มีทักษะความเป็นพลเมืองโลก เหมาะสมและสอดคลอ้งกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการให้สอดคลอ้งกับ

พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

คุณธรรม คุณภาพ เป็นพลเมืองโลก มีอัตลักษณ์เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตร ที่เป็นคนดี คนเก่ง คิดเป็น 

ปฏิบัติได้ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมพลวัต เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นเกษตรทันสมัย (Go for Smart 

Agriculture) 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวชิาเฉพาะ 

 หมวดวชิาเลือกเสรี 

13.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี ท่ีเปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  

 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

 หมวดวชิาเฉพาะ 

 หมวดวชิาเลือกเสรี 

  ไม่มี 
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13.3 การบริหารจัดการ  

  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนนิการโดยคณะที่เกี่ยวขอ้ง 

เช่น คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นต้น โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยังคณะที่จัดการเรียนการ

สอนให้ทราบลว่งหนา้ถึงจ านวนนักศกึษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะ

จัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ 

ตดิตามการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ. 6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ .7 ทุกปี

การศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี

ประสิทธภิาพสูงสุด 
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่น าหลักวิทยาการ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการเชิงระบบ ตลอดจนมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อน าไปสู่ระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาทางการเกษตรในทิศทางที่น าไปสู่ความย่ังยืน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคลอ้งกับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมครอบคลุมพืน้ที่ราบ ที่ดอน และที่สูง 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ พืชสวน พืชไร่ ปฐพีศาสตร์ 

กีฏวิทยา โรคพืช สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และค านึงถึง

ประโยชนโ์ดยรวมของสังคม 

1.2 วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณสมบัต ิดังนี้ 

1. เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะด้านการเกษตรทั่วไปและเฉพาะทาง 

สามารถปฏิบัตงิานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผน คิด วิเคราะห์ วิจัย และรู้จักใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และให้ค าแนะน าดา้นการเกษตรได้ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี  

มีการปรบัปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI ทีอ่ยู่ในการ

ประเมินคณุภาพการศึกษาที่

เกี่ยวขอ้งกับหลักสูตร 

รวบรวมติดตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน

ดา้นความพึงพอใจ และภาวะการ

ได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ไดง้านท าและการประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ที่ได้รับเงินเดอืนเริ่มตน้เป็นไปตาม

เกณฑ ์

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศึกษาตลอดป ี (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห์) 

   ระบบทวิภาค 

 ระบบหนว่ยการศึกษา (Module) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

   มีภาคฤดูร้อน       

   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   

ไม่มี  
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ระบบทวิภาค 

ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่เดอืนสงิหาคม ถึง ธันวาคม 

ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่เดอืนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

 ในเวลาราชการ  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  และมีคุณสมบัตเิป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 ขอ้ 5 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 ความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศไมเ่พียงพอ 

 ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 

 การปรบัตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา  

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลอืกได้ 

   อื่นๆ (ระบุ) .................................... 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

   จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวทิยาลัย และการแบ่งเวลา 

 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศกึษามีปัญหาตามขา้งตน้เป็นกรณีพิเศษ 

 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศกึษา ได้แก่ 

วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของ

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

   อื่นๆ (ระบุ) ………………………………… 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปีที่ 1 310 310 310 310 310 

ช้ันปีที่ 2 - 310 310 310 310 

ช้ันปีที่ 3 - - 310 310 310 

ช้ันปีที่ 4 - - - 310 310 

รวม 310 620 930 1,240 1,240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 310 310 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวขอ้การเสนอ

ตัง้งบประมาณ 

  

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 86,509,279 17,986,836 88,780,716 18,158,139 91,052,153 18,612,092 

วิจัย 23,890,600 9,074,279 23,890,600 9,160,700 23,890,600 9,252,307 

บริการวิชาการแก่สังคม 3,900,000 14,449,050 3,900,000 14,586,660 3,900,000 14,724,270 

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 

       -    383,775               -    387,430  -    391,304 

สนับสนุนวชิาการ 250,200 787,805 250,200 795,307 250,200 803,260 

บริหารมหาวทิยาลัย 30,874,118 9,964,311 31,790,940 10,059,209 32,681,086 10,159,801 

รวม 145,424,197 52,646,056 148,612,456 53,147,445 151,774,039 53,943,034 

รวมทั งสิ น 198,070,253 201,759,901 205,717,073 

 
2. ค่าใช้จา่ยตอ่หัวนักศึกษาเต็มเวลา จ านวน 146,072 บาท 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นส่ือหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................. 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต กระบวนวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1. กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพจิารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวชิาที่มีเนื้อหาอยู่

ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของนักศึกษา และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวขอ้ง 

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวชิา จ านวนหนว่ยกิต ล าดับขั้นของกระบวนวิชา
ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจต้องมีการ
พิจารณาปรับเขา้สู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 ขอ้ 8 และ 9 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า     136   หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 10 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หนว่ยกิต 

- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม  2 หนว่ยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า                100 หนว่ยกิต 

- วิชาแกน  45 หนว่ยกิต 

 -  วิชาแกนวทิยาศาสตร์  27 หนว่ยกิต  

 -  วิชาแกนเกษตรศาสตร์   18   หนว่ยกิต 

- วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 40 หนว่ยกิต 

– วิชาเอกบังคับ  40 หนว่ยกิต 

– วิชาเอกเลอืก (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

- วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

(3) หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6 หนว่ยกิต 

3.1.3 กระบวนวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)     30 หน่วยกิต 

(1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication) 12 หนว่ยกิต 

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1      3(3-0-6) 
  ENGL 101 Fundamental English 1 

001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2      3(3-0-6) 

  ENGL 102 Fundamental English 2 
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสทิธิผล 3(3-0-6) 

  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 

 001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
   ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 

(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 10 หน่วยกิต 

ให้นักศกึษาเลือกเรียนจากกระบวนวชิา ดังตอ่ไปนี้ 

Student must select the course as following 

011151 ม.ปร. 151 การใช้เหตุผล       3(3-0-6) 

  PHIL 151 Reasoning 
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011152 ม.ปร. 152 จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี     3(3-0-6) 
  PHIL 152 Ethics for Good Quality of Life 
011155 ม.ปร. 155 ปรัชญาความสุข      3(3-0-6) 
  PHIL 155 Philosophy of Happiness 

012100 ม.ศน. 100 การพัฒนาจิตเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี    3(2-3-4) 
  RE 100  Mind Development for High Quality of Life 
012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  RE 173  Descriptive Study of Religion 
012200 ม.ศน. 200 จิตอาสา       3(2-2-5) 
  RE 200  Mind Volunteer 

013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  PSY 110 Psychology and Daily Life 

050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
  HUGE 100 Usage of the Thai Language 
050121 ม.ศท. 121 พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน    3(3-0-6) 

  HUGE 121 Thai People in the ASEAN Community  
057136 ศ.ล. 136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  EDPE 136 Sport, Health, Fitness and Wellness Development 
074101  ศ.สข. 101 การสง่เสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
  EDHL 101 Promoting of Health in Everyday Life 
109115 วจ.ศป. 115 ชีวิตกับสุนทรยีะ      3(3-0-6) 

  FAGE 115 Life and Aesthetics 
127100 ร.ปค. 100 การเมืองในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  GOV 100 Politics in Everyday Life 

128100 ร.รปศ. 100 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ฐาน   3(3-0-6) 
  PA 100  Basic Good Governance in Administration 

140104 ร.ท. 104 การเป็นพลเมือง      3(3-0-6) 

  PG 104  Citizenship 
154153 ส.ภม. 153 ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่      3(3-0-6) 
  GEO 153 Disaster in Modern World 
159151 ส.สม. 151 สังคมและวัฒนธรรมลา้นนา     3(3-0-6) 
  SA 151  Lanna Society and Culture 

176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่     3(3-0-6) 

  LAGE 100 Law and Modern World 
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571151 พย.ศท. 151 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข    3(2-3-4) 
  NGGE 151 Science and Art for Happiness Creation 
702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  FINA 101 Finance for Daily Life 
703103 บธ.กจ. 103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกิจเบื้องตน้   3(3-0-6) 
  MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 
705191 บธ.กต. 191 ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด      1(1-0-2) 
  MKTG 191 Smart Consumer 
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ (Sciences and Mathematics) 6 หน่วยกิต 
201115 ว.วท. 115 ชีวิตและพลังงาน       3(3-0-6) 
  SC 115  Life and Energy 
201116 ว.วท. 116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน     3(3-0-6) 
  SC 116  Science and Global Warming 
201117 ว.วท. 117 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม  3(3-0-6) 
  SC 117  Mathematics and Science in Civilization 
204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่    3(2-2-5)  
  CS 100  Information Technology and Modern Life 
206100 ว.คณ. 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  MATH 100 Mathematics in Everyday Life 
211100 ว.ชท. 100 กินด ี: การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการป้องกันโรค   3(3-0-6) 
  BCT 100 Eating Well : Better Living and Disease Prevention 
218100 ว.อณ. 100 ศาสตร์แห่งอัญมณีและเครื่องประดับ   3(3-0-6) 
  GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry 
259108 วศ.ท. 108 ไาา้าในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  ENGR 108 Electricity in Everyday Life 
261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์     3(3-0-6)  
  CPE 111  Internet and Online Community 
359202 ก.พส. 202 พืชและอาหารปลอดภัย      3(3-0-6) 
  HORT 202 Plant and Food Safety 
362211 ก.อร. 211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  CONS 211  Principles of Conservation  
400110 ก.กษ. 110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  3(3-0-6)  
  AGRI 110  Technology Development and Global Change 
462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

PHPC 130 Medications in Everyday Life 
651105 สพ. 105 ระบบนเิวศกับสุขภาพ      3(3-0-6) 

VM 105 Ecosystem and Health 
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(1.4) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning Through Activities) 2 หน่วยกิต 

400100 ก.กษ. 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1     1(0-3-1) 
  AGRI 100 Learning Through Activities 1 
400101 ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2     1(0-3-1)
  AGRI 101 Learning Through Activities 2 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันการศึกษา ทั้งใน
และต่างประเทศ แล้วน ามาเทียบโอนหน่วยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรได้ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

Note:  Students can select general education courses from both in country and abroad, 
then transfer the credit to general education courses as defined in the curriculum  
from the consent of the department. 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)                ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 

2.1  วิชาแกน (Core Courses)   45 หน่วยกิต 

2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์ (Science)  27 หน่วยกิต 

202147 ว.ชว. 147 ชีววิทยาส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์             4(3-3-6) 
  BIOL 147 Biology for Agricultural Students 
202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1       4(3-3-6) 
  BIOL 231 Genetics 1 
203111 ว.คม. 111 เคมี 1        3(3-0-6) 
  CHEM 111 Chemistry 1 
203115 ว.คม. 115 ปฏิบัตกิารเคมี 1      1(0-3-0) 
  CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 
203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรย์ีส าหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี   3(3-0-6) 
  CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 
203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ส าหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี  1(0-3-0) 
  CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 
206108 ว.คณ. 108 คณิตศาสตร์เบือ้งต้น               3(3-0-6) 
  MATH 108 Elementary Mathematics 
207181 ว.าส. 181 าิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 
  PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
207191 ว.าส. 191 ปฏิบัตกิาราิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0)  
  PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 
215205 ว.จช. 205 จุลชีววิทยา       3(3-0-6) 
  MICB 205 Microbiology 
215206 ว.จช. 206 ปฏิบัตกิารจุลชีววิทยา      1(0-3-0) 

 MICB 206 Microbiology Laboratory 
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2.1.2  วิชาแกนเกษตรศาสตร์ (Agriculture)  18 หน่วยกิต 

351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธรุกิจเกษตรเบือ้งตน้ 2(2-0-4) 

  AEC 202 Introduction to Agricultural Economics and Agribusiness Management 

356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเบือ้งตน้     2(2-0-4)  

  ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 

357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร      2(1-3-2) 

  ENT 210  Agricultural Insect Pests 

360210 ก.รพ. 210 โรคพืชวิทยาเบือ้งตน้      2(2-0-4)  

  PLP 210  Elementary Plant Pathology 

363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดนิเบือ้งตน้   4(3-3-6) 

  PLS 210  Introduction to Plant Production and Soil Management 

400190 ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1       1(0-3-0) 

  AGRI 190 Practical Training 1 

400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบือ้งตน้    2(2-0-4) 

  AGRI 210 Introduction to Agricultural Innovations 

400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ  2(2-0-4) 

  AGRI 211  Agricultural Systems and Natural Resource Management 

400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 

  AGRI 290 Practical Training 2 

2.2  วิชาเอก (Major) ไม่น้อยกว่า  40 หน่วยกิต 

วิชาเอก จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และในจ านวน 36 

หนว่ยกิต ตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดับ 400 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 18 หนว่ยกิต 

The major field must have 300 level course or higher at least 36 credits and in the 36 

credits must be 400 level course or higher at least 18 credits 
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1) วิชาเอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร (Agricultural Extension) 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ (Required Courses)    40 หน่วยกิต 

352301  ก.สส. 301 ภาวะผู้น าในการสง่เสริมการเกษตร   3(3-0-6)
 AET 301  Leadership in Agricultural Extension 

352311   ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร     3(2-3-4) 
  AET 311  Principles of Agricultural Extension 
352314   ก.สส. 314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสง่เสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
  AET 314  Information Technology Management for Agricultural Extension 
352316   ก.สส. 316 หลักการวิจัยทางสง่เสริมการเกษตร    4(3-2-7) 
  AET 316  Principle of Agricultural Extension Research 
352321   ก.สส. 321 วิธีการสง่เสริมการเกษตร     3(3-0-6) 
  AET 321  Methods of Agricultural Extension   
352323   ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 
  AET 323 Community Development and Agricultural Development 
352332   ก.สส. 332 การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร    3(3-0-6) 
  AET 332 Diffusion of Agricultural Innovations 
352412   ก.สส. 412 การสง่เสริมเยาวชนเกษตร     3(3-0-6) 
  AET 412  Farm Youth Extension 
352421   ก.สส. 421 องค์การและการบริหารจัดการในการสง่เสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
  AET 421  Organization and Management in Agricultural Extension 
352441   ก.สส. 441  การประเมินผลโครงการสง่เสริมการเกษตร   3(3-0-6) 
  AET 441  Evaluation of Agricultural Extension Project 
352494   ก.สส. 494 หัวขอ้เลอืกสรรทางสง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  1(1-0-2) 
  AET 494 Selected Topics in Agricultural Extension and Rural Development 
352497   ก.สส. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2)  
  AET 497 Seminar 1 
352498   ก.สส. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2) 
  AET 498 Seminar 2 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ 
and students must select cooperative education group or special problem 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
352490   ก.สส. 490 สหกิจศึกษาทางสง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  6 หนว่ยกิต 
  AET 490 Cooperative Education in Agricultural Extension and Rural Development 

หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 
352390   ก.สส. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  3(0-18-0) 
  AET 390 Professional Skill Training in Agricultural Extension 

และ 352499 ก.สส. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0) 
 AET 499 Special Problems 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาในแผน 1 แผน 2 

หรือแผน 3 แผนใดแผนหนึ่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  โดยกระบวนวิชาดังกล่าวจะต้องเป็นกระบวนวิชา
ระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิตขึ้นไป 

หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโทตามข้อ 2.3 จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

Students who require to study major elective courses must select the courses from 
either plan 1, plan 2 or plan 3 at least 15 credits and the courses must be 400 level at least 3 credits or 
higher 

If students who do not require study the major elective course must follow the 
number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits 

แผน 1  การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน 
ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
Plan 1  Agricultural Extension and Community Development  
A minimum of 15 credits must be selected from the following courses 

006103 ม.บน. 103 บ้านและชุมชน       3(3-0-6) 
 HC 103  Home and Community 

006341   ม.บน. 341 หลักมนุษยสัมพันธ ์     3(3-0-6) 
  HC 341  Principles of Human Relations 
006349   ม.บน. 349 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนา   3(3-0-6) 
  HC 349  Community Participation Process in Development Projects 
351321   ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิค้าเกษตร    3(3-0-6) 
  AEC 321 Economics of Agricultural Marketing 
351331   ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร    3(3-0-6) 
  AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution 
352313   ก.สส. 313 การสง่เสริมเกษตรที่สูง      3(3-0-6)

 AET 313  Highland Agricultural Extension 
352331 ก.สส. 331 การพูดและการเขยีนเพื่อการสง่เสริมการเกษตร   3(3-0-6) 
   AET 331  Speaking and Writing for Agricultural Extension 
352401   ก.สส. 401 การสง่เสริมเกษตรให้เกษตรกรผู้ใหญ ่   3(3-0-6) 
  AET 401  Extension Work for Adult Farmers 
352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6)  
   AET 413  Planning and Management of Training in Agricultural Extension 
352422   ก.สส. 422 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร    3(3-0-6) 
  AET 422 Agro-tourism Management 
365301  ก.สท. 301 เศรษฐกิจและการพัฒนาบนพื้นที่สูง   3(3-0-6) 
  HANR 301 Highland Economy and Development 
368211  ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร     3(3-0-6) 
  ABM 211 Agricultural Business Management 
701181   บธ.บช. 181 การบัญชีส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี     3(3-0-6) 
  ACC 181 Accounting for Non Accountants 
705211  บธ.กต. 211 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
  MKTG 211 Marketing Principles 
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แผน 2  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด้านการเกษตร 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

Plan 2  Information Technology and Communication in Agriculture 

A minimum of 15 credits must be selected from the following courses 

204202 ว.คพ. 202  เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเว็บ    3(2-2-5) 

   CS 202  Information Technology and Web Development 

352431   ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร  3(3-0-6) 

  AET 431  Principles of Public Relations and Communication in Agriculture 

352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสง่เสริมการเกษตร   3(2-2-5)  

   AET 433 Media Production Technology in Agricultural Extension 

851204 สม. 204 หลักการประชาสัมพันธ ์การโฆษณา และการสื่อสารการตลาด  3(3-0-6)  

   MC 204  Principles of Public Relations, Advertising and Marketing Communication 

851305 สม. 305 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)  

   MC 305  Arts for Communication 

851309 สม. 309 สื่อกับโลกสมัยใหม่      3(3-0-6) 

   MC 309  Media and the Modern World 

851310 สม. 310  หลักการวิทยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทัศน ์  3(3-0–6)  

   MC 310  Principles of Radio and Television Broadcasting 

851401 สม. 401  สื่อทางเลอืก       3(2-3-6)  

   MC 401  Alternative Media 

851407 สม. 407  สื่อกับชุมชน       3(2-6-1)  

   MC 407  Media and Community 

851420 สม. 420 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสยีง    3(2-3-4) 

   MC 420  Radio Program Production 

851430 สม. 430 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์    3(1-6-2) 

   MC 430  Television Program Production 

954140 ศท.สป. 140 พืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

   INX 140  Information Technology Literacy 

954360 ศท.สป. 360 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการบุคลากรความรู้  3(3-0-6) 

  INX 360  Information Technology for Knowledge Worker Management 
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แผน 3  วิชาการเกษตร 

ให้เรียนไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

Plan 3  Agriculture  

A minimum of 15 credits must be selected from the following courses 

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 

Plant and Soil Science Group 

260462 วศ.กษ. 462 หลักการเกษตรชลประทาน     3(3-0-6)  

  AE 462  Principles of Agricultural Irrigation 

353313 ก.พร. 313 พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย    3(2-3-5)  

  AGRO 313 Important Field Crops of Thailand 

353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 

  AGRO 432 Weeds and Weed Control 

353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์     4(3-3-6) 

  AGRO 454 Seed Technology 

359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพชื      3(2-3-4) 

  HORT 301 Plant Propagation 

359341 ก.พส. 341 การจัดการสถานขยายพันธ์ุไม้     3(3-0-6) 

  HORT 341 Nursery Management 

359350 ก.พส. 350 หลักการท าสวนไม้ผล      2(2-0-4) 

  HORT 350 Principles of Fruit Production 

359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบือ้งตน้      3(3-0-6)  

  HORT 360 Introduction to Industrial Crops 

359403 ก.พส. 403 การปฏิบัตหิลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4)  

HORT 403 Postharvest Handling of Horticultural Crops 

359410 ก.พส. 410 หลักการไม้ดอก       2(2-0-4)  

  HORT 410 Principles of Floriculture 

359421 ก.พส. 421 การผลิตพืชผัก       3(3-0-6)  

  HORT 421 Vegetable Production 

361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ   3(3-0-6)  

  SOIL 351 Soil Fertility Management 

363401 ก.พศ. 401  เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการเกษตร  3(2-3-4) 

  PLS 401  Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture 

 
 



24 
 

กลุ่มวิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

Entomology and Plant Pathology Group 

357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

  ENT 322 Economic Entomology 

357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ     3(3-0-6) 

  ENT 323 Insect Pests of Stored Products 

357324 ก.กฏ. 324 แมลงศัตรูไม้ผล       3(3-0-6) 

  ENT 324 Insect Pests of Fruit Crops 

357325 ก.กฏ. 325 แมลงศัตรูพืชไร่       3(3-0-6) 

  ENT 325 Insect Pests of Field Crops 

357326 ก.กฏ. 326 แมลงศัตรูผัก       3(3-0-6) 

  ENT 326 Insect Pests of Vegetable Crops 

357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม      3(2-3-4)  

ENT 360 Industrial Insects 

357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง      3(3-0-6) 

  ENT 441  Principles of Insect Control 

360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัตกิารโรคพืชวิทยาเบือ้งตน้     1(0-3-1)  

  PLP 212  Elementary Plant Pathology Laboratory 

360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-4)  

  PLP 304 Diseases of Economic Plants 

360401 ก.รพ. 401 โรคของไม้ดอกไม้ประดับ      3(2-3-4) 

  PLP 401  Diseases of Ornamental Plants 

360402 ก.รพ. 402 โรคของพืชไร่       3(2-3-4) 

  PLP 402 Diseases of Field Crops 

360403  ก.รพ. 403 โรคของไม้ผล       3(2-3-4)

  PLP 403 Diseases of Fruit Crops 

360404 ก.รพ. 404 โรคของผัก       3(2-3-4) 

  PLP 404 Diseases of Vegetable Crops 

360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 

  PLP 407 Plant Disease Control 
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กลุ่มวิชาสัตว์ศาสตร์และสัตว์น  า 

Animal and Aquatic Science Group 

356303 ก.สศ. 303 อาหารและการให้อาหารสัตว์    4(3-3-6) 

ANS 303 Feeds and Feeding 

356306 ก.สศ. 306 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     3(3-0-6)  

  ANS 306 Principles of Aquaculture 

356414 ก.สศ. 414 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์เลี้ยงในาาร์ม 3(2-3-4)  

ANS 414 Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal 

356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตว์ปีก       3(3-0-6) 

  ANS 441 Poultry Production 

356442 ก.สศ. 442 การผลิตสุกร       3(3-0-6) 

  ANS 442 Swine Production 

356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม       3(3-0-6)

  ANS 443 Dairy Cow Production 

356444 ก.สศ. 444 การผลิตโคเนื้อ       3(3-0-6) 

  ANS 444 Beef Cattle Production 

356446 ก.สศ. 446 การจัดการในาาร์มปศุสัตว์    3(3-0-6) 

  ANS 446 Management in Livestock Farming 
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2) วิชาเอกพืชไร่ (Agronomy) 

2.2.1  วิชาเอกบังคับ (Required Courses)    40 หนว่ยกิต 

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน้       3(3-0-6) 

BCT 315 Introductory Biochemistry  

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งตน้     1(0-3-0) 

  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 

353303 ก.พร. 303 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพชื     4(3-3-6)  

AGRO 303 Principles of Plant Breeding 

353312 ก.พร. 312 สรีรวิทยาประยุกตข์องพืชไร่    4(3-3-6)  

AGRO 312 Applied Field Crop Physiology  

353313 ก.พร. 313 พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย    3(2-3-5)  

  AGRO 313 Important Field Crops of Thailand 

353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 

  AGRO 432 Weeds and Weed Control 

353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์     4(3-3-6) 

  AGRO 454 Seed Technology 

353497 ก.พร. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 

AGRO 497 Seminar 1 

353498 ก.พร. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2)  

AGRO 498 Seminar 2 

354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 

354312 ก.สถ. 312 การวางแผนการทดลอง      3(2-3-4) 

AS 312  Experimental Design 

355411 ก.กว. 411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1     3(3-0-6)  

FM 411  Agricultural Machinery 1 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ 

and students must select cooperative education group or special problem 

กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

353490 ก.พร. 490 สหกิจศึกษาทางพืชไร่      6 หนว่ยกิต  

AGRO 490 Cooperative Education in Agronomy 

หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 

 353390 ก.พร. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาพชืไร่    3(0-18-0)  

AGRO 390 Professional Skill Training in Agronomy 

และ 353499 ก.พร. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0)  

AGRO 499 Special Problems 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก ให้เลอืกเรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้ จ านวนไม่น้อยกว่า 

15 หนว่ยกิต  โดยกระบวนวชิาดังกล่าวจะต้องเป็นกระบวนวชิาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิตขึ้นไป 

หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโทตามข้อ 2.3 จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

Students who require to study major elective courses must select the courses as 

following at least 15 credits, the courses must be 400 level at least 3 credits or higher 

If students who do not require study the major elective course must follow the 

number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits 

251281 วศ.ย. 281 การส ารวจเบือ้งตน้ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วศิวกรโยธา  3(2-3-4)  

CE 281  Elementary Survey for Non-Civil Engineering Majors 

260462  วศ.กษ. 462 หลักการเกษตรชลประทาน     3(3-0-6)  

AE 462  Principles of Agricultural Irrigation 

351321   ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิค้าเกษตร    3(3-0-6) 

  AEC 321 Economics of Agricultural Marketing 

351331   ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร    3(3-0-6) 

  AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution 

352311   ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร     3(2-3-4) 

  AET 311  Principles of Agricultural Extension 

352321   ก.สส. 321 วิธีการสง่เสริมการเกษตร     3(3-0-6) 

  AET 321  Methods of Agricultural Extension   

353302 ก.พร. 302 ปฏิบัตกิารผสมพันธ์ุพชืไร่      1(0-3-0) 

AGRO 302 Practice in Hybridization of Field Crops 

353418 ก.พร. 418 พืชวงศ์ถั่ว      3(3-0-6) 

AGRO 418 Legumes 

353421 ก.พร. 421 พืชอาหารสัตว์       3(3-0-6) 

AGRO 421 Forage Crops 

353422 ก.พร. 422 ทุ่งหญา้เขตร้อน      3(3-0-6)  

AGRO 422 Tropical Pastures 

353441 ก.พร. 441 การปรับปรุงพันธ์ุพชืไร่      3(3-0-6)  

AGRO 441 Field Crop Improvement 

353452 ก.พร. 452 การทดสอบเมล็ดพันธุ ์     3(2-3-4) 

AGRO 452 Seed Testing 
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353453 ก.พร. 453 การผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ     3(2-3-4)  

AGRO 453 Commercial Seed Production 

353471 ก.พร. 471 การเพาะปลูกพชืไร่ข้ันสูง     3(3-0-6) 

AGRO 471 Advanced Agronomy 

353482 ก.พร. 482 ทรัพยากรทางพันธ์ุศาสตร์ของพืช     3(3-0-6) 

AGRO 482 Genetic Resources in Plants 

354400 ก.สถ. 400 การประมวลผลขอ้มูลเกษตรดว้ยคอมพิวเตอร์   3(2-3-4) 

AS 400  Computerized Data Processing in Agriculture 

355315 ก.กว. 315 เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในาาร์ม    3(2-3-4)  

  FM 315  Engines and Farm Machinery 

355412 ก.กว. 412 เครื่องจักรกลการเกษตร 2     3(3-0-6)

  FM 412  Agricultural Machinery 2 

355441 ก.กว. 441 หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพชื   3(2-3-5) 

FM 441  Principles of Grain Processing 

355442 ก.กว. 442 การลดความช้ืนและการเก็บรักษาเมล็ดพชืไร่   3(2-3-5)  

FM 442  Drying and Storage Field Crops 

357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0–6) 

ENT 322 Economic Entomology 

357325 ก.กฏ. 325 แมลงศัตรูพืชไร่       3(3-0-6)  

ENT 325 Insect Pests of Field Crops 

357442 ก.กฏ. 442 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววธิ ี   3(2-3-4) 

ENT 442 Biological Control of Insect Pests 

357443 ก.กฏ. 443 พืชตา้นทานแมลง      3(3-0-6) 

ENT 443 Insect Resistance in Crop Plants 

357444 ก.กฏ. 444 สารฆ่าแมลง       3(3-0-6)  

ENT 444 Insecticides 

360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัตกิารโรคพืชวิทยาเบือ้งตน้     1(0-3-1)  

  PLP 212  Elementary Plant Pathology Laboratory 

360402 ก.รพ. 402 โรคของพืชไร่       3(2-3-4) 

  PLP 402 Diseases of Field Crops 

360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 

  PLP 407 Plant Disease Control 

360450 ก.รพ. 450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว      3(2-3-4) 

PLP 450 Postharvest Disease 
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360460 ก.รพ. 460 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและเชือ้โรคในระดับโมเลกุล   3(3-0-6)  

PLP 460 Molecular Plant-Pathogen Interactions 

360471 ก.รพ. 471 การประยุกตใ์ช้เทคนคิระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร  3(2-3-4)  

PLP 471  Application of Molecular Techniques in Plant Pathology and Agriculture 

361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ   3(3-0-6)  

  SOIL 351 Soil Fertility Management  

361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช     3(3-0-6)

  SOIL 452 Fertilizer and Plant Nutrient Management 

361453 ก.ปฐ. 453 ดนิและธาตุอาหารพืช      3(3-0-6)

  SOIL 453 Soil and Plant Nutrition 

361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน       3(3-0-6)  

SOIL 461 Soil Conservation 

361475 ก.ปฐ. 475 การจัดการน า้ในดนิและการชลประทานระดับไร่นา   3(3-0-6)  

SOIL 475 Soil Water Management and On-Farm Irrigation 

361476 ก.ปฐ. 476 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3–0-6) 

SOIL 476 Agricultural Meteorology 

368211  ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร     3(3-0-6) 

  ABM 211 Agricultural Business Management 

368310 ก.ธก. 310 การประยุกตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจาาร์ม  3(2-3-4)  

ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 

368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรขัน้กลาง     3(3-0-6)  

ABM 411 Intermediate Agribusiness Management 

368431 ก.ธก. 431 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร    3(3-0-6)  

ABM 431 Financial Management for Agribusiness 
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3) วิชาเอกสัตวศาสตร์และสัตว์น  า (Animal and Aquatic Science) 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ (Required Courses)    40 หน่วยกิต 

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน้       3(3-0-6) 
BCT 315 Introductory Biochemistry  

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งตน้     1(0-3-0) 
  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 
356261 ก.สศ. 261 สถิติวเิคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์   3(3-0-6)  

ANS 261 Statistical Analysis and Experimental Design in Animals 
356303 ก.สศ. 303 อาหารและการให้อาหารสัตว์    4(3-3-6) 

ANS 303 Feeds and Feeding 
356306 ก.สศ. 306 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     3(3-0-6)  

ANS 306 Principles of Aquaculture 
356411 ก.สศ. 411 สรีรวิทยาของสัตว์เลีย้ง      3(3-0-6) 

ANS 411  Physiology of Domestic Animals 
356412 ก.สศ. 412 การสบืพันธ์ุของสัตว์     3(3-0-6)  

ANS 412 Animal Reproduction 
356414 ก.สศ. 414 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์เลี้ยงในาาร์ม 3(2-3-4)  

ANS 414 Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal 
356431 ก.สศ. 431 การปรบัปรุงพันธ์ุสัตว์เลี้ยงในาาร์ม   3(3-0-6)  

ANS 431 Improvement of Farm Animals 
356451 ก.สศ. 451 โภชนศาสตร์สัตว ์     3(3-0-6)  

ANS 451 Animal Nutrition 
356497 ก.สศ. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2)

  ANS 497 Seminar 1 
356498 ก.สศ. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2) 

ANS 498 Seminar 2 
651306 สพ. 306 กายวิภาคของสัตว์เลีย้ง      3(2-3-4)  

VM 306  Anatomy of Domestic Animals 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ 
and students must select cooperative education group or special problem 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
356490 ก.สศ. 490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า    6 หนว่ยกิต 

ANS 490  Cooperative Education in Animal and Aquatic Sciences 
หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 

356390 ก.สศ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  3(0-18-0) 
ANS 390 Professional Skill Training in Animal and Aquatic Sciences 

และ 356499 ก.สศ. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9–0) 
ANS 499 Special Problems 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

วิชาเอกเลอืก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต  โดยให้เลือกเรียน 1 แผน ดังตอ่ไปนี้ 

หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโทตามข้อ 2.3 จ านวน  

ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

Major elective courses at least 15 credits, students must select a plan by as following 

If students who do not require study the major elective course must follow the 

number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits 

แผน 1  สัตวศาสตร์ 

ให้เรียน 9 หนว่ยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

Plan 1  Animal Sciences 

A minimum of 9 credits must be selected from the following courses 

356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตว์ปีก       3(3-0-6)

  ANS 441 Poultry Production  

356442 ก.สศ. 442 การผลิตสุกร       3(3-0-6)

  ANS 442 Swine Production 

356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม       3(3-0-6)  

ANS 443 Dairy Cow Production 

และให้เลือกเรียนอย่างนอ้ย 6 หนว่ยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

and a minimum of 6 credits must be selected from the following courses 

353421 ก.พร. 421 พืชอาหารสัตว์       3(3-0-6) 

AGRO 421 Forage Crops 

355411 ก.กว. 411 เครือ่งจักรกลการเกษตร 1     3(3-0-6)  

FM 411  Agricultural Machinery 1 

356304  ก.สศ. 304 การให้อาหารสัตว์เคีย้วเอือ้ง     3(3-0-6)  

ANS 304 Feeding Ruminants 

356331 ก.สศ. 331 โรคของสัตว์เลีย้งในาาร์ม     3(3-0-6)  

ANS 331 Diseases of Farm Animals 

356342 ก.สศ. 342 การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน     3(3-0-6)

   ANS 342 Goats and Sheep Production in the Tropics 

356351 ก.สศ. 351 โภชนศาสตร์สัตวน์้ า      3(3-0-6)

  ANS 351 Aquatic Nutrition 

356372 ก.สศ. 372 มาตรฐานาาร์มสัตวน์้ า      3(3-0-6) 

ANS 372 Standard of Aquaculture Farming 

356415 ก.สศ. 415 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสบืพันธ์ุในสัตว์เลีย้ง  3(3-0-6) 

  ANS 415 Biotechnology for Reproduction in Domestic Animals  
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356416 ก.สศ. 416 สัตว์เลีย้งในาาร์มกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  

ANS 416 Farm Animals and the Environment 

356425 ก.สศ. 425 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรบัปรุงพันธ์ุสัตว ์   3(3-0-6)  

ANS 425 Biotechnology in Animal Breeding 

356426 ก.สศ. 426 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์เลีย้งในาาร์ม   3(3-0-6) 

  ANS 426 Biotechnology in Farm Animals  

356432 ก.สศ. 432 พฤตกิรรมของสัตว์เลีย้ง      3(3-0-6)  

ANS 432 Behavior of Domestic Animals  

356444  ก.สศ. 444 การผลิตโคเนื้อ       3(3-0-6)  

ANS 444 Beef Cattle Production 

356445 ก.สศ. 445 การจัดการาาร์มสุกรเชิงการค้า     3(3-0-6)

  ANS 415 Commercial Swine Farm Management 

356446 ก.สศ. 446 การจัดการในาาร์มปศุสัตว ์    3(3-0-6) 

ANS 446 Management in Livestock Farming 

356447 ก.สศ. 447 การจัดการสัตว์ปีก      3(3-0-6) 

ANS 447 Poultry Management 

356448 ก.สศ. 448 การจัดการเนื้อสัตว์      3(3-0-6)

  ANS 448 Meat Management 

356449 ก.สศ. 449 การผลิตกระต่าย      3(3-0-6)  

ANS 449 Rabbit Production 

356452 ก.สศ. 452 โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว     3(3-0-6) 

ANS 452 Dog and Cat Nutrition 

356455 ก.สศ. 455 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารสัตว์    1(0-3-0)

  ANS 455 Proximate Analysis of Feeds 

356456 ก.สศ. 456 การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม    3(3-0-6)  

ANS 456 Animal Feed Manufacturing 

356478 ก.สศ. 478 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า      3(3-0-6) 

ANS 478 Aquatic Products 

356496 ก.สศ. 496 หัวขอ้เลอืกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า    3(3-0-6)  

ANS 496 Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences 

357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง      3(3-0-6) 

  ENT 441  Principles of Insect Control 

368211  ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร     3(3-0-6) 

  ABM 211 Agricultural Business Management 
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แผน 2  สัตว์น  า 

ให้เรียน 9 หนว่ยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

Plan 2  Aquatic Animal 

A minimum of 9 credits must be selected from the following courses 

356312 ก.สศ. 312 สรีรวิทยาสัตวน์้ าเศรษฐกิจ     3(3-0-6)  

ANS 312 Economical Aquatic Animal Physiology 

356361 ก.สศ. 361 มีนวิทยาประยุกต ์     3(3-0-6)  

ANS 361 Applied Ichthyology 

356373 ก.สศ. 373 คุณภาพน้ าทางการประมง    3(3-0-6)  

ANS 373 Water Quality for Fisheries 

และให้เลือกเรียนอย่างนอ้ย 6 หนว่ยกิต จากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

and a minimum of 6 credits must be selected from the following courses 

356313 ก.สศ. 313 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตว์น้ า    3(2-3-4) 

ANS 313 Aquatic Animal Immunology 

356333 ก.สศ. 333 โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้ า     3(3-0-6)  

ANS 333 Disease and Sanitation of Aquatic Animals 

356351 ก.สศ. 351 โภชนศาสตร์สัตวน์้ า      3(3-0-6)

  ANS 351 Aquatic Nutrition 

356372 ก.สศ. 372 มาตรฐานาาร์มสัตวน์้ า      3(3-0-6) 

ANS 372 Standard of Aquaculture Farming 

356374 ก.สศ. 374 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง    3(3-0-6) 

ANS 374 Fisheries Law and Regulations 

356375 ก.สศ. 375 แพลงก์ตอนวทิยาส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   3(3-0-6)  

ANS 375 Planktonology for Aquaculture 

356376 ก.สศ. 376 พิษวิทยาในสัตว์น้ า     3(3-0-6) 

  ANS 376 Aguatic Animal Toxicology 

356416 ก.สศ. 416 สัตว์เลีย้งในาาร์มกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)  

ANS 416 Farm Animals and the Environment 

356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตว์ปีก       3(3-0-6) 

  ANS 441 Poultry Production 

356442 ก.สศ. 442 การผลิตสุกร       3(3-0-6) 

  ANS 442 Swine Production 

356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม       3(3-0-6)

  ANS 443 Dairy Cow Production 
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356444 ก.สศ. 444 การผลิตโคเนื้อ       3(3-0-6) 

  ANS 444 Beef Cattle Production 

356455 ก.สศ. 455 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารสัตว์    1(0-3-0)

  ANS 455 Proximate Analysis of Feeds 

356475 ก.สศ. 475 การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 

ANS 475 Economical Shellfish Culture 

356476 ก.สศ. 476 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง    3(3-0-6)

  ANS 476 Coastal Marine Culture Technology 

356477 ก.สศ. 477 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง     3(3-0-6) 

ANS 477 Shrimp Culture Technology 

356478 ก.สศ. 478 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า      3(3-0-6) 

ANS 478 Aquatic Products 

356496 ก.สศ. 496 หัวขอ้เลอืกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า    3(3-0-6)  

ANS 496 Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences 

368211  ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร     3(3-0-6) 

  ABM 211 Agricultural Business Management 
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4) วิชาเอกกีฏวิทยา (Entomology) 

2.2.1  วิชาเอกบังคับ (Required Courses)    40 หน่วยกิต 

354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 

357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

ENT 322 Economic Entomology 

357323  ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ     3(3-0-6) 

ENT 323 Insect Pests of Stored Products 

357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม      3(2-3-4)  

ENT 360 Industrial Insects 

357417 ก.กฏ. 417 กายวิภาคของแมลง      3(2-3-4)

  ENT 417  Insect Anatomy 

357418 ก.กฏ. 418 นเิวศวิทยาของแมลง      3(3-0-6)  

ENT 418  Insect Ecology 

357432 ก.กฏ. 432 อนุกรมวิธานแมลง 1      3(2-3-4)  

ENT 432 Insect Systematics 1 

357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง      3(3-0-6) 

ENT 441  Principles of Insect Control 

357444 ก.กฏ. 444 สารฆ่าแมลง       3(3-0-6)  

ENT 444 Insecticides 

357491 ก.กฏ. 491 เทคนคิทางกีฏวิทยา      3(3-0-6) 

ENT 491  Techniques in Entomology 

357497 ก.กฏ. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2)  

ENT 497 Seminar 1 

360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-4)  

PLP 304 Diseases of Economic Plants 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ 

and students must  select cooperative education group or special problem 

กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

357490 ก.กฏ. 490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา      6 หนว่ยกิต 

ENT 490 Cooperative Education in Entomology 

หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 

357390 ก.กฏ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิากฏีวิทยา   3(0-18–0) 

ENT 390 Professional Skill Training In Entomology 

และ 357499 ก.กฏ. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0)  

ENT 499 Special Problems 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
โดยเลอืกจากกระบวนวชิา ดังตอ่ไปนี้ 
หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโทตามข้อ 2.3 จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 
Selecting the courses as following 

If students who do not require study the major elective course must follow the 

number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits 
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน้       3(3-0-6) 

BCT 315 Introductory Biochemistry  
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งตน้     1(0-3-0) 
  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 
352311   ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร     3(2-3-4) 
  AET 311  Principles of Agricultural Extension 
352321   ก.สส. 321 วิธีการสง่เสริมการเกษตร     3(3-0-6) 
  AET 321  Methods of Agricultural Extension   
352323   ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 
  AET 323 Community Development and Agricultural Development 
352332   ก.สส. 332 การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร    3(3-0-6) 
  AET 332 Diffusion of Agricultural Innovations 
352401   ก.สส. 401 การสง่เสริมเกษตรให้เกษตรกรผู้ใหญ ่   3(3-0-6) 
  AET 401  Extension Work for Adult Farmers 
352412   ก.สส. 412 การสง่เสริมเยาวชนเกษตร     3(3-0-6) 
  AET 412  Farm Youth Extension 
352421   ก.สส. 421 องค์การและการบริหารจัดการในการสง่เสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
  AET 421  Organization and Management in Agricultural Extension 
352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสง่เสริมการเกษตร   3(2-2-5)  
   AET 433 Media Production Technology in Agricultural Extension 
352441   ก.สส. 441  การประเมินผลโครงการสง่เสริมการเกษตร   3(3-0-6) 
  AET 441  Evaluation of Agricultural Extension Project 
353313 ก.พร. 313 พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย    3(2-3-5)  
  AGRO 313 Important Field Crops of Thailand 
353418 ก.พร. 418 พืชวงศ์ถั่ว      3(3-0-6) 

AGRO 418 Legumes 
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 
  AGRO 432 Weeds and Weed Control 
353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์     4(3-3-6) 
  AGRO 454 Seed Technology 
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357421 ก.กฏ. 421 แมลงพาหะน าโรคพืช      3(3-0-6)  
ENT 421   Insect Transmission of Plant Diseases 

357422 ก.กฏ. 422 แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์    3(2-3-4)  
ENT 422 Medical and Veterinary Entomology 

357426 ก.กฏ. 426 การเลี้ยงผึ้ง       3(2-3-4)

  ENT 426 Apiculture 

357427 ก.กฏ. 427 การผลิตหม่อนไหม      3(2-3-4)  

ENT 427 Sericulture 

357433 ก.กฏ. 433 อนุกรมวิธานแมลง 2      3(2-3-4)  

ENT 433 Insect Systematics 2 

357442 ก.กฏ. 442 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววธิ ี   3(2-3-4) 

ENT 442 Biological Control of Insect Pests 

357443 ก.กฏ. 443 พืชตา้นทานแมลง      3(3-0-6) 

ENT 443 Insect Resistance in Crop Plants 

357446 ก.กฏ. 446 หลักการกักกันพชื      3(3-0-6)  

ENT 446 Principles of Plant Quarantine 

357494 ก.กฏ. 494 หัวขอ้เลอืกสรรทางกีฏวิทยา     1(1-0-2)  

ENT 464 Selected Topics in Entomology 

359350 ก.พส. 350 หลักการท าสวนไม้ผล      2(2-0-4) 

  HORT 350 Principles of Fruit Production 

359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบือ้งตน้      3(3-0-6)  

  HORT 360 Introduction to Industrial Crops 

359431 ก.พส. 431 การเพาะเลี้ยงเห็ด      3(2-3-4)

  HORT 431 Mushroom Culture 

359451 ก.พส. 451 ไม้ผลเขตร้อน       3(3-0-6) 

HORT 451 Tropical Fruits 

359460 ก.พส. 460 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ     3(3-0-6) 

HORT 460 Herbs and Spices 

359461 ก.พส. 461 พืชเครื่องด่ืม       3(3-0-6)  

HORT 461 Beverage Crops 

360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัตกิารโรคพืชวิทยาเบือ้งต้น     1(0-3-1)  

  PLP 212  Elementary Plant Pathology Laboratory 

360301 ก.รพ. 301 เทคนคิทางโรคพืช      3(2-3-4)  

PLP 301  Plant Pathology Techniques 
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360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-4)  

PLP 304 Diseases of Economic Plants 

360400 ก.รพ. 400 การวินิจฉัยโรคพืช      3(2-3-4)  

PLP 400 Diagnosis of Plant Diseases 

360401 ก.รพ. 401 โรคของไม้ดอกไม้ประดับ      3(2-3-4) 

  PLP 401  Diseases of Ornamental Plants 

360402 ก.รพ. 402 โรคของพืชไร่       3(2-3-4) 

  PLP 402 Diseases of Field Crops 

360403  ก.รพ. 403 โรคของไม้ผล       3(2-3-4)

  PLP 403 Diseases of Fruit Crops 

360404 ก.รพ. 404 โรคของผัก       3(2-3-4) 

  PLP 404 Diseases of Vegetable Crops 

360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 

  PLP 407 Plant Disease Control 

360411 ก.รพ. 411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย     3(2-3-4)  

PLP 411  Bacterial Plant Diseases  

360423 ก.รพ. 423 ราสาเหตุโรคพืช       3(2-3-4)  

PLP 423 Plant Parasitic Fungi 

360431 ก.รพ. 431 ไส้เดอืนฝอยศัตรูพืช      3(2-3–4) 

  PLP 431  Plant Nematodes 

360441 ก.รพ. 441 ไวรัสวทิยาของพืช      3(2-3-4)  

PLP 441  Plant Virology 

360450 ก.รพ. 450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว      3(2-3-4) 

PLP 450 Postharvest Disease 

361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ที่ส าหรับการเกษตร   3(2-3-4)  

SOIL 341 Spatial Information System for Agriculture 

361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ   3(3-0-6)  

  SOIL 351 Soil Fertility Management 

361476 ก.ปฐ. 476 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3–0-6) 

SOIL 476 Agricultural Meteorology 

365425 ก.สท. 425 การอนุรักษท์รัพยากรสัตว์ป่า    3(3-0-6) 

  HANR 425 Wildlife Resource Conservation 

365431 ก.สท. 431 ขอ้มูลระยะไกลเพื่อการส ารวจการเกษตร   3(2-3-4) 

    และทรัพยากรธรรมชาติ 

HANR 431 Remote Sensing for Agricultural and Natural Resources Surveys 
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5) วิชาเอกพืชสวน (Horticulture) 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ (Required Courses)    40 หน่วยกิต 

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน้       3(3-0-6) 
BCT 315 Introductory Biochemistry  

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งตน้     1(0-3-0) 
  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพชื      3(2-3-4) 
  HORT 301 Plant Propagation 
359305 ก.พส. 305 ระเบียบวิธีวจิัยทางการเกษตร    1(1-0-2) 
  HORT 305 Agricultural Research Methodology 
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน      3(2-3-4)  

HORT 311 Physiology of Horticultural Crops 
359350 ก.พส. 350 หลักการท าสวนไม้ผล      2(2-0-4) 
  HORT 350 Principles of Fruit Production 
359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบือ้งตน้      3(3-0-6)  
  HORT 360 Introduction to Industrial Crops 
359401 ก.พส. 401 การปรับปรุงพันธ์ุพชืสวน      3(3-0-6)  

HORT 401 Improvement of Horticultural Crops 
359403 ก.พส. 403 การปฏิบัตหิลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4)  

HORT 403 Postharvest Handling of Horticultural Crops 
359410 ก.พส. 410 หลักการไม้ดอก       2(2-0-4)  

  HORT 410 Principles of Floriculture 
359421 ก.พส. 421 การผลิตพืชผัก       3(3-0-6)  

  HORT 421 Vegetable Production 
359497 ก.พส. 497 สัมมนา        1(1-0-2)  

HORT 497 Seminar 
361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ   3(3-0-6)  
  SOIL 351 Soil Fertility Management 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ 
and students must  select cooperative education group or special problem 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
359490 ก.พส. 490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน      6 หนว่ยกิต 

HORT 490 Cooperative Education in Horticulture 
หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 

359390 ก.พส. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาพชืสวน    3(0-18-0)  
HORT 390 Professional Skill Training in Horticulture 

และ 359499 ก.พส. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0)  
HORT 499 Special Problems 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

ให้นักศกึษาเลือกจากกระบวนวชิา ดังตอ่ไปนี้ 

ส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มปัญหาพิเศษ ให้เลือกกระบวนวิชารหัส 400 อย่างน้อย 

3 หนว่ยกิต 

หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโทตามข้อ 2.3 จ านวน  

ไม่นอ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต 

Students must select the courses as following 

Students who selecting the special problems group, must select the courses 400 

level at least 3 credits  

If students who do not require study the major elective course must follow the 

number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits 

202356 ว.ชว. 356 กายวิภาคของพืช      3(2-3-4) 

BIOL 356 Plant Anatomy 

351321   ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสนิค้าเกษตร    3(3-0-6) 

  AEC 321 Economics of Agricultural Marketing 

352311   ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร     3(2-3-4) 

  AET 311  Principles of Agricultural Extension 

353313 ก.พร. 313 พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย    3(2-3-5)  

  AGRO 313 Important Field Crops of Thailand 

353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 

  AGRO 432 Weeds and Weed Control 

353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์     4(3-3-6) 

  AGRO 454 Seed Technology 

355315 ก.กว. 315 เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในาาร์ม    3(2-3-4) 

FM 315  Engines and Farm Machinery 

357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

  ENT 322 Economic Entomology 

357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง      3(3-0-6) 

  ENT 441  Principles of Insect Control 

359302 ก.พส. 302 การขยายพันธ์ุพชืขัน้สูง     3(2-3-5) 

HORT 302 Advanced Plant Propagation 

359303 ก.พส. 303 การจัดการหญา้สนาม      3(3-0-6) 

HORT 303 Turf Management 
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359306 ก.พส. 306 การเป็นผู้ประกอบการพืชสวน    3(3-0-6) 

  HORT 306 Entrepreneurship in Horticulture 

359341 ก.พส. 341 การจัดการสถานขยายพันธ์ุไม้     3(3-0-6) 

  HORT 341 Nursery Management 

359380 ก.พส. 380 พืชพรรณส าหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดลอ้ม  3(3-0-6) 

HORT 380 Plant Materials for Garden and Environmental Design 

359381 ก.พส. 381 การออกแบบสวนและสภาพแวดลอ้ม 1    4(2-6-7) 

HORT 381 Garden and Environmental Design 1 

359382 ก.พส. 382 การออกแบบสวนและสภาพแวดลอ้ม 2    4(2-6-7)  

HORT 382 Garden and Environmental Design 2  

359405 ก.พส. 405 กล้วยไม้วทิยา       3(3-0-6) 

HORT 405 Orchidology 

359407 ก.พส. 407 การจัดการน า้ของพืชสวน     3(2-3-4) 

HORT 407 Water Management of Horticultural Crops 

359408 ก.พส. 408 การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน     3(2-3-4) 

HORT 408 Soilless Culture for Horticultural Crops 

359409 ก.พส. 409 พืชสวนบนที่สูง       3(3-0-6) 

HORT 409 Highland Horticulture 

359413 ก.พส. 413 ไม้ประดับ       3(3-0-6)

  HORT 413 Ornamental Plants 

359414 ก.พส. 414 ไม้ดอกประเภทหัว     3(3-0-6) 

HORT 414 Flower Bulbs, Tubers and Corms 

359419 ก.พส. 419 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของดอกไม้    3(3-0-6)  

HORT 419 Postharvest Physiology of Flowers 

359422 ก.พส. 422 การผลิตเมล็ดพันธุผ์ัก      3(3-0-6) 

HORT 422 Vegetable Seed Production 

359423 ก.พส. 423 การผลิตพืชผักเพื่อการค้า     3(3-0-6) 

HORT 423 Commercial Vegetable Production 

359431 ก.พส. 431 การเพาะเลี้ยงเห็ด      3(2-3-4)

  HORT 431 Mushroom Culture 

359451 ก.พส. 451 ไม้ผลเขตร้อน       3(3-0-6) 

HORT 451 Tropical Fruits 

359452 ก.พส. 452 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน       3(3-0-6) 

HORT 452 Subtropical Fruits 
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359453 ก.พส. 453 การปลูกไม้ผลเปลอืกแข็ง     3(3-0-6) 

HORT 453 Nut Culture 

359455 ก.พส. 455 ไม้ผลเขตหนาว      3(3-0-6) 

HORT 455 Temperate Fruits 

359460 ก.พส. 460 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ     3(3-0-6) 

HORT 460 Herbs and Spices 

359461 ก.พส. 461 พืชเครื่องด่ืม       3(3-0-6) 

HORT 461 Beverage Crops   

359462 ก.พส. 462 มะพร้าวและปาล์มน า้มัน      3(3-0-6) 

HORT 462 Coconut and Oil Palm 

359463 ก.พส. 463 พืชเสน้ใย       3(3-0-6) 

HORT 463 Fiber Crops 

359464 ก.พส. 464 พืชให้กลิ่นหอม       3(3-0-6 )

  HORT 464 Aromatic Crops 

359465 ก.พส. 465 พืชโตเร็วส าหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม้   3(3-0-6)  

HORT 465 Fast Growing Crops for Wood Industry 

359466 ก.พส. 466 พืชให้น ้ายางเพื่ออุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

HORT 466 Industrial Latex and Resin Crops 

359467 ก.พส. 467 การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร  3(3-0-6) 

  HORT 467 Good Agricultural Practices for Food Crops 

359481 ก.พส. 481 การออกแบบภูมิทัศน ์     3(2-3-4) 

HORT 481 Landscape Design 

359483 ก.พส. 483 การออกแบบสวนและสภาพแวดลอ้ม 3    4(2-6-5)  

HORT 483 Garden and Environmental Design 3 

359484 ก.พส. 484 การออกแบบสวนและสภาพแวดลอ้ม 4    4(2-6-5)

   HORT 484 Garden and Environmental Design 4 

360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัตกิารโรคพืชวิทยาเบือ้งตน้     1(0-3-1)  

  PLP 212  Elementary Plant Pathology Laboratory 

360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-4)  

  PLP 304 Diseases of Economic Plants 

360400 ก.รพ. 400 การวินิจฉัยโรคพืช      3(2-3-4)  

PLP 400 Diagnosis of Plant Diseases 

360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 

  PLP 407 Plant Disease Control 
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360450 ก.รพ. 450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว      3(2-3-4) 

PLP 450 Postharvest Disease 

361301 ก.ปฐ. 301 คุณภาพดินและส่ิงแวดล้อม    3(3-0-6) 

  SOIL 301 Soil and Environmental Quality 

361322 ก.ปฐ. 322 การวิเคราะห์ดินและพชืเบือ้งตน้     3(2-3-4) 

SOIL 322 Introduction to Soil and Plant Analysis 

361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช     3(3-0-6)

  SOIL 452 Fertilizer and Plant Nutrient Management 

361453 ก.ปฐ. 453 ดนิและธาตุอาหารพืช      3(3-0-6)

  SOIL 453 Soil and Plant Nutrition 

361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน       3(3-0-6)  

SOIL 461 Soil Conservation 

361476 ก.ปฐ. 476 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3–0-6) 

SOIL 476 Agricultural Meteorology 

363401 ก.พศ. 401 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการเกษตร  3(2-3-4) 

  PLS 401  Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture 

363402 ก.พศ. 402 เทคโนโลยีโรงเรือน      3(2-3-4) 

  PLS 402  Greenhouse Technology 

363451 ก.พศ. 451 พืชพลังงาน      3(3-0-6) 

  PLS 451  Energy Crops 

365321 ก.สท. 321 ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งตน้     3(3-0-6)  

HANR 321 Fundamental Natural Resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

6) วิชาเอกโรคพืช (Plant Pathology) 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ (Required Courses)    40 หน่วยกิต 

353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 
  AGRO 432 Weeds and Weed Control 
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
  ENT 322 Economic Entomology 
360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัตกิารโรคพืชวิทยาเบือ้งตน้     1(0-3-1)  
  PLP 212  Elementary Plant Pathology Laboratory 
360301 ก.รพ. 301 เทคนคิทางโรคพืช      3(2-3-4)  

PLP 301  Plant Pathology Techniques 
360400 ก.รพ. 400 การวินิจฉัยโรคพืช      3(2-3-4)  

PLP 400 Diagnosis of Plant Diseases 
360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 
  PLP 407 Plant Disease Control 
360411 ก.รพ. 411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย     3(2-3-4)  

PLP 411  Bacterial Plant Diseases  
360423 ก.รพ. 423 ราสาเหตุโรคพืช       3(2-3-4)  

PLP 423 Plant Parasitic Fungi 
360431 ก.รพ. 431 ไส้เดอืนฝอยศัตรูพืช      3(2-3–4) 

  PLP 431  Plant Nematodes 
360441 ก.รพ. 441 ไวรัสวทิยาของพืช      3(2-3-4)  

PLP 441  Plant Virology 
360497 ก.รพ. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2)  

PLP 497 Seminar 1 
360498 ก.รพ. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2)  

PLP 498 Seminar 2 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ 
and students must  select cooperative education group or special problem 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
360490 ก.รพ. 490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช      6 หนว่ยกิต 

PLP 490 Cooperative Education in Plant Pathology 
หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 

360390 ก.รพ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาโรคพืช    3(0-18-0)  
PLP 390 Professional Skill Training in Plant Pathology 

และ 360499 ก.รพ. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0) 
PLP 499 Special Problems 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

โดยเลอืกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 

หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโทตามข้อ 2.3 จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

Selecting the courses as following 

If students who do not require study the major elective course must follow the 

number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits 

202321 ว.ชว. 321 ชีววทิยาของเซลล ์     3(2-3-4)  

BIOL 321 Cell Biology 

211311 ว.ชท. 311 ชีวเคมี 1       3(3-0-6)

  BCT 311  Biochemistry 1 

211312 ว.ชท. 312 ชีวเคมี 2       3(3-0-6)

  BCT 312 Biochemistry 2 

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน้       3(3-0-6)

  BCT 315 Introductory Biochemistry 

211317 ว.ชท. 317 ปฏิบัตกิารชีวเคมี 1      1(0-3-0)

  BCT 317  Biochemistry Laboratory 1 

211318 ว.ชท. 318 ปฏิบัตกิารชีวเคมี 2      1(0-3-0)

  BCT 318 Biochemistry Laboratory 2 

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งตน้     1(0-3-0) 

  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 

215435  ว.จช. 435 พันธุศาสตร์ของจุลนิทรีย์      2(2-0-4)

 MICB 435 Microbial Genetics 

215436  ว.จช. 436 ปฏิบัตกิารพันธุศาสตร์ของจุลนิทรีย์    1(0-3-0)  

MICB 436 Microbial Genetics Laboratory 

352311   ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร     3(2-3-4) 

  AET 311  Principles of Agricultural Extension 

353303 ก.พร. 303 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพชื     4(3-3-6)  

AGRO 303 Principles of Plant Breeding 

353312 ก.พร. 312 สรีรวิทยาประยุกตข์องพืชไร่    4(3-3-6)  

AGRO 312 Applied Field Crop Physiology  

353313 ก.พร. 313 พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย    3(2-3-5)  

  AGRO 313 Important Field Crops of Thailand 
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353441 ก.พร. 441 การปรับปรุงพันธ์ุพชืไร่      3(3-0-6)  

AGRO 441 Field Crop Improvement 

354312 ก.สถ. 312 การวางแผนการทดลอง      3(2-3-4) 

AS 312  Experimental Design 

357323  ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ     3(3-0-6) 

  ENT 323 Insect Pests of Stored Products 

357421 ก.กฏ. 421 แมลงพาหะน าโรคพืช      3(3-0-6)  

ENT 421   Insect Transmission of Plant Diseases 

357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง      3(3-0-6) 

  ENT 441  Principles of Insect Control 

357442 ก.กฏ. 442 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววธิ ี   3(2-3-4) 

ENT 442 Biological Control of Insect Pests 

357444 ก.กฏ. 444 สารฆ่าแมลง       3(3-0-6)  

ENT 444 Insecticides 

357446 ก.กฏ. 446 หลักการกักกันพชื      3(3-0-6)  

ENT 446 Principles of Plant Quarantine 

359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน      3(2-3-4)  

HORT 311 Physiology of Horticultural Crops 

359403 ก.พส. 403 การปฏิบัตหิลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4)  

HORT 403 Postharvest Handling of Horticultural Crops 

360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-4)  

  PLP 304 Diseases of Economic Plants 

360401 ก.รพ. 401 โรคของไม้ดอกไม้ประดับ      3(2-3-4) 

  PLP 401  Diseases of Ornamental Plants 

360402 ก.รพ. 402 โรคของพืชไร่       3(2-3-4) 

  PLP 402 Diseases of Field Crops 

360403  ก.รพ. 403 โรคของไม้ผล       3(2-3-4)

  PLP 403 Diseases of Fruit Crops 

360404 ก.รพ. 404 โรคของผัก       3(2-3-4) 

  PLP 404 Diseases of Vegetable Crops 

360450 ก.รพ. 450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว      3(2-3-4) 

PLP 450 Postharvest Disease 

360460 ก.รพ. 460 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและเชือ้โรคในระดับโมเลกุล   3(3-0-6)  

PLP 460 Molecular Plant-Pathogen Interactions 
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360470 ก.รพ. 470 การประยุกตใ์ช้การเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชทางโรคพืช   3(2-3-4)  

PLP 470 Application of Plant Tissue Culture in Plant Pathology 

360471 ก.รพ. 471 การประยุกตใ์ช้เทคนคิระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร  3(2-3-4)  

PLP 471  Application of Molecular Techniques in Plant Pathology and Agriculture 

361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ที่ส าหรับการเกษตร   3(2-3-4)  

SOIL 341 Spatial Information System for Agriculture 

361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ   3(3-0-6)  

  SOIL 351 Soil Fertility Management 

361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน     3(2-3-4) 

SOIL 433 Soil Microbial Biotechnology 

361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช     3(3-0-6)

  SOIL 452 Fertilizer and Plant Nutrient Management 

361453 ก.ปฐ. 453 ดนิและธาตุอาหารพืช      3(3-0-6)

  SOIL 453 Soil and Plant Nutrition 

361476 ก.ปฐ. 476 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3-0-6) 

  SOIL 476 Agricultural Meteorology 

363401 ก.พศ. 401  เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการเกษตร  3(2-3-4) 

  PLS 401  Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture 

365431 ก.สท. 431 ขอ้มูลระยะไกลเพื่อการส ารวจการเกษตร   3(2-3-4) 

    และทรัพยากรธรรมชาติ 

HANR 431 Remote Sensing for Agricultural and Natural Resources Surveys 

705211  บธ.กต. 211 หลักการตลาด       3(3-0-6) 

  MKTG 211 Marketing Principles 

705431 บธ.กต. 431 การจัดการขายและศิลปะการขาย     3(3-0-6)  

MKTG 431 Sales Management and Salesmanship 

705461 บธ.กต. 461 การจัดการการค้าปลกี      3(3-0-6) 

MKTG 461  Retail Management 
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7) วิชาเอกปฐพีศาสตร์ (Soil Science) 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ (Required Courses)    40 หน่วยกิต 

354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 
AS 311  Statistics for Agricultural Research 

361211  ก.ปฐ. 211 หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
  SOIL 211 Principle of Soil Science 
361214 ก.ปฐ. 214 ปฏิบัตกิารปฐพีศาสตร์     1(0-3-0)  
  SOIL 214 Soil Science Laboratory 
361321 ก.ปฐ. 321 การวิเคราะห์ดินและพืช      4(3-3-7)  
  SOIL 321 Soil and Plant Analysis 
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ที่ส าหรับการเกษตร   3(2-3-4)  

SOIL 341 Spatial Information System for Agriculture 
361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ   3(3-0-6)  

SOIL 351 Soil Fertility Management 
361414 ก.ปฐ. 414 การจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นย า    3(3-0-6) 

    เพื่อระบบนเิวศเกษตรที่ย่ังยืน 
SOIL 414 Precision Resource Allocation for Sustainable Agroecosystem 

361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน     3(2-3-4) 
SOIL 433 Soil Microbial Biotechnology 

361442 ก.ปฐ. 442 การส ารวจและจ าแนกดนิ     3(2-3-4) 
  SOIL 442  Soil Survey and Classification 
361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช     3(3-0-6)

  SOIL 452 Fertilizer and Plant Nutrient Management 
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน       3(3-0-6)  

SOIL 461 Soil Conservation 
361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 
  SOIL 497 Seminar 1 
361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2)  
  SOIL 498 Seminar 2 
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ 
and students must  select cooperative education group or special problem 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
361490 ก.ปฐ. 490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์    6 หนว่ยกิต 

 SOIL 490 Cooperative Education in Soil Science  
หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 

 361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาปฐพีศาสตร์   3(0-18-0)  
  SOIL 390 Professional Skill Training in Soil Science  

และ 361499 ก.ปฐ. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0) 
  SOIL 499 Special Problems 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
จ านวนหนว่ยกิตวิชาเอกเลอืก จะต้องมีกระบวนวชิาระดับ 400  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

โดยเลอืกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้ 
หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโทตามข้อ 2.3 จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 
The major field must have 400 level course at least 6 credits by selecting the courses 

as following 
If students who do not require study the major elective course must follow the 

number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits 
202342  ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป      4(3-3-6)  
  BIOL 342 General Plant Physiology 
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน้       3(3-0-6) 

 BCT 315 Introductory Biochemistry  
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น     1(0-3-0) 
  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 
260462 วศ.กษ. 462 หลักการเกษตรชลประทาน     3(3-0-6)  
  AE 462  Principles of Agricultural Irrigation 
352311  ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร     3(2-3-4) 

   AET 311  Principles of Agricultural Extension 
353303 ก.พร. 303 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพชื     4(3-3-6)  

AGRO 303 Principles of Plant Breeding 
353313 ก.พร. 313 พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย    3(2-3-5)  
  AGRO 313 Important Field Crops of Thailand 
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 
  AGRO 432 Weeds and Weed Control 
353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์     4(3-3-6) 
  AGRO 454 Seed Technology 
357418 ก.กฏ. 418 นเิวศวิทยาของแมลง      3(3-0-6)  

 ENT 418  Insect Ecology 
357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง      3(3-0-6) 
  ENT 441  Principles of Insect Control 
357444 ก.กฏ. 444 สารฆ่าแมลง       3(3-0-6)  

 ENT 444 Insecticides 
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพชื      3(2-3-4) 
  HORT 301 Plant Propagation 
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน      3(2-3-4)  

 HORT 311 Physiology of Horticultural Crops 
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359403 ก.พส. 403 การปฏิบัตหิลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4)  

 HORT 403 Postharvest Handling of Horticultural Crops 

360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัตกิารโรคพืชวิทยาเบือ้งตน้     1(0-3-1)  

  PLP 212  Elementary Plant Pathology Laboratory 

360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-4)  

  PLP 304 Diseases of Economic Plants 

360400 ก.รพ. 400 การวินิจฉัยโรคพืช      3(2-3-4)  

 PLP 400 Diagnosis of Plant Diseases 

361301 ก.ปฐ. 301 คุณภาพดินและส่ิงแวดล้อม    3(3-0-6) 

  SOIL 301 Soil and Environmental Quality 

361413 ก.ปฐ. 413 การจ าลองระบบดนิ-พืช      3(3-0-6)  

  SOIL 413 Soil-Crop Systems Modeling 

361421 ก.ปฐ. 421 ปฐพีเคมี       3(3-0-6)  

  SOIL 421  Soil Chemistry 

361453 ก.ปฐ. 453 ดนิและธาตุอาหารพืช      3(3-0-6)

  SOIL 453 Soil and Plant Nutrition 

361471 ก.ปฐ. 471 ปฐพีาิสิกส ์      3(3-0-6)

  SOIL 471 Soil Physics 

361474 ก.ปฐ. 474 วิธีการทางปฐพีาิสิกส ์     1(0-3-0)  

  SOIL 474 Methods of Soil Physics 

361475 ก.ปฐ. 475 การจัดการน า้ในดนิและการชลประทานระดับไร่นา   3(3-0-6)  

 SOIL 475 Soil Water Management and On-Farm Irrigation 

361476 ก.ปฐ. 476 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3-0-6) 

  SOIL 476 Agricultural Meteorology 

365324 ก.สท. 324 หลักวนเกษตร       3(3-0-6) 

  HANR 324 Principles of Agroforestry 

365427  ก.สท. 427 การปลูกสร้างสวนป่า     3(3-0-6) 

  HANR 427 Forest Plantation 

365431 ก.สท. 431 ขอ้มูลระยะไกลเพื่อการส ารวจการเกษตร   3(2-3-4) 

    และทรัพยากรธรรมชาติ 

HANR 431 Remote Sensing for Agricultural and Natural Resources Surveys 

368310 ก.ธก. 310 การประยุกตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจาาร์ม  3(2-3-4)  

  ABM 310 Applications of Economic Theories for Farm Business 

751101 ศศ. 101  หลักเศรษฐศาสตร์ 1      3(3-0-6) 

   ECON 101 Principles of Economics 1 
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8) วิชาเอกเกษตรที่สูงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Highland Agriculture and 
Natural Resources) 
2.2.1  วิชาเอกบังคับ (Required Courses)    40 หน่วยกิต 

365201  ก.สท. 201 ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนที่สูง    3(3-0-6) 
  HANR 201 Natural Resources and Agriculture in Highlands   
365211 ก.สท. 211 ระบบเกษตรบนพืน้ที่สูง       3(3-0-6) 
  HANR 211 Highland Agricultural System 
365291  ก.สท. 291 การฝึกปฏิบัตภิาคสนามบนพื้นที่สูง  2(0-6-0) 
  HANR 291 Highland Field Practice  
365301 ก.สท. 301 เศรษฐกิจและการพัฒนาบนพื้นที่สูง   3(3-0-6) 
  HANR 301 Highland Economy and Development 
365321 ก.สท. 321 ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งตน้     3(3-0-6)  

HANR 321 Fundamental Natural Resources 
365324 ก.สท. 324 หลักวนเกษตร       3(3-0-6) 
  HANR 324 Principles of Agroforestry 
365331 ก.สท. 331 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตร  3(2-3-4) 

  และทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สูง  
  HANR 331 Geo-Informatics Technology for Highland Agricultural 
    and Natural Resource Management       
365401  ก.สท. 401 พืน้ที่สูงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   3(3-0-6) 
  HANR 401 Highlands and Climate Change 
365421 ก.สท. 421 หลักการจัดการลุม่น้ า      3(2-3-4) 
  HANR 421 Principles of Watershed Management 
365422 ก.สท. 422 นเิวศวิทยาและการาื้นาูระบบนเิวศบนพื้นที่สูง  3(3-0-6) 

HANR 422 Highland Ecology ana Ecosystem Management and Restoration  
365428 ก.สท. 428  การคณิตและการใช้คอมพิวเตอร์ทางป่าไม้    3(2-3-4) 
  HANR 425  Forest Mensuration and Computer Applications 
365497 ก.สท. 497 สัมมนา 1      1(1-0-2) 
  HANR 497 Seminar 1  
365498 ก.สท. 498 สัมมนา 2      1(1-0-2)  
  HANR 498 Seminar 2    
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ 
and students must  select cooperative education group or special problem 
กลุ่มสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
365490 ก.สท. 490 สหกิจศึกษาทางเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  6 หนว่ยกิต 

HANR 490  Cooperative Education in Highland Agriculture and Natural Resources 
หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ (Special Problems) 

365390  ก.สท. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวิชาเกษตรที่สูง   3(0-18-0) 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

HANR 390 Professional Skill Training in Highland Agriculture and Natural Resources  
และ 365499  ก.สท. 499 ปัญหาพเิศษ        3(0-9-0) 

HANR 499 Special Problems 
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2.2.2  วิชาเอกเลือก (ถ้ามี)   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ 400 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

โดยให้นักศกึษาเลอืกเรียน 1 แผน ดังตอ่ไปนี้ 
หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาเอกเลือก จะต้องเรียนวิชาโทตามข้อ 2.3 จ านวน  

ไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 
The major elective must have 400 level at least 6 credits, students must select a 

plan by selecting the courses as following 
If students who do not require study the major elective course must follow the 

number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits 
แผน 1  เกษตรที่สงู 
Plan 1  Highland Agriculture 

351364 ก.ศฐ. 364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  3(3-0-6)  
  AEC 364 Principles of Natural Resource and Environmental Economics 
351371 ก.ศฐ. 371 วิถเีศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6)  
  AEC 371 Sufficiency Economy Paths 
352313 ก.สส. 313 การสง่เสริมเกษตรที่สูง      3(3-0-6)  
  AET 313  Highland Agricultural Extension 
352422 ก.สส. 422 การจัดการการทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร    3(3-0-6) 
  AET 422 Agro-tourism Management 
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 
  AGRO 432 Weeds and Weed Control 
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

 AS 311  Statistics for Agricultural Research 
359409 ก.พส. 409 พืชสวนบนที่สูง       3(3-0-6) 

HORT 409 Highland Horticulture 
361453 ก.ปฐ. 453 ดนิและธาตุอาหารพืช      3(3-0-6)

  SOIL 453 Soil and Plant Nutrition 
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน       3(3-0-6)  

SOIL 461 Soil Conservation 
361476 ก.ปฐ. 476 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3–0-6) 

SOIL 476 Agricultural Meteorology 
365424 ก.สท. 424  ไาป่าและระบบนเิวศ     3(3-0-6) 
  HANR 424 Forest Fires and Ecosystems 
365431 ก.สท. 431 ขอ้มูลระยะไกลเพื่อการส ารวจการเกษตร   3(2-3-4) 

    และทรัพยากรธรรมชาติ 
HANR 431 Remote Sensing for Agricultural and Natural Resources Surveys 

365491 ก.สท. 491  หัวขอ้เลอืกสรรทางเกษตรบนพืน้ที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 1 1(1-0-2) 
  HANR 491 Selected Topics in Highland Agriculture and Natural Resources 1 
365492 ก.สท. 492  หัวขอ้เลอืกสรรทางเกษตรบนพืน้ที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2 2(2-0-4) 
  HANR 492 Selected Topics in Highland Agriculture and Natural Resources 2 
365493 ก.สท. 493  หัวขอ้เลอืกสรรทางเกษตรบนพืน้ที่สูงและทรัพยากรธรรมชาต ิ3 3(3-0-6) 
  HANR 493 Selected Topics in Highland Agriculture and Natural Resources 3 
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แผน 2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

Plan 2  Natural Resource 

351364 ก.ศฐ. 364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  3(3-0-6)  

  AEC 364 Principles of Natural Resource and Environmental Economics 

351371 ก.ศฐ. 371 วิถเีศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6)  

  AEC 371 Sufficiency Economy Paths 

352422   ก.สส. 422 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร    3(3-0-6) 

  AET 422 Agro-tourism Management 

361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน       3(3-0-6)  

SOIL 461 Soil Conservation 

365322 ก.สท. 322 การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้    3(3-0-6) 

  HANR 322 Forest Resources Conservation 

365323 ก.สท. 323  ธรรมชาติของดนิป่าไม้     3(3-0-6) 

  HANR 323 Nature of Forest Soils 

365325 ก.สท. 325 ระบบนเิวศวนเกษตรบนพื้นที่สูง    3(3-0-6) 

  HANR 325 Highland Agroforest Ecosystems 

365423 ก.สท. 423 สมดุลธาตุอาหารในระบบนเิวศป่าไม ้   3(3-0-6) 

  HANR 423 Forest Ecosystem Nutrient Balance 

365424 ก.สท. 424  ไาป่าและระบบนเิวศ     3(3-0-6) 

  HANR 424 Forest Fires and Ecosystems 

365425 ก.สท. 425 การอนุรักษท์รัพยากรสัตว์ป่า    3(3-0-6) 

  HANR 425 Wildlife Resource Conservation 

365426 ก.สท. 426 พืชป่าและการใช้ประโยชน์    3(3-0-6) 

  HANR 426 Forest Plants and Utilization 

365427  ก.สท. 427 การปลูกสร้างสวนป่า     3(3-0-6) 

  HANR 427 Forest Plantation 

365431 ก.สท. 431 ขอ้มูลระยะไกลเพื่อการส ารวจการเกษตร   3(2-3-4) 

    และทรัพยากรธรรมชาติ 

HANR 431 Remote Sensing for Agricultural and Natural Resources Surveys 

365491 ก.สท. 491  หัวขอ้เลอืกสรรทางเกษตรบนพืน้ที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 1 1(1-0-2) 

  HANR 491 Selected Topics in Highland Agriculture and Natural Resources 1 

365492 ก.สท. 492  หัวขอ้เลอืกสรรทางเกษตรบนพืน้ที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 2 2(2-0-4) 

  HANR 492 Selected Topics in Highland Agriculture and Natural Resources 2 

365493 ก.สท. 493  หัวขอ้เลอืกสรรทางเกษตรบนพืน้ที่สูงและทรัพยากรธรรมชาต ิ3 3(3-0-6) 

  HANR 493 Selected Topics in Highland Agriculture and Natural Resources 3 
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 2.3  วิชาโท (ถ้ามี)     ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 

2.3.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ให้เลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิชาโทที่เปิดสอนส าหรับนักศกึษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 15 

หนว่ยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Students who wish to take a minor course may choose a minimum of 15 credits from 

any minor course according to the university announcement with the approval of the advisor. 

2.3.2 หากนักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนวิชาโท ต้องเรียนวิชาเอกเลือกตามข้อ 2.2.2 จ านวน 

ไม่นอ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต 

If students do not wish to take a minor electives, must be choose to take a minor 

course according to number 2.2.2 a minimum of 15 credits. 

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

 

หมายเหตุ  ได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 30 

ช่ัวโมง 

have provided preparation traning for students before cooperative education at least 30 

hours 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตอ่ไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวชิาน้ันสังกัด 

2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวชิา 

“1” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปีที่ 1 

“2” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปีที่ 2 

“3” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปีที่ 3 

“4” แสดงถึง กระบวนวชิาในระดับปีที่ 4 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

3) เลขตัวท้าย (หลักหนว่ย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ชั นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1  

 001101  ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1     3(3-0-6) 
   ENGL 101 Fundamental English 1 
 203111  ว.คม. 111 เคมี 1       3(3-0-6) 
   CHEM 111 Chemistry 1 
 203115  ว.คม. 115 ปฏิบัตกิารเคมี 1      1(0-3-0) 
   CHEM 115 Chemistry Laboratory 1 
 363210  ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดนิเบือ้งตน้  4(3-3-6) 
   PLS 210  Introduction to Plant Production and Soil Management 

หรือ 357210  ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร     2(1-3-2) 
   ENT 210  Agricultural Insect Pests 

และ      356210  ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเบื้องตน้    2(2-0-4)  
   ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 

     วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์   4 
     Humanities and Social Sciences 
     วิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 
     Sciences and Mathemeatics 
     รวม       18 
 
ชั นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2  

001102  ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2     3(3-0-6) 
  ENGL 102 Fundamental English 2 
202147  ว.ชว. 147 ชีววิทยาส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร           4(3-3-6) 
  BIOL 147 Biology for Agricultural Students 
203206  ว.คม. 206 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษานอกสาขาวชิาเคมี  3(3-0-6) 
  CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 
203209  ว.คม. 209 ปฏิบัตกิารเคมอีินทรีย์ ส าหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี  1(0-3-0) 
  CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students 

 363210  ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดนิเบือ้งตน้  4(3-3-6) 
   PLS 210  Introduction to Plant Production and Soil Management 

หรือ 357210  ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร     2(1-3-2) 
   ENT 210  Agricultural Insect Pests 

และ      356210  ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเบือ้งตน้    2(2-0-4)  
   ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences 

400100  ก.กษ. 100 การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 1    1(0-3-1) 
  AGRI 100 Learning Through Activities 1 
400210  ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบือ้งตน้   2(2-0-4) 

   AGRI 210 Introduction to Agricultural Innovations 
     วิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 
     Sciences and Mathemeatics 
  รวม       21 
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ชั นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1  

001201  ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสทิธผิล 3(3-0-6) 
  ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 
206108  ว.คณ. 108 คณิตศาสตร์เบือ้งตน้              3(3-0-6) 

   MATH 108 Elementary Mathematics 
215205  ว.จช. 205 จุลชีววทิยา      3(3-0-6) 
  MICB 205 Microbiology 
215206  ว.จช. 206 ปฏิบัตกิารจุลชีววทิยา     1(0-3-0) 

  MICB 206 Microbiology Laboratory 
351202  ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบือ้งต้น 2(2-0-4) 
  AEC 202 Introduction to Agricultural Economics and Agribusiness Management 
360210  ก.รพ. 210 โรคพืชวิทยาเบือ้งตน้     2(2-0-4)  
  PLP 210  Elementary Plant Pathology 
400190  ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1      1(0-3-0) 
  AGRI 190 Practical Training 1 
400211  ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4) 
  AGRI 211  Agricultural Systems and Natural Resource Management 

    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 
    Humanities and social sciences   

     รวม       20 
 
วิชาเอกส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

ชั นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

001227  ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
  ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 
202231  ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1      4(3-3-6) 

   BIOL 231 Genetics 1 
 207181  ว.าส. 181 าิสกิส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   3(3-0-6) 
   PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
 207191  ว.าส. 191 ปฏิบัตกิาราิสกิส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์  1(0-3-0)  
   PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 

352311   ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร    3(2-3-4) 
 AET 311  Principles of Agricultural Extension 

400101  ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 2    1(0-3-1)
   AGRI 101 Learning Through Activities 2 

400290  ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2      1(0-3-0) 
  AGRI 290 Practical Training 2 

    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3 
    Humanities and social sciences  

  รวม       19 
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ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1  

352301  ก.สส. 301 ภาวะผู้น าในการสง่เสริมการเกษตร  3(3-0-6)
  AET 301  Leadership in Agricultural Extension 

352321   ก.สส. 321 วิธีการสง่เสริมการเกษตร    3(3-0-6) 
   AET 321  Methods of Agricultural Extension   
352323   ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 
   AET 323 Community Development and Agricultural Development 
352332   ก.สส. 332 การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร   3(3-0-6) 
   AET 332 Diffusion of Agricultural Innovations 

      วิชาเอกเลอืก/วิชาโท     6  
      Major Elective/Minor 

  รวม       18 
 
ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 2  

352314   ก.สส. 314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสง่เสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
   AET 314  Information Technology Management for Agricultural Extension 
352316   ก.สส. 316 หลักการวิจัยทางสง่เสริมการเกษตร   4(3-2-7) 
   AET 316  Principle of Agricultural Extension Research 
352421   ก.สส. 421 องค์การและการบริหารจัดการในการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
   AET 421  Organization and Management in Agricultural Extension 
352497   ก.สส. 497 สัมมนา 1      1(1-0-2)  
   AET 497 Seminar 1 

      วิชาเอกเลอืก/วิชาโท     6  
      Major Elective/Minor 
      วิชาเลือกเสร ี     3 
      Free Elective 

  รวม       20 
 
ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

352390   ก.สส. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาส่งเสริม  3(0-18-0) 
     และเผยแพร่การเกษตร   
   AET 390 Professional Skill Training in Agricultural Extension 

และ      352499 ก.สส. 499 ปัญหาพเิศษ      3(0-9-0) 
   AET 499 Special Problems 

หรือ 352490  ก.สส. 490 สหกิจศึกษาทางส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  6 หนว่ยกิต 
   AET 490 Cooperative Education in Agricultural Extension and Rural Development 

  รวม       6 
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ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

352412   ก.สส. 412 การสง่เสริมเยาวชนเกษตร    3(3-0-6) 
   AET 412  Farm Youth Extension 

352441   ก.สส. 441  การประเมินผลโครงการสง่เสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
   AET 441  Evaluation of Agricultural Extension Project 
352494   ก.สส. 494 หัวขอ้เลอืกสรรทางสง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  1(1-0-2) 
   AET 494 Selected Topics in Agricultural Extension and Rural Development 
352498   ก.สส. 498 สัมมนา 2      1(1-0-2) 
   AET 498 Seminar 2 

      วิชาเอกเลอืก/วิชาโท     3  
      Major Elective/Minor 
      วิชาเลือกเสร ี     3 
      Free Elective 

  รวม       14 
 

วิชาเอกพืชไร่ 

ชั นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

 001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
   ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 

202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1       4(3-3-6) 
  BIOL 231 Genetics 1 
207181 ว.าส. 181 าิสกิส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 
  PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
207191 ว.าส. 191 ปฏิบัตกิาราิสกิส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0)  
  PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 
353313 ก.พร. 313 พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย    3(2-3-5)  
  AGRO 313 Important Field Crops of Thailand 
400101 ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 2     1(0-3-1)
  AGRI 101 Learning Through Activities 2 
400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 
  AGRI 290 Practical Training 2 

    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
    Humanities and social sciences   
  รวม       19 
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ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1  

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน้       3(3-0-6) 

BCT 315 Introductory Biochemistry  

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งตน้     1(0-3-0) 

  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 

353303 ก.พร. 303 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพชื     4(3-3-6)  

AGRO 303 Principles of Plant Breeding 

353312 ก.พร. 312 สรีรวิทยาประยุกตข์องพืชไร่    4(3-3-6)  

AGRO 312 Applied Field Crop Physiology  

353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์     4(3-3-6) 

  AGRO 454 Seed Technology 

354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 

  รวม       19 

 

ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 2  

353497 ก.พร. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 

AGRO 497 Seminar 1 

354312 ก.สถ. 312 การวางแผนการทดลอง      3(2-3-4) 

AS 312  Experimental Design 

355411 ก.กว. 411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1     3(3-0-6)  

FM 411  Agricultural Machinery 1 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      9 

    Major Elective/Minor 

  รวม       16 

 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1  

353390  ก.พร. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาพชืไร่    3(0-18-0)  

 AGRO 390 Professional Skill Training in Agronomy 

และ 353499  ก.พร. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0)  

 AGRO 499 Special Problems 

หรือ 353490  ก.พร. 490 สหกิจศึกษาทางพืชไร่      6 หนว่ยกิต  

  AGRO 490 Cooperative Education in Agronomy 

  รวม       6 
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ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 

  AGRO 432 Weeds and Weed Control 

353498 ก.พร. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2)  

AGRO 498 Seminar 2 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      6 

    Major Elective/Minor 

    วิชาเลือกเสรี       6 

    Free Elective 

  รวม       17 

 

วิชาเอกสัตวศาสตร์และสตัว์น  า 

ชั นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

 001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

   ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 

202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1       4(3-3-6) 

  BIOL 231 Genetics 1 

207181 ว.าส. 181 าิสกิส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 

  PHYS 181 Physics for Agricultural Students 

207191 ว.าส. 191 ปฏิบัตกิาราิสกิส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0)  

  PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 

356261 ก.สศ. 261 สถิติวเิคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์   3(3-0-6)  

  ANS 261 Statistical Analysis and Experimental Design in Animals 

356411 ก.สศ. 411 สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง      3(3-0-6) 

ANS 411  Physiology of Domestic Animals 

400101 ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 2     1(0-3-1)

  AGRI 101 Learning Through Activities 2 

400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 

  AGRI 290 Practical Training 2 

     รวม       19 
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ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1  

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน้       3(3-0-6) 
BCT 315 Introductory Biochemistry  

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งตน้     1(0-3-0) 
  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 
356303 ก.สศ. 303 อาหารและการให้อาหารสัตว ์    4(3-3-6) 

ANS 303 Feeds and Feeding 
356306 ก.สศ. 306 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     3(3-0-6)  

  ANS 306 Principles of Aquaculture 
356412 ก.สศ. 412 การสบืพันธ์ุของสัตว์     3(3-0-6)  

ANS 412 Animal Reproduction 
    วิชาเอกเลอืก      6 
    Major Elective 
หรือ 356414 ก.สศ. 414 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์เลี้ยงในาาร์ม 3(2-3-4)  

ANS 414 Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal 
และ    วิชาเอกเลอืก       3 
    Major Elective 
  รวม       20 
 

ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 2  

356451 ก.สศ. 451 โภชนศาสตร์สัตว ์     3(3-0-6)  
ANS 451 Animal Nutrition 

356497 ก.สศ. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2)
  ANS 497 Seminar 1 

 651306 สพ. 306 กายวิภาคของสัตว์เลีย้ง      3(2-3-4)  
VM 306  Anatomy of Domestic Animals 

    วิชาเอกเลอืก      6 
    Major Elective 
หรือ 356414 ก.สศ. 414 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์เลี้ยงในาาร์ม 3(2-3-4)  

ANS 414 Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal 
และ    วิชาเอกเลอืก       3 
    Major Elective 
    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
    Humanities and Social Sciences   
  รวม       16 
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ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

356390 ก.สศ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  3(0-18-0) 
  ANS 390 Professional Skill Training in Animal and Aquatic Sciences  
และ 356499 ก.สศ. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9–0) 

ANS 499 Special Problems 
หรือ 356490 ก.สศ. 490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า    6  
  ANS 490  Cooperative Education in Animal and Aquatic Sciences 
     รวม       6 
 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

356431 ก.สศ. 431 การปรบัปรุงพันธ์ุสัตวเ์ลี้ยงในาาร์ม   3(3-0-6)  
ANS 431 Improvement of Farm Animals 

356498 ก.สศ. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2) 
ANS 498 Seminar 2 

    วิชาเอกเลอืก       6 
    Major Elective 
    วิชาเลือกเสรี       6 
    Free Elective 
     รวม       16 
 

วิชาเอกกีฏวิทยา 

ชั นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

 001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
   ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 

202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1       4(3-3-6) 
  BIOL 231 Genetics 1 
207181 ว.าส. 181 าิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 
  PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
207191 ว.าส. 191 ปฏิบัตกิาราิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0)  

  PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students  
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
  ENT 322 Economic Entomology 
357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ     3(3-0-6) 
  ENT 323 Insect Pests of Stored Products 
400101 ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2     1(0-3-1)
  AGRI 101 Learning Through Activities 2 
400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 
  AGRI 290 Practical Training 2 

     รวม       19 
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ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1  

354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 

357417 ก.กฏ. 417 กายวิภาคของแมลง      3(2-3-4)

  ENT 417  Insect Anatomy 

357491 ก.กฏ. 491 เทคนคิทางกีฏวิทยา      3(3-0-6) 

ENT 491  Techniques in Entomology 

    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 

    Humanities and Social Sciences 

    วิชาเอกเลอืก หรือวิชาโท      3 

    Major Elective or Minor 

    วิชาเลอืกเสรี       3 

    Free Elective 

     รวม       18 
 

ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 2  

357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม      3(2-3-4)  

ENT 360 Industrial Insects 

357418 ก.กฏ. 418 นเิวศวิทยาของแมลง      3(3-0-6)  

ENT 418  Insect Ecology 

357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง      3(3-0-6) 

  ENT 441  Principles of Insect Control 

357444 ก.กฏ. 444 สารฆ่าแมลง       3(3-0-6)  

ENT 444 Insecticides 

357497 ก.กฏ. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2)  

ENT 497 Seminar 1 

360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-4)  

  PLP 304 Diseases of Economic Plants 

    วิชาเลือกเสรี       3 

    Free Elective 

     รวม       19 
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กลุ่มสหกิจศึกษา 

 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

357490 ก.กฏ. 490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา      6  

ENT 490 Cooperative Education in Entomology 

     รวม       6 

 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

357432 ก.กฏ. 432 อนุกรมวิธานแมลง 1      3(2-3-4)  

ENT 432 Insect Systematics 1 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      12 

    Major Elective/Minor 

     รวม       15 

 

กลุ่มปัญหาพิเศษ 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

357390 ก.กฏ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิากฏีวิทยา   3(0-18–0) 

ENT 390 Professional Skill Training in Entomology 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท     6 

     Major Elective/Minor 

     รวม       9 

 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

357432 ก.กฏ. 432 อนุกรมวิธานแมลง 1      3(2-3-4)  

ENT 432 Insect Systematics 1 

357499 ก.กฏ. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0)  

ENT 499 Special Problems 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      6 

    Major Elective/Minor 

     รวม       12 
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วิชาเอกพืชสวน 

ชั นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
   ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 

202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1       4(3-3-6) 
  BIOL 231 Genetics 1 
207181 ว.าส. 181 าิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 
  PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
207191 ว.าส. 191 ปฏิบัตกิาราิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0)  
  PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 
359305 ก.พส. 305 ระเบียบวิธีวจิัยทางการเกษตร    1(1-0-2) 
  HORT 305 Agricultural Research Methodology 
359350 ก.พส. 350 หลักการท าสวนไม้ผล      2(2-0-4) 
  HORT 350 Principles of Fruit Production 
359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบือ้งตน้      3(3-0-6)  
  HORT 360 Introduction to Industrial Crops 
400101 ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2     1(0-3-1)
  AGRI 101 Learning Through Activities 2 
400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 
  AGRI 290 Practical Training 2 

     รวม       19 
 
ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1  

211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้งตน้       3(3-0-6) 
BCT 315 Introductory Biochemistry  

211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิารชีวเคมีเบือ้งตน้     1(0-3-0) 
  BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory 
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพชื      3(2-3-4) 
  HORT 301 Plant Propagation 
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน      3(2-3-4)  

HORT 311 Physiology of Horticultural Crops 
359410 ก.พส. 410 หลักการไม้ดอก       2(2-0-4)  
  HORT 410 Principles of Floriculture 
359421 ก.พส. 421 การผลิตพืชผัก       3(3-0-6)  
  HORT 421 Vegetable Production 
361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ   3(3-0-6)  
  SOIL 351 Soil Fertility Management 

     รวม       18 
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ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 2  

354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 

359401 ก.พส. 401 การปรับปรุงพันธ์ุพชืสวน      3(3-0-6)  

  HORT 401 Improvement of Horticultural Crops  

359403 ก.พส. 403 การปฏิบัตหิลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4)  

HORT 403 Postharvest Handling of Horticultural Crops 

    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 

    Humanities and social sciences   

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      6 

    Major Elective/Minor 

     รวม       18 

 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

กลุ่มปัญหาพิเศษ 

359390 ก.พส. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาพืชสวน    3(0-18-0)  

HORT 390 Professional Skill Training in Horticulture 

และ 359499 ก.พส. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0)  

HORT 499 Special Problems 

หรือ กลุ่มสหกิจศึกษา 

359490 ก.พส. 490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน      6  

HORT 490 Cooperative Education in Horticulture 

     รวม       6 

 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

359497 ก.พส. 497 สัมมนา        1(1-0-2)  

HORT 497 Seminar 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      9 

    Major Elective /Minor 

    วิชาเลือกเสรี       6 

    Free Elective 

     รวม       16 
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วิชาเอกโรคพืช 

ชั นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 

   ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 

202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1       4(3-3-6) 

  BIOL 231 Genetics 1 

207181 ว.าส. 181 าิสกิส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 

  PHYS 181 Physics for Agricultural Students 

207191 ว.าส. 191 ปฏิบัตกิาราิสกิส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0)  

  PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 

360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัตกิารโรคพืชวิทยาเบือ้งตน้     1(0-3-1)  

  PLP 212  Elementary Plant Pathology Laboratory 

360301 ก.รพ. 301 เทคนคิทางโรคพืช      3(2-3-4)  

PLP 301  Plant Pathology Techniques 

360423 ก.รพ. 423 ราสาเหตุโรคพืช       3(2-3-4)  

PLP 423 Plant Parasitic Fungi 

400101 ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 2     1(0-3-1)

  AGRI 101 Learning Through Activities 2 

400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 

  AGRI 290 Practical Training 2 

     รวม       20 

 

กลุ่มปัญหาพิเศษ 

 

ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1  

360411 ก.รพ. 411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย     3(2-3-4)  

  PLP 411  Bacterial Plant Diseases  

360431 ก.รพ. 431 ไส้เดอืนฝอยศัตรูพืช      3(2-3–4) 

  PLP 431  Plant Nematodes 

    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 

    Humanities and Social Sciences 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      6 

    Major Elective/Minor 

    วิชาเลือกเสรี       3 

    Free Elective 

     รวม       18 
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ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 2  

357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

  ENT 322 Economic Entomology 

360441 ก.รพ. 441 ไวรัสวทิยาของพืช      3(2-3-4)  

PLP 441  Plant Virology 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      6 

    Major Elective/Minor 

    วิชาเลือกเสรี       3 

    Free Elective 

     รวม       15 

 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 

360390 ก.รพ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวิชาโรคพืช    3(0-18-0)  

PLP 390 Professional Skill Training in Plant Pathology 

360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 

  PLP 407 Plant Disease Control 

360497 ก.รพ. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2)  

PLP 497 Seminar 1 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      3 

    Major Elective/Minor 

     รวม       13 

 

ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 

  AGRO 432 Weeds and Weed Control 

360400 ก.รพ. 400 การวินิจฉัยโรคพืช      3(2-3-4)  

PLP 400 Diagnosis of Plant Diseases 

360498 ก.รพ. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2)  

PLP 498 Seminar 2 

360499 ก.รพ. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0) 

PLP 499 Special Problems 

     รวม       11 
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กลุ่มสหกิจศึกษา 
 

ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1  
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 
360411 ก.รพ. 411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย     3(2-3-4)  

  PLP 411  Bacterial Plant Diseases  
360431 ก.รพ. 431 ไส้เดอืนฝอยศัตรูพืช      3(2-3–4) 

  PLP 431  Plant Nematodes 
    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
    Humanities and Social Sciences 
    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      6 
    Major Elective/Minor 
     รวม       18 

 
ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 2  

353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการป้องกันก าจัด     4(3-3-6) 
  AGRO 432 Weeds and Weed Control 
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
  ENT 322 Economic Entomology 
360400 ก.รพ. 400 การวินิจฉัยโรคพืช      3(2-3-4)  

PLP 400 Diagnosis of Plant Diseases 
360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 
  PLP 407 Plant Disease Control 
360441 ก.รพ. 441 ไวรัสวทิยาของพืช      3(2-3-4)  

PLP 441  Plant Virology 
360497 ก.รพ. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2)  

PLP 497 Seminar 1 
     รวม       17 
 
ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

360490 ก.รพ. 490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช      6  
PLP 490 Cooperative Education in Plant Pathology 

     รวม       6 
 
ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

360498 ก.รพ. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2)  
PLP 498 Seminar 2 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      9 
    Major Elective/Minor 
    วิชาเลือกเสรี       6 
    Free Elective 
     รวม       16 
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วิชาเอกปฐพีศาสตร์ 

ชั นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2  

 001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
   ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 

202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1       4(3-3-6) 
  BIOL 231 Genetics 1 
207181 ว.าส. 181 าิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 
  PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
207191 ว.าส. 191 ปฏิบัตกิาราิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0)  

  PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 

361211  ก.ปฐ. 211 หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 

  SOIL 211 Principle of Soil Science 

361214 ก.ปฐ. 214 ปฏิบัตกิารปฐพีศาสตร์     1(0-3-0)  

  SOIL 214 Soil Science Laboratory 

400101 ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2     1(0-3-1)

  AGRI 101 Learning Through Activities 2 
400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 

  AGRI 290 Practical Training 2 

    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 

    Humanities and Social Sciences 

      รวม      20 

 

ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1  

361321 ก.ปฐ. 321 การวิเคราะห์ดินและพืช      4(3-3-7)  

  SOIL 321 Soil and Plant Analysis 

361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ   3(3-0-6)  

  SOIL 351 Soil Fertility Management 

354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

AS 311  Statistics for Agricultural Research 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      3 

    Major Elective/Minor 

    วิชาเลือกเสรี       3 

    Free Elective 

     รวม       16 
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ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 2  
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ที่ส าหรับการเกษตร   3(2-3-4)  

SOIL 341 Spatial Information System for Agriculture 
361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน     3(2-3-4) 

SOIL 433 Soil Microbial Biotechnology 
361442 ก.ปฐ. 442 การส ารวจและจ าแนกดนิ     3(2-3-4) 
  SOIL 442  Soil Survey and Classification 
361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 
  SOIL 497 Seminar 1 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      9 
    Major Elective/Minor 
     รวม       19 

 
ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาปฐพีศาสตร์   3(0-18-0)  
  SOIL 390 Professional Skill Training in Soil Science  

และ 361499  ก.ปฐ. 499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0) 
   SOIL 499 Special Problems 

หรือ 361490 ก.ปฐ. 490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์    6  
 SOIL 490 Cooperative Education in Soil Science  

     รวม       6 
 
ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

361414 ก.ปฐ. 414 การจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นย าเพื่อ   3(3-0-6) 
    ระบบนเิวศเกษตรที่ย่ังยืน 

SOIL 414 Precision Resource Allocation for Sustainable Agroecosystem 
361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช     3(3-0-6)

  SOIL 452 Fertilizer and Plant Nutrient Management 
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน       3(3-0-6)  

SOIL 461 Soil Conservation 
361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2       1(1-0-2)  
  SOIL 498 Seminar 2 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      3 
    Major Elective/Minor 
    วิชาเลือกเสรี       3 
    Free Elective 
     รวม       16 
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วิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 
ชั นปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 3(3-0-6) 
   ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry 

202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1       4(3-3-6) 
  BIOL 231 Genetics 1 
207181 ว.าส. 181 าิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 
  PHYS 181 Physics for Agricultural Students 
207191 ว.าส. 191 ปฏิบัติการาิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0)  

  PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students 
365201  ก.สท. 201 ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนที่สูง    3(3-0-6) 
  HANR 201 Natural Resources and Agriculture in Highlands 
365211 ก.สท. 211 ระบบเกษตรบนพืน้ที่สูง      3(3-0-6) 
  HANR 211 Highland Agricultural System 
400101 ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2     1(0-3-1)
  AGRI 101 Learning Through Activities 2 
400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 
  AGRI 290 Practical Training 2 

      รวม      19 
 
ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 1  

365291  ก.สท. 291 การฝึกปฏิบัตภิาคสนามบนพื้นที่สูง  2(0-6-0) 
  HANR 291 Highland Field Practice  
365301  ก.สท. 301 เศรษฐกิจและการพัฒนาบนพื้นที่สูง   3(3-0-6) 
  HANR 301 Highland Economy and Development 
365321 ก.สท. 321 ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งตน้     3(3-0-6)  

HANR 321 Fundamental Natural Resources 
365331 ก.สท. 331 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตร  3(2-3-4) 

  และทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สูง  
  HANR 331 Geo-Informatics Technology for Highland Agricultural 

    and Natural Resource Management  
365421 ก.สท. 421 หลักการจัดการลุม่น้ า      3(2-3-4) 
  HANR 421 Principles of Watershed Management 
365428 ก.สท. 428  การคณิตและการใช้คอมพิวเตอร์ทางป่าไม้    3(2-3-4) 

  HANR 425  Forest Mensuration and Computer Applications 

    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      3 
    Major Elective/Minor 
      รวม      20 
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ชั นปีท่ี 3  ภาคการศกึษาที่ 2  

365324 ก.สท. 324 หลักวนเกษตร       3(3-0-6) 

  HANR 324 Principles of Agroforestry 
365401  ก.สท. 401 พืน้ที่สูงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   3(3-0-6) 

  HANR 401 Highlands and Climate Change 
365422 ก.สท. 422 นเิวศวิทยาและการาื้นาูระบบนเิวศบนพื้นที่สูง  3(3-0-6) 

HANR 422 Highland Ecology ana Ecosystem Management and Restoration  
365497 ก.สท. 497 สัมมนา 1      1(1-0-2) 
  HANR 497 Seminar 1  

    วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
    Humanities and Social Sciences 
    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      6 
    Major Elective/Minor 
      รวม      19 
 
ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1  

กลุ่มสหกิจศึกษา 
365490 ก.สท. 490 สหกิจศึกษาทางเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  6  

HANR 490  Cooperative Education in Highland Agriculture and Natural Resources 
หรือ กลุ่มปัญหาพิเศษ 

365390  ก.สท. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวิชาเกษตรที่สูง   3(0-18-0) 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

HANR 390 Professional Skill Training in Highland Agriculture and Natural Resources  
365499  ก.สท. 499 ปัญหาพเิศษ        3(0-9-0) 

HANR 499 Special Problems 
      รวม      6 
 
ชั นปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

365498 ก.สท. 498 สัมมนา 2      1(1-0-2)  
  HANR 498 Seminar 2 
    วิชาเอกเลอืก/วิชาโท      6 
    Major Elective/Minor 
    วิชาเลือกเสรี       6 
    Free Elective 
      รวม     13 
 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  
ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสตูร / อาจารย์ประจ า 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Dr. agr (Molecular genetics), 

University of Bonn, Germany, 2003 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิากีฏวทิยา, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาโรคพืช, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2536 

4.4 2.5 4.6 7.7 9 

2 รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ด. (กีฏวทิยา), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิากีฏวทิยา, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิากีฏวิทยา, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2521  

7.6 5.5 7.6 6.5 9 

3 อ.ดร.นินาท บัววังโป่ง* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

ปร.ด. (ชีววทิยา), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2558 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

4.9 1.9 4.9 1.9 5 

4 ผศ.พรสุข ชัยสุข* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ม. (พันธุศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 

วท.บ. (พันธุศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 

20 1.5 20 1.5 2 

5 อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Plant Pathology), National 

Pingtung University of Science and 

Technology, Taiwan, 2013 

วท.ม. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2548 

วท.บ. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2546 

12 10 12 10 4 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 ผศ.ดร.ปิลันธนา  ฐาปนพงษ์วรกุล* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Plant Molecular Biology), 

The United Graduate School of 

Agricultural Sciences,  

Ehime University, Japan, 2010 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

(ปฐพศีาสตร์และอนุรักษศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (โรคพืช), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543  

12 10 12 10 4 

7 ผศ.ดร.ณฐัศักดิ์ กฤติกาเมษ* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ด. (พืชไร่),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 

วท.ม.(เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

19.5 - 19.5 - 4 

8 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Dr. sc. agr. (Agriculture Chemistry),  

Georg-August-Universität 

Göttingen, Germany, 2004 

วท.ม. (พืชไร่),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

บธ.บ.(การตลาด), 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 

2538 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2534 

6 3 6 6 3 

9 ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Dr.Sc.agr.(Agricultural Science) 

Georg-August Gottingen University,  

Of Germany, 2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) พืชไร,่ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2540  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2535 

14 6 14 6 5 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

10 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Plant Physiology),Oregon 

State University, USA, 2008 

M.S. (Horticulture),  

Oregon State University,  

USA, 2002 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2539 

6 3 6 3 10 

11 อ.จามจุรี โสตถิกุล* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ม. (พืชสวน), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2533 

วท.บ. (พืชสวน), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2528 

11.5 - 11.5 - 7 

12 อ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ด. (พืชสวน), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2553 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2548 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2546 

6 - 6 3 7 

13 ผศ.ดร.ดรณุี นาพรหม* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences), 

University of Hohenheim,  

Germany, 2004 

วท.ม. (เกษตรพืชสวน), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2539 

วท.บ. (เกษตรพืชสวน), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2534 

3.2 2 3.2 2 8 

14 ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Horticulture), 2012, National 

Pingtung University of Science and 

Technology, Taiwan  

วท.ม. (พืชสวน), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2549 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2546 

6 - 6 - 7 



77 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

15 อ.ดร.า้าไพลิน ไชยวรรณ* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

ปร.ด. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2556  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2549 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยแม่โจ้, 2547 

10 - 15 6 2 

16 รศ.ดร.รุจ ศริิสัญลักษณ์* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Agricultural and Extension 

Education),  

Mississippi State University,  

USA, 1998 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2523 

7 3 7 3 14 

17 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ* 

(x xxxx xxxxx xx x)  

Ph.D. (Agriculture and Rural 

Development),  

University of Western Sydney, 

Australia, 1997 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

ส่งเสริมการเกษตร,  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2525 

1.5 4 1.5 4 9 

18 อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

ปร.ด. (ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบท),  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2557  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2552  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2550 

3 3 3 3 5 



78 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

19 อ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2553  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2546 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2543 

21 - 21 13.5 5 

20 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

ปร.ด. (สัตวศาสตร์) (สรีรวทิยา), 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2556 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

(สัตวศาสตร์ เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง

และเหรียญทอง),

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2551 

9 13.5 9 13.5 14 

21 อ.ดร.วรวทิย์ มณีพิทักษส์ันติ* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D (Aquaculture), Hiroshima 

University, Japan, 2013 

วท.ม. (วทิยาศาตร์การประมง), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550  

วท.บ. (วทิยาศาสตร์ท่ัวไป), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 

18 - 18 27 14 

22 ผศ.ธรีะพงษ์ เสาวภาคย์* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

วท.บ. (วนศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 

 

6 - 6 - 6 

23 อ.ดร.นริศ ย้ิมแย้ม* 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ด. (พืชไร่), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2549  

วท.ม. (พืชสวน), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2534  

วท.บ. (พืชไร่), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2528 

 

 

    9 



79 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

24 
 

ผศ.ดร.เกศิน ีเกตุพยัคฆ์* 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Dr.sc.agr (Molecular Biology of 
Livestock), Institute Veterinary 
Medicine, Georg-August-
Universität Göttingen,  
Germany, 2004  
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2544 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2542 

6 5 6 5 2 

25 รศ.ดร.วรทัศน ์ อินทรัคคัมพร 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Rural Development), Central 
Luzon State University, 1990 
Phillippines Master  
(Agribusiness Management),  
Central Luzon State University, 
Phillippines, 1987 
กษ.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร), 
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 
2526 

6 5 6 5 5 

26 รศ.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Rural Development , 
Theories and Organization),  
Central Luzon State University, 
Philippines, 1991 
M.S. (Rural Development ,Theories 
and Organization),  
Central Luzon State University, 
Philippines, 1989 
ทษ.บ. (ส่งเสริมการเกษตร), 2528,
มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 
ประกาศนยีบัตร (การพัฒนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยระดับสูง, นมบ. รุ่นท่ี 5), 
2544, ทบวงมหาวทิยาลัย (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา)  
Certificate of Achievement  
(2 Month) (Agricultural Extension), 
1997, Kyushu Tokai University, 
Japan 

6 3 6 3 11 



80 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

27 ผศ.ดร.บุศรา  ลิม้นิรันดร์กุล 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Technology and agrarian 
Development),  

Wageningen University,  
Netherland, 2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2540 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2536 

4 3 4 3 13 

28 อ.ดร.จุฑาทิพย์  เฉลิมผล 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ด. (ระบบเกษตรและวศิวกรรม

เกษตร),  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2552 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิา
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร,  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2543 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาพืชสวน, 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2540 

4 3 4 3 7 

29 ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Agricultural Economics) 

University of Hohenheim, Germany, 
2003 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2540 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2536 

6  6 6 6 7 

30 

 

ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข ์

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Agricultural Economics), 

University 
of Hohenhiem, 2547 

บธ.ม. (บัญชี), สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2541 

บธ.บ. (บัญชี), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
,2537 

 
 

13  6 13 6 6 



81 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

31 ผศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Economics), University of 
New 

England, Australia, 2006 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2536 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2519 
 

 
 

15  9 15 9 3 

32 รศ.ดร.พัฒนา เจียรวริิยะพันธ์ 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Food And Resource 

Economics), 
University of Florida, USA., 1990 

M.S. (Food And Resource 
Economics), 

University of Florida, USA., 1987 
วท.บ. (พืชไร่), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

,2524 
 

 
 

9 6 9 6 3 

33 ผศ.ดร.กมล งามสมสุข 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Agricultural Economics), 

University of the Philippines at Las 
Banos, Philippines, 1995 

M.S. (Agricultural Economics), 
University 

of the Philippines at Los Banos, 
Philippines, 1986 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2526 

 
 

 

6 6 6 6 3 



82 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

34 
 

ผศ.ดร.ภาณพุันธุ ์ประภาติกุล 
(x xxxx xxxxx xx x) 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( สาขาการ
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

) , มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2554 
เกษตรศาสตรบัณฑิต ((ส่งเสริม

การเกษตร)) , 
มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 

2552 
วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต ((ส่งเสริม

การเกษตร) ) , มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
, 2547 

วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
(สาขาสัตวศาสตร์) , 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2543 
 

6 3 6 3.5 13 

35 อ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล 

(x xxxx xxxxx xx x) 
 

 
 

 
 

 
 

Ph.D. (Economics), University of 

New 
England, Australia, 2011 

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2541 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2537 

13 3 13 3 8 

36 อ.ดร.สุกิจ กันจินะ 

(x xxxx xxxxx xx x) 
 

Dr.sc.agr. (Agricultural 

Communication and Extension) , 
University of Hohenheim , 

Germany, 2558 
M.Sc. (Agricultural Sciences) , 

University of Hohenheim , 
Germany, 2548  

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2541 

 

6 7 6 7 3 



83 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

37 อ.ดร.กรรณกิา แซ่ลิ่ว 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Agricultural Economics), 
National 

Taiwan University, Taiwan, 2015 
MBA (Finance), National Taiwan 

University, Taiwan, 2008 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544 
 

 

7  3 10 3 4 

38 อ.ดร.อนุพงศ ์วงศ์ไชย 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Agricultural Economics and 
Management), 

National Pingtung University of 
Science 

and Technology, Taiwan, 2013 
MBA (Applied Economics), National 

Chung Hsing University, Taiwan, 
2010 

ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2548 

 
 

11  3 11 3 12 

39 รศ.ดร.จิราพร  กุลสาริน 

(x xxxx xxxxx xx x) 
 

 
 

Ph.D. (Entomology),  

Kagoshima University, Japan, 1991 
M.S. (Entomology),  

Yamaquchi University, Japan, 1988 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิากีฏวทิยา, 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2528 

 
 

 

10.5 4.0 10.7 5.2 5 



84 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

40 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์  จันทร์บาง 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Entomology),  
Kansas State University,  

USA, 2005 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิากีฏวทิยา, 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
สาขาวชิาโรคพืช, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2529 
 

 
 

6.9 7.2 6.9 8.2 7 

41 ผศ.ดร. ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์ 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Agricultural Science),  

Science of Biological Environment,  
Gifu University, Japan, 2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
สาขาวชิากีฏวทิยา, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2546 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิากีฏวทิยา, 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2543 

 
 

 

7.0 4.2 7.0 6.2 8 

42 ศ.ดร. ชัยวัฒน์  โตอนันต์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

 

Ph.D. (Molecular Plant Pathology),  
Kinki University, Japan, 1995 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
สาขาวชิาโรคพืช, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 
วท.บ. (ชีววทิยา),  

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 
2524 

 

12 11 12 11 37 



85 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

43 ผศ.ดร. อังสนา  อัครพิศาล 
(x xxxx xxxxx xx x) 

 

Ph.D. (Molecular Biology),  
University of Bath, UK, 2000 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  
สาขาวชิาโรคพืช, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาโรคพืช, 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2529 

15 2 15 4 8 

44 รศ.ดร. เกวลิน  คุณาศักดากุล 

(x xxxx xxxxx xx x) 
 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2544 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์),  

สาขาวชิาโรคพืช, 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
สาขาวชิาโรคพืช, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2529 

16.5 5 14 12 6 

45 อ.ดร. สรัญยา  วัลยะเสวี 

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology),  

Kagawa University, Japan, 2002 

วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ), 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2539

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาโรคพืช, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2535 

 

12 6 15 5 13 

46 ผศ.ดร. รัชดาวรรณ  ชีวังกูร 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ด. (โรคพืช), 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2553   

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาโรคพืช, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาโรคพืช, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

 

12 3 12 3 18 



86 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

47 ศ.ดร. สัญชัย  จตุรสิทธา 

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

Dr.Sc.agr. (Meat Science),  

Georg-August-Universität 

Göttingen, Germany, 1996 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวบาล, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินยิม 1 

สาขาวชิาสัตวบาล,  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

 

 

3 3 6 3 17 

48 รศ.ดร. สุชน  ตั้งทววีพิัฒน์ 

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

Ph.D. (Poulty Nutrition),  

Ehime University, Japan, 1997 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวบาล, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวบาล, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 

 

 

 

3.2 3 6 3 20 

49 รศ.ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย 

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

Dr. agr. (Molecular genetics in 

animal breeding), University of Bonn, 

Germany, 2003 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2539 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 2536 

 

5 6 6 6 6 



87 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

50 ผศ.ดร. ณัฐพล  จงกสิกิจ 

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

Dr.sc.agr (Animal Breeding), 

Georg-August-Universität 

Göttingen, Germany, 2002 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2541 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

 

4.4 6 6 6 5 

51 อ.ดร. จิรวัฒน ์ พัสระ 

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

Dr. Agr. (Animal Molecular 

Genetics), Rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, 

Germany, 2007 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2537 

 

10 3 9 3 8 

52 ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Dr. Agr. (Animal Molecular 

Genetics) (Animal Molecular 

Genetics), Rheinische Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, 

Germany, 2008 

วท.ม (เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาสัตว

ศาสตร์, มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, 

2542 วท.บ (เกษตรศาสตร์) 

สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2539 

3.2 3 6 3 17 



88 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

53 ผศ. ดร. วรรณพร  ทะพิงค์แก 

(x xxxx xxxxx xx x) 

ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร), 

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 2552 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2546 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวชิาสัตวศาสตร์, 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2543 

 

 

 

4.4 3 6 3 24 

54 อ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences) , 

University of Hohenheim , 

Germany, 2551 

วท.ม. (สรีระวทิยา สัตวศาสตร์) , 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2551 

วท.บ. (สัตวศาสตร์) , 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2535 

 

 

 

9 13.5 9 13.5 12 

55 อ.ดร.Hien Van Doan 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Doctor of Phylosophy (Fisheries) , 

Khon Kaen University, 2557 

Master of Science (Fisheries) , 

Khon Kaen University, 2553 

Bachelor of Science (Aquaculture), 

Nha Trang University , Vietnam, 

2550 

 

 

 

18 13.5 18 27 12 



89 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

56 อ.ดร.มินตรา ศลีอุดม 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Applied Marine Biosciences) 

,Tokyo University of Marine 

Science and Technology, Japan, 

2556 

วท.ม. (ประมง(เพาะเลีย้งสัตวน์้ า)) , 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 

วท.บ. (เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง) 

(ประมง), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549 

18 3.5 18 27 6 

57 ศ.ดร. อรรถชัย  จินตะเวช 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Agronomy and Soils), 

University of Hawaii at Manoa, 

USA, 1991 

M.S. (Agronomy and Soils),  

Auburn University,  

United States Of America,1982 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2520 

3 5.3 3 5.3 7 

58 รศ.ดร. สุนทร  ค ายอง 

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

Ph.D. (Forest Ecology),  

Kyoto University, Japan, 1988 

M.S. (Forest Ecology),  

Kyoto University, Japan, 1983 

วท.บ. (วนศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521 

3 6 6 6 10 

59 ผศ.ดร. ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ ์
(x xxxx xxxxx xx x) 
 

Ph.D. (Agronomy and Soil 
Science), University of Hawaii at 
Manoa, USA, 1998 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 2527 
 

6 8 6 8 1 



90 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

60 ผศ.ดร. ถาวร  อ่อนประไพ 

(x xxxx xxxxx xx x) 
Ph.D. (Applied Science  
(Remote Sensing), University of 
Canberra, Australia, 2004  
วท.ม. (วนศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์),  
มหาวทิยาลัยรามค าแหง, 2529 

5 8 5 8 4 

61 อ.ดร. สุรีรัตน์  ลัคนาวิเชียร 
(x xxxx xxxxx xx x) 
 

Ph.D. (Wildland Resource Science), 
University of California at Berkeley, 
USA, 1995 
M.S. (Forest Ecology - pending 
thesis), มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2528 
M.F.S. (Tropical Forest Science),  
Yale University, United States of 
America, 1987 
วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินยิม, 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 

6 3 6 3 2 

62 อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ 
(x xxxx xxxxx xx x) 
 
 
 
 

Ph.D. (Life sciences), Tohoku 
University, Japan 2561 
วท.ม. (วทิยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้) 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 
วท.บ. (วนศาสตร์) 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 

    1 

63 ผศ.ดร. อรวรรณ  ฉัตรสีรุ้ง 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Applied Bioscience and 
Biotechnology),  
Mie University, Japan, 2003 
M.Sc. (Soil Science),  
Wageningen Agricultural 
University,  
The Netherlands, Netherland, 1989 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2523 
 

3 7.5 1.5 7.5 11 



91 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

64 รศ.ดร.ศันสนย์ี  จ าจด 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Plant Breeding), University 
of Adelaide, Australia, 1996 
วท.ม. (พืชไร่),  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2527 
 

7 6 7 6 17 

65 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Ecology) , University of 
California , United States Of 
America, 2533 
M.S. (Agronomy) , University of 
California , United States Of 
America, 2531 
วท.บ. (พืชไร่) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2520 
 

6 15 6 15 3 

66 รศ.ดร. ชนากานต์ เทโบลต์  
พรมอุทัย 
(x xxxx xxxxx xx x) 
 

วท.ด. (พืชไร)่,  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2547 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
เกียรตินิยมอันดับ 1, 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2542 
 

10 6 10 6 34 

67 อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปฐพีวิทยา) , 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2532 

6 9 6 12 2 

68 อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Applied Bioscience and 
Biotechnology) , Mie University , 
Japan, 2545 
วท.ม. (ปฐพีศาสตร์) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2532 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2529 

12 9 15 10 12 



92 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

69 ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสด ี
(x xxxx xxxxx xx x) 

ปร.ด. (พืชไร่) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2553 
วท.ม. (ชีววทิยา) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2545 
วท.บ (ชีววทิยา) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2542 
 

6 12 6 15 7 

70 อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต 
(x xxxx xxxxx xx x) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่) , 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559 
7วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร์) , 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 
วทิยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
, มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
 

6 6 6 6 7 

71 ศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ 
(x xxxx xxxxx xx x) 
 

Ph.D. (Horticulture), Oregon State 
University, USA, 1983 
M.S. (Horticulture), Oregon State 
University, USA, 1980 
วท.บ. (อารักขาพืช)  
เกียรตินยิมอันดับ 1,  
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2519 
 

3 3 3 3 12 

72 รศ.ดร. ณัฐา  โพธาภรณ ์
(x xxxx xxxxx xx x) 
 

Ph.D. (Horticulture),  
University of Hawaii,  
United States of America, 1997 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2532 
M.S. (Seed Technology),  
University of Edinburgh, England 
(United Kingdom), 1991 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2528 
 

6 6 6 6 10 



93 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

73 รศ.ดร. โสระยา  ร่วมรังสี 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Biosystems Science),  
Niigata University, Japan, 1997 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2531 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 
 

5.5 6 5.5 6 12 

74 ผศ.ดร. สุรินทร์  นิลส าราญจิต 
(x xxxx xxxxx xx x) 
 

Ph.D. (Plant Physiology),  
Kinki University, Japan, 1996 
วท.ม. (พืชสวน), 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2528 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  
สาขาวชิาพืชสวน, 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524 
 

5.5 3 5.5 3 9 

75 อ.ดร. ธนะชัย  พันธเ์กษมสุข 
(x xxxx xxxxx xx x) 
 

Ph.D. (Food science and 
Technology), Mississippi State 
University, USA, 1998 
วท.ม. (วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว), 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531 
M.S. (Horticulture), Plant Physiology,  
Mississippi State University,  
United States Of America, 1993  
วท.บ. (พืชสวน), 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2526 
 

5.5 3 5.5 3 4 

76 ผศ.ดร. วณีัน  บัณฑิตย์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. (Molecular Biology),  
Purdue University, USA, 1999 
M.S. (Plant Tissue Culture), 
University of Delaware, USA, 1995 
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2532 
 
 

2 2 2 2 2 



94 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

77 ผศ.ดร. ศวิาพร  ธรรมด ี
(x xxxx xxxxx xx x) 
 

Ph.D. (Tropical Plant and Soil 
Sciences), University of Hawaii at 
Manoa, USA, 2007 
วท.ม. (พืชสวน), 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
วท.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 1) 
(เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2533 

6 2.5 6 2.5 6 

78 อ.ดร.สรณะ สมโน 
(x xxxx xxxxx xx x) 

Doctor of Philosophy (Agricultural 
Science) , University of 
Queensland Australia, 2554 
Master of Philosophy (Agricultural 
Science) , University of 
Queensland Australia, 2550 
ปริญญาวทิยาศาสตร์บัณฑิต 
(วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) , คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

  5 5 7 

79 อ.ณัทธช์วัล เจริญเลิศธนกิจ 
(x xxxx xxxxx xx x) 
 
 
 
 
 

วท.ม. สาขาการออกแบบและ
วางแผนสิ่งแวดล้อม, มหาวทิยาลัย
แม่โจ,้ 2559 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2556 
วท.บ. (เกียตินยิมอันดับ 2)  
(เกษตรศาสตร์)
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2552 

    1 

80 อ.ดร.ทฤษฎี ค าหล่อ 

(x xxxx xxxxx xx x) 

วท.ด. (สัตวศาสตร์, รางวัล

วทิยานิพนธด์ีเด่น) , 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2558 

วท.ม. (สัตวศาสตร์) , 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2551 

วท.บ. (สัตวศาสตร์) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2548 

6.9 1.3 6.9 1.3 0 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา,  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  

ภาระงานสอน/สัปดาห์ ผลงาน

วิชาการ

ย้อนหลัง 

5 ปี 

ปัจจุบัน 

เมื่อ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

81 อ.ดร.วชัรพงศ์ นรพัลลภ 

(x xxxx xxxxx xx x) 

Ph.D. Animal Biology University of 

Bonn สาขา ปี 2560 

 

 

 

 

6.9
 
 
  

- 6.9 - 0 

82 อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี 
(x xxxx xxxxx xx x) 

ปร.ด. (หลักสูตรนานาชาติ) 
(เศรษฐศาสตร์) , 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม,่ 2559 
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) , 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ , 2553 
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) , 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ , 2552 

6.5 - 9 3 0 

83 อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล 
(x xxxx xxxxx xx x) 

 

 

 

 

 

 

PhD in Landscape Architecture, 
University of Illinois at Urbana 
Champaign, 2560 
Master's degree in Landscape 
Architecture, University of Georgia, 
2556 
Certificate in Conservation Ecology, 
University of Georgia 2556 
Bachelor degree in Landscape 
Architecture , University of Illinois 
at Urbana Champaign, 2554 

3 3 3 3 0 

 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ล าดับท่ี 1 - 79 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และล าดับท่ี 80 – 83 เป็นอาจารย์ประจ า 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

- มีระเบียบวินัย ตรงตอ่เวลา เขา้ใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถอีงค์กร 

- สามารถบูรณาการความรู้จากช้ันเรียนกับการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัตจิริง 

- สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้และทักษะทางการเกษตร มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ไข

ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา้ 

- มีมนุษยสัมพันธ ์เสยีสละ อดทน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

- สามารถถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ภาคสนามให้ผู้อื่นได้ 

 

4.2 ช่วงเวลา  

- วิชาการฝึกงาน 1  ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 

- วิชาการฝึกงาน 2  วันพุธ ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 หรือ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 

- การฝึกทักษะวชิาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน หรือ ภาคเรียนที่ 1 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 วิชาการฝึกงาน 1 ก าหนดฝึกงานทุกวัน เป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. แบ่ง

นักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย เพื่อรับการฝึกในสาขา/องค์ความรู้ที่จัดให้ 

 วิชาการฝึกงาน2  ก าหนดฝึกงานทุกวันพุธ หรือช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ในเวลาราชการ ตาม

ตารางการฝึกของแต่ละโครงการที่นักศกึษาเลือกฝึก 

 การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ก าหนดการและตารางการฝึก ขึ้นอยู่กับการจัดการ

ของหนว่ยงานหรือสถานประกอบการ 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นการเรียนรู้และฝึกการค้นคว้าและ

ด าเนินงานวิจัย หรืองานส ารวจที่สนใจ ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิใน

สาขาวิชาที่นักศกึษาสังกัด และจัดท ารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ 

5.2 ผลการเรียนรู้  

 มีความรู้ ความเขา้ใจกระบวนการวิจัย สามารถท าวจิัยเบือ้งตน้ได ้

 สามารถศกึษาด้วยตนเองภายใตค้ าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 มีความซื่อสัตย์ในการน าเสนอขอ้มูลจริง 

 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์สถิติจากขอ้มูล 

 สามารถวิเคราะห์และอธบิายผลการศึกษาได้ 

 สามารถจัดท ารายงานตามรูปแบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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5.3 ช่วงเวลา  

ช้ันปีที่ 4 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

3 หนว่ยกิต 

 

5.5 การเตรียมการ  

 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลอืกหัวขอ้ กระบวนการศึกษา การวางแผนงานวิจัย  

 การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์และประเมินผล 

 นักศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ก่อนด าเนินงานวิจัย ภายใต้การก ากับดูแลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการวิจัยจากรายงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ หรือประเมินจาก

การน าเสนอผลการศึกษาวจิัย 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรยีนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 

เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรที่รู้จริง ปฏบิัตไิด้ มีกระบวนวชิาที่เป็นทั้งทฤษฎีและปฏิบัตกิาร รวมถึง

กระบวนวชิาปัญหาพเิศษ ฝึกงาน และสหกิจศึกษา  

มีภาวะผู้น า และมีความอดทน - มีกระบวนวิชาฝึกงาน 100 ช่ัวโมง ที่นักศึกษาทั้ง

ช้ันปี ต้องอยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลา 10 วัน ใน

การฝึกปฏิบัตทิักษะด้านการเกษตร  

- มีโครงการการพัฒนาบุคลกิภาพนักศึกษา  

มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี  

สามารถปรบัตัวเข้ากับสังคมพลวัต  

มีการสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และในกลุ่ม

วิชาศึกษาทั่ วไป (กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่ าน

กิจกรรม) ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เช่น 

เปิดโลกกิจกรรม แม่เหียะสัมพันธ์ โครงการเกษตร

พยาบาล เป็นต้น 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- ตระหนักในคุณค่าและคุณ ธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  และซื่อสัต ย์สุจริต  มี

จรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอ้บังคับตา่ง ๆ ขององค์กรและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้ง

และล าดับความส าคัญ 
- เคารพสิทธิและรับาังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

- สอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวชิา 
- จัดกิจกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
- ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย การตรงตอ่เวลา การแตง่กาย 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
- ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน อาจารย์ หรือวิทยากร 
- วิธีการประเมิน การสังเกตพฤติกรรม ประเมินความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับ

มอบหมาย 
- ประเมินจากการสอบถาม หรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน 
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2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

- มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

- สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

- สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

- มีกิจกรรมภาคบรรยาย หลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติการในช้ันเรียน โดยอาจารย์ 

หรือผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในสาขานัน้ๆ 

- ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดูงาน ในแหล่งฝึก สถานประกอบการ และ

ชุมชน 

- มีกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง เรียนรู้จากกรณีศกึษา หรือสถานการณ์จริง 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 การวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน รายงานการศึกษาค้นคว้า 

รายงานการท าโครงงานหรือปัญหาพเิศษ รายงานการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

- คิดอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

- สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

- สามารถประยุกตค์วามรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยทุธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา มีการอภิปรายกลุ่ม การ

ท าโครงงาน การใช้กรณีศกึษา และการฝึกปฏิบัตใินช้ันเรียนและภาคสนาม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

การประเมินทักษะโดยใช้ข้อสอบหรือการสอบถาม ประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม

หรือปฏิบัตงิาน การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
- สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  
จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธก์ับผู้อื่น ให้มีการท างานเป็นกลุ่ม ให้มีการ

ประสานงานกับผู้อื่น มีการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายภาระงานให้รับผิดชอบด าเนินการและ
เรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  
ประเมินพฤตกิรรม การแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ์ในแตล่ะบทบาทของผู้เรียนใน

ช้ันเรียน หรือระหว่างท ากจิกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบที่ไดร้ับมอบหมาย 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร แล ะการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ  
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
- สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกตใ์ช้ใน

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งอย่างสร้างสรรค์ 
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใช้รูปแบบของ

สื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
จัดกิจกรรมการสอนให้ผู้ เรียนได้ฝึกประสบการณ์ การวิจัย การแก้ไขปัญหาจาก

กรณีศกึษา หรือสถานการณ์ในภาคสนาม มีกจิกรรมสง่เสริมผู้เรียนให้ไดฝ้ึกทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ประเมินผลงานหรือพัฒนาการ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้ข้อสอบหรือการ
ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอในช้ันเรียน และจาก
รายงาน 



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1   
Fundamental English 1  

           



    

001102  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 
 Fundamental English 2 

              


    

001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมี
ประสิทธิผล 
 Critical Reading and Effective Writing 

          



    

001227  ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์และ
อุตสาหกรรมเกษตร   
English for Agriculture and Agro-Industry 



 









 





  



006103 บ้านและชุมชน 
Home and Community 

      


      


       


006341 หลักมนุษยสัมพนัธ์ 
Principles of Human Relations 


  


 


 


 


 



006349 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนา 
Community Participation Process in 
Development Projects 



    


 


 


      


  

011151 การใช้เหตุผล 
Reasoning 




 


       


 




011152 จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ด ี
Ethics for Good Quality of Life 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

011155 ปรัชญาความสุข 

Philosophy of Happiness 



 


        


 




012100 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

Mind Development for High Quality of Life 
   


             




012173 ศาสนาเบื้องต้น 

Descriptive Study of Religion 
   


             




012200 จิตอาสา 

Mind Volunteer 
    


             




013110 จิตวิทยากับชวีิตประจ าวนั 

Psychology and Daily Life   
    

      
    

        


050100 การใช้ภาษาไทย 

Usage of the Thai Language 
     


  

  
  

  
  

050121 พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน 
Thai People in the ASEAN Community 

          

057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

Sport, Health, Fitness and Wellness Development   


    


            


  


      


    

074101 การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 
Promoting of Health in Everyday Life 



 











109115 ชีวิตกับสุนทรยีะ 
Life and Aesthetics 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

127100 การเมืองในชีวิตประจ าวัน 

Politics In Everyday Life 


 



 




  


 


 




128100 การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลพืน้ฐาน 

Basic Good Governance in Administration 





 



   







    



140104 การเป็นพลเมือง 

Citizenship 
       

154153 ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่ 

Disaster in Modern World 
   

 



 




  

159151 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา 

Lanna Society and Culture 
 





 




    


  









176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

Law and Modern World 







 







 



   



 



 

201115 ชีวิตและพลังงาน 

Life and Energy 


      



  



 



   



201116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน 

Science and Global Warming 


  







 















 



 

201117 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม 

Mathematics and Science in Civilization 


  

 





   



202147 ชีววิทยาส าหรับนักศกึษาเกษตรศาสตร์ 

Biology for Agricultural Students 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

202231 พันธุศาสตร์ 1 

Genetics 1  
  

 

  







  

 

 
 

202321 ชีววิทยาของเซลล์     

Cell Biology 
  

 

 

 

 



  



  

 

  


202342 พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป    

General Plant Physiology 
 

  

 

 

  



  



  

 

  


202356 กายวิภาคของพืช 

Important Field Crops of Thailand 

    

 



    









 

    


203111 เคมี 1  

Chemistry 1        

   

    


 




 

  

  

    

203115 ปฏบิัติการเคมี 1  

Chemistry Laboratory 1     
  

   













 



203206 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศกึษานอกสาขาวิชาเคมี 

Organic Chemistry for Non-Chemistry Students   


    

 



    





    





    

 

    


203209 ปฏบิัติการเคมีอินทรีย์ ส าหรับนักศึกษานอก

ภาควิชาเคมี 

Organic Chemistry Laboratory for  

Non-Chemistry Students 



 











  



 

    



204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม ่

Information Technology and Modern Life 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

204202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเว็บ 

Information Technology and Web Development   


    

 



    

 

  


  

 

    






    

206100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Everyday Life 

   
 

  

  

 
  

 
  

206108 คณิตศาสตร์เบื้องต้น          
Elementary Mathematics 

 


    


 


 


     


   


207109 ชีวิตกับเอกภพ    
Life and the Universe  

 
 

   

  


 


 

207181 าิสิกสส์ าหรับนกัศึกษาเกษตรศาสตร์ 
Physics for Agricultural Students   


  


 


  




  




  





  


207191 ปฏบิัติการาิสกิส์ส าหรับนักศกึษาเกษตรศาสตร์ 

Physics Laboratory for Agricultural Students 
  

 


  




 
  




  


211100 กินดี : การมีชีวติที่ดขีึน้และการป้องกันโรค 
Eating Well : Better Living and Disease Prevention   



    

  

    





  




 

    


211311 ชีวเคมี 1 
Biochemistry 1   


    

 





 

    


 

    


211312 ชีวเคมี 2 
Biochemistry 2   


    

 





 

    


 

    


211315 ชีวเคมีเบื้องต้น 
Introductory Biochemistry 


    

 





 

    





    

211317 ปฏบิัติการชีวเคมี 1 

Biochemistry Laboratory 1   


  

 





 

    


 

  




106 
 

รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

211318 ปฏบิัติการชีวเคมี 2 
Biochemistry Laboratory 2 


 





 

    





211319 ปฏบิัติการชีวเคมีเบื้องต้น 
Introductory Biochemistry Laboratory 


 





 

    





  


215205 จุลชีววทิยา 
Microbiology 


 








  





  


215206 ปฏบิัติการจุลชวีวิทยา 
Microbiology Laboratory 


 








  





  


215435 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
Microbial Genetics 


  

 








  





  


215436 ปฏบิัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
Microbial Genetics Laboratory 


  

 








  





  


218100 ศาสตร์แห่งอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
The Science of Gemstone and Jewelry 


    


  

    





    




  

 

    


รหัส

กระบวน

วิชา 

 
กระบวนวิชา 

 

 

 

    

 

   



     



   

251281 การส ารวจเบื้องต้นส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา 
Elementary Survey for Non-Civil Engineering Majors 

 


    


   


     


   

259108 ไาา้าในชีวิตประจ าวัน 
Electricity in Everyday Life   


    

  
        




    
 

  


  
 

      
260462 หลักการเกษตรชลประทาน 

Principles of Agricultural Irrigation 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

261111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 
Internet and Online Community 



    


  

    





  




 

      

351202 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
เบื้องต้น 
Introduction to Agricultural Economics and 
Agribusiness Management 

 



    



    



         

351321 เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตร 
Economics of Agricultural Marketing  

  
 










 

351331 สหกรณ์การเกษตรและสถาบันการเกษตร 
Agricultural Cooperation and Institution 

 
  







 


  

 


351364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม   
Principles of Natural Resource  
and Environmental Economics 



  


 


 


 



351371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง      
Sufficiency Economy Paths 

        

352301 ภาวะผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร 
Leadership in Agricultural Extension 

             

352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร 
Principles of Agricultural Extension 


 











352313 การส่งเสริมเกษตรที่สูง 

Highland Agricultural Extension 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

352314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริม

การเกษตร 

Information Technology Management for 

Agricultural Extension 

 

   



 



   



    



 



 



352316 หลักการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 

Principle of Agricultural Extension Research 
            

352321 วิธีการส่งเสริมการเกษตร 

Methods of Agricultural Extension   
            

352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร 

Community Development and Agricultural 

Development 



   



  



 



  



 


352331 การพูดและการเขียนเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 

Speaking and Writing for Agricultural Extension 
 

  


 
  

 
  

 
  

352332 การแพรก่ระจายนวัตกรรมการเกษตร 

Diffusion of Agricultural Innovations 
              

352390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาส่งเสริมและ

เผยแพรก่ารเกษตร 

Professional Skill Training in Agricultural 

Extension 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

352401 การส่งเสริมเกษตรให้เกษตรกรผู้ใหญ ่

Extension Work for Adult Farmers 
             

352412 การส่งเสริมเยาวชนเกษตร 

Farm Youth Extension 


 











352413 การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงาน

ส่งเสริมการเกษตร 

Planning and Management of Training in 

Agricultural Extension 

  

  
   

 

   

 

   

 

   

352421 องคก์ารและการบรหิารจัดการในการส่งเสริม

การเกษตร 

Organization and Management in Agricultural 

Extension 

  

  
  

 


 

  

 

   

352422 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

Agro-tourism Management 


 






 




352431 หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทาง

การเกษตร 

Principles Of Public Relations and 

Communication in Agriculture 





   









352433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร 

Media Production Technology in Agricultural 

Extension 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

352441 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 
Evaluation of Agricultural Extension Project 



  
   


 
  

 
  

352490 สหกิจศกึษาทางส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา
ชนบท 
Cooperative Education in Agricultural Extension 
and Rural Development 



 













 

352494 หัวข้อเลือกสรรทางส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา
ชนบท 
Selected Topics in Agricultural Extension and 
Rural Development 

  

  
   

 
 

 

   

 

  

352497 สัมมนา 1 

Seminar 1 


 











352498 สัมมนา 2 
Seminar 2 

             

352499 ปญัหาพิเศษ 
Special Problems 

  
 











353303 หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช 
Principles of Plant Breeding 

   
 

    

   


   

 
  

353302 ปฏบิัติการผสมพันธ์ุพืชไร่    
Practice in Hybridization of Field Crops 

 

 
  


 




 


353312 สรีรวิทยาประยุกต์ของพืชไร่ 
Applied Field Crop Physiology  
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

353313 พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย 
Important Field Crops of Thailand 

    
 

   

 
   

 
   

 
   

353390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาพืชไร่ 
Professional Skill Training in Agronomy 

   
 






  


  

353418 พืชวงศ์ถั่ว 
Legumes 

    
 

    
 

   
 

   
 

  

353421 พืชอาหารสัตว ์
Forage Crops 

    
 

    
 

   
 

   
 

  

353422 ทุ่งหญ้าเขตร้อน 
Tropical Pastures 

    
 

    
 

   
 

   
 

  

353432 วัชพืชและการป้องกันก าจดั 

Weeds and Weed Control 
               

353441 การปรับปรุงพันธ์ุพืชไร่ 
Field Crop Improvement 


 












353452 การทดสอบเมลด็พันธ์ุ 
Seed Testing 


 







 




353453 การผลิตเมล็ดพนัธ์ุเชิงธุรกิจ 
Commercial Seed Production 


 











353454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุ 
Seed Technology 


 

    

   

 
   

 
   

353471 การเพาะปลกูพืชไร่ขัน้สูง 

Advanced Agronomy 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

353482 ทรัพยากรทางพันธ์ุศาสตร์ของพืช 
Genetic Resources in Plants 


 












353490 สหกิจศกึษาทางพืชไร่ 
Cooperative Education in Agronomy 


 











353497 สัมมนา 1 
Seminar 1 


 











353498 สัมมนา 2 
Seminar 2 


 












353499 ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 


 











354311 สถิติเกษตรวิจัย 

Statistics for Agricultural Research 
  

 
  





  


  

354312 การวางแผนการทดลอง 
Experimental Design 


 












354400 การประมวลผลข้อมูลเกษตรดว้ยคอมพิวเตอร์ 
Computerized Data Processing in Agriculture 


 












355315 เคร่ืองยนต์และเคร่ืองจักรกลในาาร์ม 
Engines and Farm Machinery 


 












355411 เคร่ืองจักรกลการเกษตร 1 
Agricultural Machinery 1 


 












355412 เคร่ืองจักรกลการเกษตร 2 

Agricultural Machinery 2 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

355441 หลักการกรรมวิธีหลังการเกบ็เกี่ยวของเมล็ดพชื 
Principles of Grain Processing 


 












355442 การลดความชืน้และการเก็บรักษาเมล็ดพืชไร่ 
Drying and Storage Field Crops 


 












356210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเบื้องต้น 
Introduction to Animal and Aquatic Sciences 

  

 

  



  



  



  

356261 สถิติวเิคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์ 

Statistical Analysis and Experimental Design in 

Animals 
   

 

   



  



  



  

356303 อาหารและการให้อาหาร 
Feeds and Feeding 

   

 

   



  



  



  

356304 การให้อาหารสัตวเ์คี้ยวเอือ้ง 
Feeding Ruminants 

  

 

  



  



  



  

356306 หลักการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
Principles of Aquaculture 

  

 

 



 


  



 

356312 สรีรวิทยาสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

Economical Aquatic Animal Physiology 
   

 

   



  


   


  

356313 ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตว์น้ า 
Aquatic Animal Immunology 

    
  

   
 
  

 
   

 
  

356331 โรคของสัตว์เลีย้งในาาร์ม 
Diseases of Farm Animals 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

356333 โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้ า 
Disease and Sanitation of Aquatic Animals 

   

 

   



  


  



  

356342 การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน 
Goats and Sheep Production in the Tropics 

  

 

  



  



  



 

356351 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า 
Aquatic Nutrition 

   

 

  


  



  





356361 มีนวิทยาประยุกต ์
Applied Ichthyology 

  

 

 



  



  



  

356372 มาตรฐานาาร์มสัตว์น้ า 
Standard of Aquaculture Farming 

   

 

   



  


  



  

356373 คุณภาพน้ าทางการประมง   

Water Quality for Fisheries 
   

 

  


  


 



  

356374 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 
Fisheries Law and Regulations 

  
 

  



 



 



  

356375 แพลงก์ตอนวิทยาส าหรับการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 
Planktonology for Aquaculture 

   

 

   



  


  



  

356376 พิษวิทยาในสัตว์น้ า 
Aguatic Animal Toxicology 

    
  

    
 

 
 

   
 
  

356390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาสัตวศาสตร์และ
สัตว์น้ า  
Professional Skill Training in Animal  

and Aquatic Sciences 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

356411 สรีรวิทยาของสัตว์เลีย้ง 

Physiology of Domestic Animals 
    

  
    

 
   

 
   

 
   

356412 การสืบพันธ์ุของสัตว ์   

Animal Reproduction 
 

 

   



  



  



  

356414 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตวเ์ลีย้งใน

าาร์ม 

Sanitation and Herd Health Control in Farm 

Animal 

 

 

   



  



  



  

356415 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพนัธ์ุในสัตวเ์ลีย้ง 

Biotechnology for Reproduction in Domestic 

Animals  

  

 

   



  



  



  

356416 สัตว์เลีย้งในาาร์มกับสิ่งแวดล้อม 

Farm Animals and the Environment 
   

 

  



  



   


  

356425 เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว ์

Biotechnology in Animal Breeding 
   

 

   



  



  



  

356426 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์เลีย้งในาาร์ม 

Biotechnology in Farm Animals 
   

 

   


  


  


  

356431 การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์เลีย้งในาาร์ม 

Improvement of Farm Animals 
   

 

   



  


  



  

356432 พฤติกรรมของสัตวเ์ลีย้ง 

Behavior of Domestic Animals  
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

356441 การผลิตสัตวป์ีก 

Poultry Production 
  

 

  


  



  





356442 การผลิตสุกร 
Swine Production 

  

 

   



  



  



 

356443 การผลิตโคนม 
Dairy Cow Production 

   
 

  


  



  



  

356444 การผลิตโคเนือ้ 
Beef Cattle Production 

   

 

   



  



  



  

356445 การจัดการาาร์มสุกรเชิงการคา้ 
Commercial Swine Farm Management 

   

 

   



  



  



  

356446 การจัดการในาาร์มปศุสตัว ์

Management in Livestock Farming 
   

 

   



  



  



  

356447 การจัดการสัตว์ปีก  
Poultry Management 

   
 

   



  



  



 

356448 การจัดการเนือ้สัตว ์
Meat Management 

 
 

   



  



  



  

356449 การผลิตกระต่าย 
Rabbit Production 

   

 

   



  



  



  

356451 โภชนศาสตร์สัตว ์
Animal Nutrition 

  
 

   


  


  


  

356452 โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว    
Dog and Cat Nutrition 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

356455 การวิเคราะหส์่วนประกอบของอาหารสัตว ์
Proximate Analysis of Feeds 

   
 

   


  


  


  

356456 การผลิตอาหารสัตวเ์ชิงอุตสาหกรรม 
Animal Feed Manufacturing 

   
 

   


  


  


  

356475 การเพาะเลีย้งหอยเศรษฐกิจ 
Economical Shellfish Culture 

   
 

   


  


  


  

356476 เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ัง 
Coastal Marine Culture Technology 

   
 

   


  


  


  

356477 เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งกุ้ง 
Shrimp Culture Technology 

   
 

   


  


  


  

356478 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
Aquatic Products 

   
 

   


  


  


  

356490 สหกิจศกึษาทางสัตวศาสตร์และสัตวน์้ า 
Cooperative Education in Animal and Aquatic 
Sciences 

  

 

   



  



  



 

356496 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences 

   
 

   


  


  


  

356497 สัมมนา 1 
Seminar 1 

   
 

   


  


  


  

356498 สัมมนา 2 
Seminar 2 

   
 

   


  


  


  

356499 ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 
Agricultural Insect Pests 

 
   


    

    
 

  

357322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
Economic Entomology 

 
   


    

  
     



357323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ 
Insect Pests of Stored Products 

 
   

     
   

   
 

357324 แมลงศัตรูไม้ผล 
Insect Pests of Fruit Crops 

 
   


    

  
   

  

357325 แมลงศัตรูพืชไร่ 
Insect Pests of Field Crops 

 
   


    

    
   

 

357326 แมลงศัตรูผัก 

Insect Pests of Vegetable Crops 
 

   


    
  

   
  

357360 แมลงอุตสาหกรรม 
Industrial Insects 

    



   

    
   

 

357390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิากีฏวทิยา 
Professional Skill Training In Entomology 

  
 

 
  

  






 



357417 กายวิภาคของแมลง 
Insect Anatomy 

 
   


    

      
  

357418 นิเวศวิทยาของแมลง 
Insect Ecology 

 
   



   

    
   

 

357421 แมลงพาหะน าโรคพืช 

Insect Transmission of Plant Diseases 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

357422 แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์ 
Medical and Veterinary Entomology 

 
   


    

        
 

357426 การเลีย้งผ้ึง 
Apiculture 

 
   

    
    

 
  

357427 การผลิตหม่อนไหม 
Sericulture 

 
   

    
    

 
  

357432 อนุกรมวิธานแมลง 1 
Insect Systematics 1 

 
   


     

   
 

  

357433 อนุกรมวิธานแมลง 2 
Insect Systematics 2 

 
   


     

   
 

  

357441 หลักการควบคุมแมลง 

Principles of Insect Control 
 

   


    
  

     
 

357442 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 
Biological Control of Insect Pests 

 
   


    

        
 

357443 พืชต้านทานแมลง 
Insect Resistance in Crop Plants 

 
   


    

  
   

 
 

357444 สารฆ่าแมลง 
Insecticides 

 

   





  
 

  
 

 
 

 

357446 หลักการกักกันพืช 
Principles of Plant Quarantine 

 

   


    
 

   
 

  
 

357490 สหกิจศกึษาทางกีฏวิทยา 

Cooperative Education in Entomology 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา 
Techniques in Entomology 

 

   
   

 
  

 
 

 
  

357494 หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 
Selected Topics in Entomology 

 

   


    
 

   
 

  
 

357497 สัมมนา 1 
Seminar 1 

 


 

 
  

 
  

 


  
 




357499 ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 

 

   
   


  

 
 

 
 



359202 พืชและอาหารปลอดภัย 

Plant and Food Safety 

    



 


   


   


 



  

359301 การขยายพันธ์ุพืช 

Plant Propagation 

 


   

 

     
 

   
 



 
  

359302 การขยายพันธ์ุพืชขัน้สูง 
Advanced Plant Propagation 

 
 

  
   

  


  
 

  


  

359303 การจัดการหญ้าสนาม 
Turf Management 

 
 

 
 

 
 

    


   
 

 


  

359305 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 
Agricultural Research Methodology 



 
 

   


    
 

  
 

   
 

 


359306 การเป็นผู้ประกอบการพชืสวน 
Entrepreneurship in Horticulture 

 

    


 


   


  


     


359311 สรีรวิทยาของพืชสวน 

Physiology of Horticultural Crops 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

359341 การจัดการสถานขยายพันธ์ุไม้ 
Nursery Management 

 


   



   

 
    

 
 

 
  

359350 หลักการท าสวนไม้ผล 
Principles of Fruit Production 

 

    


 
 

   
 


 

 
 

   


359360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น 
Introduction to Industrial Crops 

 


    


 


   


 

 

   
 

 

359380 พืชพรรณส าหรับการออกแบบสวนและ
สภาพแวดล้อม 
Plant Materials for Garden and Environmental 
Design 

 

   

 

  



 



 

 

     



359381 การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 1 

Garden and Environmental Design 1 

 
 

   
 

     


   


   


359382 การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 2 
Garden and Environmental Design 2 

 
 

   
 

     


   


   


359390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาพืชสวน 
Professional Skill Training in Horticulture 

 


   
   


  

   


  


359401 การปรับปรุงพันธ์ุพืชสวน 
Improvement of Horticultural Crops 

 
 

   
 

     


 
 

   
 

  

359403 การปฏบิัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน 
Postharvest Handling of Horticultural Crops 

 


   
 

      
 

     


359405 กล้วยไม้วิทยา 

Orchidology 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

359407 การจัดการน ้าของพืชสวน 
Water Management of Horticultural Crops 

 


   
 

     


   


  


 

359408 การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน 
Soilless Culture for Horticultural Crops 

 


   
 

  


     
 




  

359409 พืชสวนบนที่สูง 
Highland Horticulture 

      
        

 
      

359410 หลักการไม้ดอก 
Principles of Floriculture 

    
 

    
 

   
 
   


   

359413 ไม้ประดับ 
Ornamental Plants 

 


   


     


  
 

  


 


359414 ไม้ดอกประเภทหัว 

Flower Bulbs, Tubers and Corms 

 


   


 


   


 


  


  

359419 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของดอกไม้ 
Postharvest Physiology of Flowers 

 


   


 


 


   
 

     
 

359421 การผลิตพืชผัก 
Vegetable Production 

  


   


 
 

  
 

  
 

   
 

 


359422 การผลิตเมล็ดพนัธ์ุผัก 
Vegetable Seed Production 

 

    


 


   


    
 

  
 

359423 การผลิตพืชผักเพื่อการคา้ 
Commercial Vegetable Production 

 




  
  

  


  
 





 

359431 การเพาะเลีย้งเห็ด 

Mushroom Culture 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

359451 ไม้ผลเขตร้อน 
Tropical Fruits 

 

 
 

  


 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 


359452 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน 

Subtropical Fruits 
 

    


 
 

   


 
 

     


359453 การปลูกไม้ผลเปลือกแข็ง 

Nut Culture 

 


   
 

 


   


   


   


359455 ไม้ผลเขตหนาว 

Temperate Fruits 

 


   



     
 

    
 

 

 
 

359460 พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ 

Herbs and Spices 

  
  

  
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 
 

359461 พืชเคร่ืองดื่ม 

Beverage Crops 

 


  
   


 

    


   


359462 มะพร้าวและปาล์มน ้ามัน 

Coconut and Oil Palm 

 


    


 


   


  


     


359463 พืชเสน้ใย 

Fiber Crops 

 


    


 


   


  


     


359464 พืชให้กลิน่หอม 

Aromatic Crops 
  

    


 


   


  

 
     



359465 พืชโตเร็วส าหรับอุตสาหกรรมเนือ้ไม้ 

Fast Growing Crops for Wood Industry 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

359466 พืชให้น ้ายางเพื่ออุตสาหกรรม 

Industrial Latex and Resin Crops 

 


    


     
 




 


 


 


359467 การปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร 

Good Agricultural Practices for Food Crops 

 


    
 

   
 

     


   
 

359481 การออกแบบภูมิทัศน์ 
Landscape Design 

 

   


    
 

    


   


359483 การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 3 
Garden and Environmental Design 3 

 
 

   
 

     


   


   


359484 การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 4 
Garden and Environmental Design 4 

 
 

   
 

     


   


   


359490 สหกิจศกึษาทางพืชสวน 
Cooperative Education in Horticulture 

  
 

   


  


  


 

359497 สัมมนา 
Seminar 

 
 

 
   


 

    



 

359499 ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 

 
   

     
    


 

 

360210 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 
Elementary Plant Pathology    

 
   


  


   

  

360212 ปฏบิัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต้น 
Elementary Plant Pathology Laboratory    

 
  


  


   

   

360301 เทคนิคทางโรคพืช 
Plant Pathology Techniques 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

360304 โรคของพืชเศรษฐกิจ 
Diseases of Economic Plants 

   
 

   


  


   
   

360390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาโรคพืช 
Professional Skill Training in Plant Pathology   

 
   

  


  

 

360400 การวินิจฉัยโรคพืช 
Diagnosis of Plant Diseases 

 
   

  
  


   


  



360401 โรคของไม้ดอกไม้ประดับ 
Diseases of Ornamental Plants 

    
 

    
 

   
 

   


   

360402 โรคของพืชไร่ 
Diseases of Field Crops 

   
 

  


  


  


   

360403 โรคของไม้ผล 

Diseases of Fruit Crops 
  

 
   


  


   

  

360404 โรคของผัก 
Diseases of Vegetable Crops 

   
 

   


  

  


  

360407 การป้องกันก าจัดโรคพืช 
Plant Disease Control 

   

 

   



  



  



  

360411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย 
Bacterial Plant Diseases      

   


  


  


  

360423 ราสาเหตุโรคพืช 
Plant Parasitic Fungi    

 
   


  


   

   

360431 ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 

Plant Nematodes 
    

   



  



  


  



126 
 

รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

360441 ไวรัสวิทยาของพืช 
Plant Virology 




   
   

 
   









360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว 
Postharvest Disease   

 
   


  


  


  

360460 ปฏสิัมพันธ์ระหว่างพืชและเชือ้โรคในระดับ
โมเลกุล 

Molecular Plant-Pathogen Interactions 

 

   

 
   

 
 

 
     

360470 การประยุกต์ใช้การเลีย้งเนือ้เย่ือพืชทางโรคพืช 
Application of Plant Tissue Culture in Plant 
Pathology 

  

 

   


  



   


  

360471 การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกลุทางด้านโรคพืช

และการเกษตร 
Application of Molecular Techniques in Plant Pathology 
and Agriculture 

   

 

   



  



  



  

360490 สหกิจศกึษาทางโรคพืช 
Cooperative Education in Plant Pathology 

  

 

   



  



  



 

360497 สัมมนา 1 
Seminar 1 

   

 

   


  


  



  

360498 สัมมนา 2 
Seminar 2 

   

 
   


  


   


 

360499 ปัญหาพิเศษ 

Special Problems 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

361211 หลักปฐพศีาสตร์ 
Principle of Soil Science 

    
 

    


   
 

   

   

361214 ปฏบิัติการปฐพีศาสตร์   
Soil Science Laboratory 

    
 

   


  
 
   

 
   

361301 คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม   
Soil and Environmental Quality 

    
 

    


   
 
  

 
  

361321 การวิเคราะหด์ินและพชื    
Soil and Plant Analysis 

 
 

   
  

 
  

 
 

    
 

 

361322 การวิเคราะหด์ินและพชืเบื้องต้น   
Introduction to Soil and Plant Analysis 

   
 

  



   
 
   

 
   

361341 ระบบสารสนเทศเชิงพืน้ทีส่ าหรับการเกษตร 

Spatial Information System for Agriculture 
    

 

   


  
 

   


  

361351 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
Soil Fertility Management 

    
 

    


   
 
   

 
   

361390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาปฐพีศาสตร์ 
Professional Skill Training in Soil Science 

 


   
   


  

   


   


361413 การจ าลองระบบดิน-พืช    
Soil-Crop Systems Modeling 

 
     

   

 


 


 
  

  
 

361414 การจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นย าเพื่อระบบนิเวศ
เกษตรที่ย่ังยืน 
Precision Resource Allocation for Sustainable 

Agroecosystem 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

361421 ปฐพีเคมี  
Soil Chemistry 

    
 

    


   
 

   
 

   

361433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลนิทรย์ีดิน 
Soil Microbial Biotechnology 

    
 

   


   
 

   
 
   

361442 การส ารวจและจ าแนกดิน 
Soil Survey and Classification 

    
 

   



   
 

   
 
   

361452 ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช 
Fertilizer and Plant Nutrient Management 

    
 

   
 

  

 
   



   

361453 ดินและธาตุอาหารพืช 
Soil and Plant Nutrition 

    
 

   


  


  
 

   

361461 การอนุรักษ์ดิน 

Soil Conservation 
    

 

   


   
 
   

 
   

361471 ปฐพีาิสิกส์    
Soil Physics 

    
  

    


   
 

   
 
   

361474 วิธีการทางปฐพีาิสิกส์   
Methods of Soil Physics 

   
  

   


   
 
   

 
   

361475 การจัดการน ้าในดินและการชลประทานระดับไร่นา 
Soil Water Management and On-Farm Irrigation 

    
  

    


  
 
   

 
   

361476 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร 
Agricultural Meteorology 

    
 

   



  

 
   



   

361490 สหกิจศกึษาทางปฐพีศาสตร์ 

Cooperative Education in Soil Science 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

361497 สัมมนา 1 
Seminar 1 

     

 
   


  


     

 
  

361498 สัมมนา 2 
Seminar 2 

     

 
   


  


     

 
  

361499 ปัญหาพิเศษ 
Special Problems 

   
 

    


   


  


  

362211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Principles of Conservation 

   



          



 

363210 การผลิตพืชและการจัดการดนิเบื้องต้น 
Introduction to Plant Production and Soil 
Management 

 



   



    

  
  

 
   

 
  

363401 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการเกษตร 
Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture 

 
 

   
   

 
 

 


  
 

  
 

 

363402 เทคโนโลยีโรงเรือน 
Greenhouse Technology 

   
   

 

   


 


  
 

  
 

  

363451 พืชพลังงาน 

Energy Crops 

 
 

    


 


   


  


     


365201 ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนที่สูง   

Natural Resources and Agriculture in Highlands           
  

 
   

 
   

365211 ระบบเกษตรบนพืน้ที่สูง    

Highland Agricultural System           
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

365291 การฝึกปฏบิัติภาคสนามบนพืน้ที่สูง  
Highland Field Practice 

    
  

               

365301 เศรษฐกิจและการพัฒนาบนพืน้ที่สูง 
Highland Economy and Development     

  
               

365321 ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น   
Fundamental Natural Resources 

 


    


 


  


 


     
 

 

365322 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้   
Forest Resources Conservation 

  

   
    

 
  

  
 

 


 


365323 ธรรมชาติของดินป่าไม้  
Nature of Forest Soils 

 
  

   
    

 


 


  
 

 


 


365324 หลักวนเกษตร     

Principles of Agroforestry 
  

   
    

 
   

  
 

 


 


365325 ระบบนิเวศวนเกษตรบนพืน้ที่สูง  
Highland Agroforest Ecosystems 

 
  

   
    

 


 


  
 

 


 


365331 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตร 
และทรัพยากรธรรมชาติบนพืน้ที่สูง  

Geo-Informatics Technology for Highland 
Agricultural and Natural Resource Management 

 

 

   

   

 

  

  

  

 

  

365390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาเกษตรที่สูง 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
Professional Skill Training in Highland 

Agriculture and Natural Resources 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

365401 พืน้ที่สูงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
Highlands and Climate Change 

 
 

   
   

 


 


 
 

  
  

365421 หลักการจัดการลุ่มน้ า    
Principles of Watershed Management 

 
 

   
 

 
  


 

   


  


 


365422 นิเวศวิทยาและการาืน้าูระบบนเิวศบนพืน้ทีสู่ง  
Highland Ecology and Ecosystem Management 
and Restoration 

 
 

   
   

 
  

 
 

  
 

 
 

365423 สมดุลธาตุอาหารในระบบนเิวศป่าไม้  
Forest Ecosystem Nutrient Balance 

 
 

   
    

 


 


  
 

 


 


365424 ไาป่าและระบบนิเวศ    
Forest Fires and Ecosystems 

 
 

   
    

 


 


  
 

 


 


365425 การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 
Wildlife Resource Conservation 

 
 

   
 

 
 

 


    


  
 

 


365426 พืชป่าและการใช้ประโยชน ์   
Forest Plants and Utilization 

    
 

   


  


  


  

365427 การปลูกสร้างสวนป่า    
Forest Plantation 

    
 

   


  


  


  

365428 การคณิตและการใช้คอมพิวเตอร์ทางป่าไม้   
Forest Mensuration and Computer Applications 

    
 

   


   
  


   

365431 ข้อมูลระยะไกลเพื่อการส ารวจการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
Remote Sensing for Agricultural and 
Natural Resources Surveys 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

365490 สหกิจศกึษาทางเกษตรที่สูงและ

ทรัพยากรธรรมชาติ   

Cooperative Education in Highland Agriculture 

and Natural Resources 

    

 

   



  



  



  

365491 หัวข้อเลือกสรรทางเกษตรบนพืน้ทีสู่งและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 1  

Selected Topics in Highland Agriculture and 

Natural Resources 1 

    

 

   



  



  



  

365492 หัวข้อเลือกสรรทางเกษตรบนพืน้ทีสู่งและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 2  

Selected Topics in Highland Agriculture and 

Natural Resources 2 

    

 

   



  



  



  

365493 หัวข้อเลือกสรรทางเกษตรบนพืน้ทีสู่งและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 3  

Selected Topics in Highland Agriculture and 

Natural Resources 3 

    

 

   



  



  



  

365497 สัมมนา 1  

Seminar 1  
    

 
  


  


  


  

365498 สัมมนา 2  

Seminar 2  
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

365499 ปัญหาพิเศษ      

Special Problems 
    

 

   



  



  



  

368211 การจัดการธุรกิจการเกษตร 

Agricultural Business Management 
   

 

   



  



 



 

368310 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจาาร์ม 

Applications of Economic Theories for Farm Business 
   

 

   


  



   


 

368411 การจัดการธุรกิจเกษตรขัน้กลาง 

Intermediate Agribusiness Management 
   

 

   


  


  


  

368431 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 

Financial Management for Agribusiness 
 


    


    

 
  


     



400100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

Learning Through Activities 1    


               

400101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

Learning Through Activities 2     


                

400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

Technology Development and Global Change 
   

 

           


 




400190 การฝึกงาน 1 

Practical Training 1 
    

  

  











 

 

  

400210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องต้น  

Introduction to Agricultural Innovations 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

400211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
Agricultural Systems and Natural Resource 
Management 

 
 

    
   

  
 

 
 

 
 

     
 

400290 การฝึกงาน 2 
Practical Training 2 

    
  

  







 

 
  

462130 ยาในชีวิตประจ าวัน     

Medications in Everyday Life 
    

 
     


   


 




571151 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข 
Science and Art for Happiness Creation 

                      

651105 ระบบนิเวศกับสขุภาพ    
Ecosystem and Health 

   
 

      


   

 



 

651306 กายวิภาคของสัตว์เลีย้ง 
Anatomy of Domestic Animals 

   
 



 


  


  

701181 การบัญชีส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบญัช ี
Accounting for Non Accountants 

    
  

  

 
  



   


   
702101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 

Finance for Daily Life 

   


     

 


 

  
 



703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น 

Introduction to Entrepreneurship and Business 
 

   
 

  
 




  
 


  



705191 ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด 

Smart Consumer 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

705211 หลักการตลาด 

Marketing Principles 


    


     


    





  

705431 การจัดการขายและศิลปะการขาย 

Sales Management and Salesmanship 


    


     





     


705461 การจัดการการคา้ปลีก 

Retail Management 


 


  


      


   


   


751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1     

Principles of Economics 1 
   

 
 

 



  

 

 
 




 


851204 หลักการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา  

และการสื่อสารการตลาด 

Principles of Public Relations, Advertising and 

Marketing Communication 

  

 

 

  





  

 

  



  





  



851305 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร 

Arts for Communication 
 

    


 
 

 
  

   


 


 


851309 สื่อกับโลกสมัยใหม่ 

Media and the Modern World 
 

  


 


 


   


         

851310 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน ์

Principles of Radio and Television Broadcasting 
 

    


 
 

 
  

   


 


 


851401 สื่อทางเลือก 

Alternative Media 
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รหัส

กระบวน

วิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

851407 สื่อกับชุมชน 

Media and Community 
  

  
   

 
  

  
 

 


 


851420 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

Radio Program Production 
  

  
  

  
  

  
 

 


 


851430 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์

Television Program Production 
 

  
  

 
  

 


 


 


 


954140 พืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Literacy 
  

  
   

 
  

 
  

 
 

954360 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการบุคลากร

ความรู้ 

Information Technology for Knowledge Worker 

Management 

 

   

 

   

  

 



 



   



ความหมายของผลการเรียนรู้ในตาราง เปน็ไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (เอกสารหน้า 97 - 99) 
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ผลการเรยีนรู้ในตารางมีความหมายดังนี  
คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแ ย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

1.4 เคารพสทิธิและรับาังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความรู ้  

2.1 มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.4 สามารถบูรณาการความรูใ้นที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 
4.2 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

หมายเหตุ* ผลการเรียนรู้ในตารางของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความหมายดังนี  
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1.  คุณธรรม จรยิธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนา

คุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับวิชาการตา่ง ๆ ที่ศึกษาอย่างนอ้ย 5 ขอ้ตามที่ระบุไว้ 

1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจริต 

2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ

ความส าคัญ เคารพสทิธิและรับาังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ต่อบุคคล 

องค์กร สังคมและส่ิงแวดล้อม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง

เขา้ใจถงึบริบททางสังคมของวิชาชีพวศิวกรรมในแตล่ะสาขา ตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 

2.  ความรู้ 

 นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีมาตรฐานความรู้ต้อง

ครอบคลุมสิ่งตอ่ไปนี้ อย่างนอ้ย 5 ขอ้ตามที่ระบุไว้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้าง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน

ทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแ์ก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3.  ทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาต้องสามารถประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาได้รับการ

พัฒนาทักษะทางปัญญาไปในทุก ๆ ดา้น อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ

ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง นักศึกษาตอ้งมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื่อให้เกิด

ทักษะทางปัญญาอย่างนอ้ย 5 ขอ้ตามที่ระบุไว้ ดังนี้ 

 

 

1. มีความคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
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2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสนิใจในการท างานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดมิได้อยา่งสร้างสรรค์ 

5. สามารถสบืค้นขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ และทัน

ตอ่การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 นักศึกษาต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุมสิ่งตอ่ไปนี้ อย่างน้อย 

5 ขอ้ ตามที่ระบุไว้ 

1. สามารถสื่อสารกับคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่

เหมาะสม 

2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตา่ง ๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ

อย่างตอ่เนื่อง 

4. รู้จักบทบาท หนา้ที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ

สังคม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 นักศึกษาตอ้งมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 5 ข้อ

ตามที่ระบุไว้ 

1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพไดเ้ป็นอย่างดี 

2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งได้อยา่งสร้างสรรค์ 

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธภิาพ 

4. มีทักษะในการสื่อสารขอ้มูลทั้งทางการพูด การเขยีน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกี่ยวขอ้งได้ 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขัน้ และค่าล าดับขัน้ในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวชิาที่ก าหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล าดับขัน้ ซึ่งไม่มีค่าล าดับขัน้ 
 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมนิผลกระบวนวชิาต่างๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล าดับขัน้ทีม่ีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนดดังนี้ 
                     อักษรล าดับขั น ความหมาย ค่าล าดับขั น 
  A ดเีย่ียม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดมีาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดพีอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขัน้ที่ไม่มีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผู้เขา้ร่วมศกึษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวชิา (WITHDRAWN) 
    CE หนว่ยกิตที่ไดจ้ากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หนว่ยกิตที่ไดจ้ากการเสนอแา้มสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หนว่ยกิตที่ไดจ้ากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หนว่ยกิตที่ไดจ้ากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนว่ยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หนว่ยกิตที่ไดร้ับจากการยกเว้นการเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขัน้ที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั น ความหมาย 
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์(INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S, CE, CP, CS, CT และ CX เท่านั้น 
จึงจะนับหนว่ยกิตของกระบวนวชิาน้ันเป็นหนว่ยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา 



 141 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

• การทวนสอบในระดับกระบวนวชิา  
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถ้ามี) ของวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปิดสอน 
- มีการทวนสอบในระดับกระบวนวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและ

คุณภาพผลการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และอาจารย์ประเมินการจัดการ
เรียนการสอนโดย มคอ. 5 และ มคอ. 6 

• การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
- มีการทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนนิการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบัน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร และแบบรายงาน มคอ. 7 และมีการก าหนดให้มี
คณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชาประเมินข้อสอบ วิธีการวัดประเมินผล และการให้คะแนน/ล าดับขั้น  มีการ
ประชุมรับรองผลการศึกษา จากที่ประชุมระดับภาควิชาฯ และระดับคณะ 

- มีการทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนนิการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบัน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร และแบบรายงาน มคอ. 7 และมีการก าหนดให้มี
คณะกรรมการในแต่ละสาขาวิชาประเมินข้อสอบ วิธีการวัดประเมินผล และการให้คะแนน/ล าดับขั้น  มีการ
ประชุมรับรองผลการศึกษา จากที่ประชุมระดับภาควิชาฯ และระดับคณะ   

- มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีเกณฑ์การประเมินผล ผ่าน
กระบวนการ ได้แก่ การสอบข้อเขียน การทดสอบ การจัดท ารายงาน การท างานกลุ่ม การน าเสนอผลงาน  
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน  เป็นต้น 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 • ประเมินจากบณัฑิตที่จบ 
 • ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

1. ต้องเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไขของสาขาวิชา และต้องไม่มี
กระบวนวชิาใดที่ไดร้ับอักษรล าดับขัน้ I หรือ P 

2. ตอ้งใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ 
3. มีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00 
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หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ 

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) สง่เสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพือ่สง่เสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรตา่ง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพือ่เพิ่มพูน

ประสบการณ ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวชิา 

(3) สง่เสริมการท าวจิัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมคีวาม

เช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ 
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หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต/ิมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลกัสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์ับสาขาวชิาที่เปิด

สอน ขัน้ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารง
ต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างนอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าหรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ อย่าง
นอ้ย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้
บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ
พิจารณา 

2.  บัณฑิต 
 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างนอ้ย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ดา้นทักษะทางปัญญา 4) 
ดา้นทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มีการส ารวจขอ้มูลบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน ๆ 

3.  นักศึกษา  
 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่าง  ๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านกึสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาดา้นวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะตอ้งก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศกึษาสามารถเขา้ปรึกษาได้ 

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนนิงาน 

 มีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธภิาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและผล
การจัดการขอ้ร้องเรียน  
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4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์

และนโยบายของมหาวทิยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 

และมีความก้าวหนา้ในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 มีการส ารวจขอ้มูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหนง่ทางวิชาการ ผลงาน

ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนนิงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  (มคอ. 5  

มคอ. 6 และ มคอ. 7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นตอ่การเรียนการสอน ทั้งทางดา้นกายภาพ 

อุปกรณ์ เทคโนโลยี และส่ิงอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธผิล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.  การก าหนดตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี ผลการด าเนินงาน ปทีี่ 1 ปทีี่ 2 ปทีี่ 3 ปทีี่ 4 ปทีี่ 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร 

อย่างน้อยปีการศกึษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 

อย่างน้อยร้อยละ 80 และ มีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหง่ชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกกระบวนวชิา 

x x x x x 

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของกระบวนวชิา และรายงานผลการดาเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ใหค้รบทุกกระบวนวชิาท่ีเปิด

สอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิน้สุดปีการศกึษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละ

ปีการศกึษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับคาแนะนาด้านการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

    x 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย

อาจารย์แตล่ะท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัตงิานกลุ่ม 

 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนักศกึษาแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นักศกึษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธก์ารสอน และการ

ใช้สื่อในทุกกระบวนวชิา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ

แต่งตัง้จากมหาวทิยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอ้มูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.  5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวชิา และน าไปสูก่ารด าเนนิการปรับปรุงกระบวนวชิาและหลักสูตร

ตอ่ไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้จะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง

กับความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา  

 

ม.อ. 101 (001101) :  ภาษาอังกฤษพื นฐาน 1 3(3-0-6) 
ENGL  101 :  Fundamental English 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 
 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการาัง พูด อ่านและ
เขยีนในระดับเบือ้งตน้ ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading 
and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 
ม.อ. 102 (001102) :  ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2 3(3-0-6) 
ENGL  102 :  Fundamental English 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ENGL 101 (001101) or consent of the department  
 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการาัง พูด อ่านและ
เขยีนในระดับที่ซับซ้อนข้ึนในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 
ม.อ. 201 (001201) :  การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 
ENGL  201  :  Critical Reading and Effective Writing 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  ENGL 102 (001102) or consent of the department  
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหลง่ขอ้มูลและส่ือตา่งๆ และการเขียน
อย่างมีประสิทธผิล ในหัวขอ้ตามความสนใจของผู้เรียน 
 English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
writing on topics of students’ interests. 
 
ม.อ. 227 (001227) :  ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์ 3(3-0-6) 
     และอุตสาหกรรมเกษตร  
ENGL  227  :  English for Agriculture and Agro-Industry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  ENGL 102 (001102) or consent of the department  
 ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสทิธภิาพใน
บริบททางเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 
 Specific language skills, components and functions for effective communication in 
agricultural and agro-industrial contexts. 
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ม.บน. 103 (006103) :  บ้านและชุมชน 3(3-0-6) 
HC  103  :  Home and Community 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความส าคัญของบ้านและครอบครัว ชีวิตครอบครัวและการบริบาลทารก ปัญหาและการ
ปรับปรุงบ้านเรือนในเมืองและชนบท หลักศิลปะที่ใช้ในชีวติประจ าวัน ความรู้ในเรื่องอาหาร โภชนาการและสุข
วิทยาที่มีผลตอ่อนามัยสว่นบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการเสื้อผ้าในครอบครัว ชุมชนและการพัฒนา
ชุมชน ความสัมพันธร์ะหว่างบ้านและชุมชน 
 Importance of home and family; family life and child rearing, problems and improvement 
of home in urban and rural areas; principles of art in every-day life; knowledge in food, nutrition and 
hygiene affecting the health of individuals, family and community; management in family clothing; 
community and its development; home and community relations. 
 
ม.บน. 341 (006341) :  หลักมนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
HC  341  :  Principles of Human Relations 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 หลักของมนุษยสัมพันธ ์บทบาทของมนุษยสัมพันธใ์นสังคม ความสัมพันธป์ฐมภูมิและทุตยิภูมิ 
ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลประเภทตา่งๆ ที่เป็นคู่กัน การปรับปรุงมนุษยสัมพันธใ์นครอบครัว ในโรงเรียน และ
ในส านักงาน ฯลฯ อุปสรรคของมนุษยสัมพันธแ์ละวธิแีก้ไข 
 Principles of human relations; role of human relations in society; primary and secondary 
relationships; relations between reciprocal pairs of persons; improvement of human relations in family, 
school and office; obstacles of human relations and their solutions. 
 
ม.บน. 349 (006349) :  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 3(3-0-6) 
     โครงการพัฒนา   
HC  349  :  Community Participation Process in 
     Development Projects 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ม.บน. 103 (006103) 
Pre  :  HC 103 (006103)  
  แนวคิดและความหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ความส าคัญ และลักษณะของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกับโครงการพัฒนา 
 Concept and meaning of participation process, significance and characteristics of 
community participation process, community participation planning process in development projects. 
 
ม.ปร. 151 (011151) :  การใช้เหตุผล 3(3-0-6) 
PHIL  151  :  Reasoning 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 พื้นฐานของการใช้เหตุผล กระบวนการและพื้นที่แห่งการใช้เหตุผล การอ้างเหตุผลใน
ชีวติประจ าวัน 
 Elements of reasoning. Procedures and areas of reasoning. Argumentation in daily life. 
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ม.ปร. 152 (011152) :  จรยิศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 3(3-0-6) 
PHIL  152  :  Ethics for Good Quality of Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวคิดพื้นฐานของจริยศาสตร์ ทฤษฎีจริยศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต ปัญหาชีวิตในสังคมร่วมสมัย 
คุณภาพชีวติที่ดี การเขา้ถงึคุณภาพชีวติที่ดีตามแนวจริยศาสตร์ 
 Basic concepts of ethics. Ethical theories of life. Problems of life in contemporary society. 
Good quality of life. Ethical approaches to achieve good quality of life. 
 
ม.ปร. 155 (011155) :  ปรัชญาความสุข 3(3-0-6) 
PHIL  155  :  Philosophy of Happiness 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ธรรมชาติของมนุษย์ แนวคิดเรื่องความสุข ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความสุข ของมนุษย์ ศิลปะ
การสร้างวิถกีารด ารงชีวติที่มีความสุข 
 Human nature; Concepts of happiness; Main factors affecting human happiness; The art 
of creating a happy lifestyle. 
 
ม.ศน. 100 (012100) :  การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 3(2-3-4) 
RE  100  :  Mind Development for High Quality of Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวคิดเรื่องจิต ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย จิตกับเจตสิก หลักและวิธีการพัฒนาจิต
ตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ และการฝึกปฏิบัตกิารเจริญจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
 Concept of mind, the relationship between mind and body, mind and mental properties, 
principles and methods of mind cultivation in Buddhism and other religions, the practice of mind 
cultivation according to Buddhism. 
 
ม.ศน. 173 (012173) :  ศาสนาเบื องต้น 3(3-0-6) 
RE  173  :  Descriptive Study of Religion 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre        :  None  
 ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา ก าเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบตา่งๆ 
ของศาสนา อเทวนยิม กระบวนการกึ่งศาสนา บทบาทของศาสนาในปัจเจกบุคคลและสังคม 
 Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different forms 
of atheistic religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and society. 
 
ม.ศน. 200 (012200) :  จิตอาสา 3(2-2-5) 
RE  200  :  Mind Volunteer 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวคิดเรื่องจิตอาสา หลักธรรมพื้นฐานของจิตอาสาในศาสนาต่างๆ การฝึกปฏิบัติงานด้วย
จิตอาสา 
 The concept of mind volunteer, basic principles of mind volunteer in various religions, the 
practice of mind volunteer. 
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ม.จว. 110 (013110) :  จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
PSY  110  :  Psychology and Daily Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี; ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก 
Pre  :  None; for non-major only  
 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล ปัจจัยดา้นสังคม 
 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
 

ม.ศท. 100 (050100) :  การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
HUGE  100  :  Usage of the Thai Language 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
 

ม.ศท. 121 (050121) :  พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
HUGE  121  :  Thai People in the ASEAN Community 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ก าเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศไทยกับ
พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน แนวทางที่สร้างสรรค์ในการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนอย่าง
สันตสิุข มุมมองตอ่อนาคตของประชาคมอาเซียน 
 The origin and development of the ASEAN community, the status and position of 
Thailand and Thai people in the ASEAN community, creative approaches to adjust to peaceful living in the 
ASEAN community and the future prospect of the ASEAN community. 
 
ศ.ล. 136 (057136) :  กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนา 3(3-0-6) 
     คุณภาพชีวิต  
EDPE  136  :  Sport, Health, Fitness and Wellness Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 สุขภาพ หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน การฝึกทักษะขั้นพื้นฐานทางการกีฬาและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การเล่นกีฬา
และการออกก าลังกาย รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดแีละการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
 Health, principle of sports. Select of sport activities exercise for health and everyday 
living. Practice of basic skill of sports and building physical fitness. Playing sport and exercise. Self care 
for health and wellness development. 
 
ศ.สข. 101 (074101) :  การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
EDHL  101  :  Promoting of Health in Everyday Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 สุขภาพและความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน 
การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและชุมชน 
 Health and importance of promoting of health. Promoting of personal and community 
health. Evaluation of personal and community health status. 
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วจ.ศป. 115 (109115) :  ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-6) 
FAGE  115  :  Life and Aesthetics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อ
สมัยใหม่ในชีวิตประจ าวัน สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คติ ความเ ช่ือ 
และผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะท้อนจากภูมิปัญญาของสังคม 
 Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and modern media 
used in daily life. Aesthetics in western and eastern art. Traditions and culture, beliefs and cultural 
creations that reflect social wisdom. 
 
ร.ปค. 100 (127100) :  การเมืองในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
GOV  100  :  Politics in Everyday Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง: ความหมายและความส าคัญ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ 
ชาติ และระบบการเมือง ระบอบการปกครองรูปแบบตา่งๆ ความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน กระแสโลกาภิวัตน์ การเมืองในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม การเมืองในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
การเมืองในเรื่องข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การเมืองในเรื่องความเท่าเทียม การเมืองในชีวิตประจ าวัน: 
ผลกระทบและการปรับตัว 
 Basic concept about politics: Definitions and significance. Basic concept about state, 
nation and political system. Political regimes. Citizenship. People's political participation. Globalization. 
Politics in environmental issue. Politics in cultural diversity. Politics in information and technology. Politics in 
equality issue. Politics in everyday life: Impacts and adaptation. 
 
ร.รปศ. 100 (128100) :  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื นฐาน 3(3-0-6) 
PA  100  :  Basic Good Governance in Administration 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ศึกษาแนวคิดและหลักการการบริหารงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและองค์การ
ไม่แสวงหาก าไรในระดับตา่งๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น แนวคิดและหลักการของธรรมาภิบาล การน า
หลกัธรรมาภิบาลมาสง่เสริมให้สังคมได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องมีการน าไปใช้ในการบริหารงาน
องค์การภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค 
 General concepts of good governance in managing public sector, state enterprises, 
autonomous public organizations and non-profit organizations in national and local level. The application 
of good governance administration, especially the importance and necessity of applying the concepts of 
good governance in national and local public administration. 
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ร.ท. 104 (140104) :  การเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
PG  104  :  Citizenship 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
พลเมือง การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสร้าง
จิตส านึกและศีลธรรมอันดีในความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ส่วนรวม การเป็นพลเมืองกับการ
เรียนรู้และการด ารงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของ
ชุมชนและสังคม การเป็นพลเมืองที่มีความรู้และความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเรียนรู้จริยธรรมในวชิาชีพของตน 
 Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations of 
citizenship. Problems awareness of daily life at local, national and international levels. Creation of public 
mind and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship and the way of life in plural and 
multicultural societies. Creating a positive and peaceful attitude to enable conflict resolution by peaceful 
means. Political expression under laws, regulations, social norms and communal practice. Citizenship and 
the understanding of cultural tradition and local history. Ethics and vocational citizen. 
 
ส.ภม. 153 (154153) :  ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
GEO  153  :  Disaster in Modern World 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติมนุษย์และ
เทคโนโลยี การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัต ิการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัต ิสิ่งที่ควรท าเมื่อเกิด
ภัยพบิัตแิละการให้ความช่วยแหลอืผู้ประสบภัย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพบิัติ 
 Basic knowledge of natural disasters. Basic knowledge of man-made disasters and 
technology. Disaster preparedness. Disaster prevention and mitigation. Things to do when disasters occur 
and giving help for casualty. Technologies for disaster management. 
 
ส.สม. 151 (159151) :  สังคมและวัฒนธรรมล้านนา 3(3-0-6) 
SA  151  :  Lanna Society and Culture  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความเป็นมาของล้านนา การก่อตัวและจุดจบของรัฐล้านนา เฮือน บ้าน และเมืองในล้านนา 
วัดและพุทธศาสนาในล้านนา พิธีกรรมและความเช่ือในลา้นนา กลุ่มชาติพันธ์ุในลา้นนา มุสลิมและชาวคริสตใ์น
ล้านนา ภาษา ดนตรี และศิลปะในล้านนา งานป๋ าเวณี ในล้านนา คนเมืองหรือไทโยน ล้านนากับการ
เปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน ์ลา้นนากับเพื่อนบ้านลุ่มน้ าโขง 
 Historical background of Lanna. The formation and the end of Lanna states. House, 
village and principality in Lanna. Temples and Buddhism in Lanna. Rituals and belief in Lanna. Ethnic 
groups in Lanna. Muslim and Christian in Lanna. Language, music and arts in Lanna. Customary events in 
Lanna. Mueang or Tai Yuan people. Lanna and changes in globalized era. Lanna and neighbors in 
Mekong region. 
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น.ศท. 100 (176100) :  กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
LAGE  100  :  Law and Modern World 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม
ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น 
ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ 
เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่ 
 Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 
societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban 
societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to law 
and modern world. 
 
ว.วท. 115 (201115) :  ชีวิตและพลังงาน 3(3-0-6) 
SC  115  :  Life and Energy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แหล่งก าเนิดพลังงาน ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชีวิต วิถีการเปลี่ยนรูปพลังงานใน
สิ่งมีชีวติ วิถกีารเปลี่ยนรูปพลังงานในส่ิงไม่มีชีวติ วัฏจักรของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การถ่ายทอด
พลังงานระหว่างพืช สัตว์ และมนุษย์ในระบบนิเวศ กระบวนการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจ าวัน ความ
ปลอดภัยของการใช้พลังงานในชีวติประจ าวัน 
 Energy sources, relations of Energy to life, ways of energy conversion of living things, 
ways of energy conversion of non-living things, Cycle of energy and its transformation, The flow of 
energy through plants, animals and humans in the ecosystem, Conservation of energy in daily life and 
Safety of energy in daily life. 
 
ว.วท. 116 (201116) :  วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
SC  116  :  Science and Global Warming 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 บรรยากาศและโลก ฤดูกาลและดวงอาทิตย์ สภาพอากาศและภูมิอากาศ การถ่ายโอนความ
ร้อนในอากาศและมหาสมุทร แก๊สเรือนกระจกและปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ 
เราจะช่วยโลกไดอ้ย่างไร 
 Atmosphere and earth, Seasons and the sun, Weather and climate, Heat transfer: in the 
air and ocean, Green house gases and effect, Global warming and its impact and How can we save the 
earth? 
   
ว.วท. 117 (201117) :  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม 3(3-0-6) 
SC  117  :  Mathematics and Science in Civilization 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 คณิตศาสตร์กับอารยธรรม ระบบปฏิทินและศักราช วิทยาศาสตร์กับอารยธรรม 
 Mathematics and civilization, calendar systems and calendar eras, science and civilization. 
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ว.ชว. 147 (202147) :  ชีววิทยาส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ 4(3-3-6) 
BIOL  147  :  Biology for Agricultural Students 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 บทน า ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดล าดับขั้น
สิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์ เมแทบอลิซึมและการหายใจระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ กลไกของ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพืช 
สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์ พฤตกิรรม ระบบนเิวศ และปฏิบัตกิารที่เกี่ยวขอ้ง 
 Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological levels of organization, 
chemicals of life, cell, metabolism and cellular respiration, genetics, mechanisms of evolution, biodiversity 
and classification of living organisms, morphology and physiology of plants, morphology and physiology of 
animals, behaviors, ecosystems and related experiments. 
 
ว.ชว. 231 (202231) :  พันธุศาสตร์ 1 4(3-3-6) 
BIOL  231  :  Genetics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 101 (202101) และ ว.ชว. 103 (202103);  
     หรือ ว.ชว. 111 (202111); หรือ ว.ชว. 184 (202184) 
Pre  :  BIOL 101 (202101) and BIOL 103 (202103);  
     or BIOL 111 (202111); or BIOL 184 (202184)  
 เมนเดลเลี่ยนยีน มัลติเปิ้ลอัลลีล โอกาสและการทดสอบทางสถิติ การก าหนดเพศและ
พันธุกรรมที่ขึ้นกับเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างยีนและรีคอมบิเนช่ัน การถ่ายทอดลักษณะทางปริมาณ ยีนใน
ประชากร พันธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์ ความผิดปกติเชิงจ านวนและโครงสร้างของโครโมโซม มิว
เตช่ัน อิทธพิลของแม่และพันธุกรรมในไซโตพลาสซึม สารพันธุกรรมและการท างานของยีน พันธุวิศวกรรม 
 Mendelian genes, multiple alleles, probability and chi-square test, sex determination and 
sex-linked traits, linkage and recombination, quantitative traits, population genetics, genetics for 
breeding, numerical and structural chromosome aberration, mutation, maternal effects and cytoplasmic 
heredity, genetic material and gene expression, genetic engineering. 
 
ว.ชว. 321 (202321) :  ชีววิทยาของเซลล์  3(2-3-4) 
BIOL  321  :  Cell Biology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 102 (202102) หรือ ว.ชว. 112 (202112) 
Pre  :  BIOL 102 (202102) or BIOL 112 (202112) 
 เครื่องมือและเทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์ ส่วนประกอบระดับโมเลกุลของเซลล์ เอนไซม์
และพลังงาน โครงสร้างและหน้าที่ของเมมเบรนและส่วนประกอบของเซลล์ รวมทั้งการเลือกชนิดและขนส่ง
โปรตีน การเคลื่อนที่ของโครโมโซมในการแบ่งเซลล ์การควบคุมวงจรเซลล์ในระดับโมเลกุล การเปลี่ยนแปลง
และการแก่ของเซลล์ 
 Tools and techniques in cell biology. Molecular components of cell. Enzyme and energy. 
Structure and function of membranes and cell components including protein sorting and transport, 
chromosome movement during cell division, molecular control of a cell cycle, cell differentiation and aging. 
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ว.ชว. 342 (202342) :  พฤกษสรีรวิทยาท่ัวไป 4(3-3-6) 
BIOL  342  :  General Plant Physiology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 102 (202102) และ ว.ชว. 104 (202104); หรือ ว.ชว. 112 (202112); 
     และ ว.คม. 204 (203204) หรือ ว.คม. 206 (203206) 
Pre  :  BIOL 102 (202102) and BIOL 104 (202104); or BIOL 112 (202112); 
     and CHEM 204 (203204) or CHEM 206 (203206) 
 การเปลี่ยนรูปพลังงาน เซลล์พืชและน้ า ความสัมพันธ์ของน้ าในพืช เมแทบอลิซึม เอนไซม์ 
การสังเคราะห์แสง การหายใจ เมแทบอลิซึมของไนโตรเจน ธาตุอาหารที่จ าเป็นและหลักเกณฑ์ การขาดธาตุ
อาหารและวิธีการวินจิฉัย การดูดและการล าเลียงธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการ การ
เติบโตและการเจริญ ระดับของการควบคุมการเจริญ การควบคุมโดยฮอร์โมนในกระบวนการเจริญเติบโต 
การเติบโตเพื่อการสืบพันธุ์ การติดผลและการเจริญ การเสื่อมตามอายุและการพักตัวและปฏิบัติการที่
เกี่ยวขอ้ง 
 Energy conversion, plant cell and water, water relation in plant, metabolism, enzymes, 
photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism, essential elements and criteria, nutrient deficiency and 
diagnosis method, absorption and translocation of mineral nutrients, soil fertility and management, growth 
and development, the different levels of development control, hormonal control of growth and 
development process, reproductive growth, fruit set and development, senescence and dormancy and 
related experiments. 
 
ว.ชว. 356 (202356) :  กายวิภาคของพืช 3(2-3-4) 
BIOL  356  :  Plant Anatomy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 102 (202102) และ ว.ชว. 104 (202104); หรือ ว.ชว. 112 (202112) 
Pre  :  BIOL 102 (202102) and BIOL 104 (202104); or BIOL 112 (202112)
 ลักษณะทั่วไปของพืชช้ันสูง เซลล์พืช เนื้อเย่ือเจริญ เนื้อเย่ือถาวรเชิงเดี่ยว เนื้อเย่ือถาวร
เชิงซ้อน โครงสร้างของราก โครงสร้างของล าต้น โครงสร้างของใบ โครงสร้างสารหลั่ง โครงสร้างดอก ผลและ
เมล็ดและปฏิบัตกิารที่เกี่ยวขอ้ง 
 General structure of higher plants, plant cell, meristematic tissues, simple permanent 
tissue, complex permanent tissue, root structure, stem structure, leaf structure, secretory structure, 
structure of flower, fruit and seed and related experiment. 
 
ว.คม. 111 (203111) :  เคมี 1 3(3-0-6) 
CHEM  111  :  Chemistry 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 บทน าและปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภท
ตา่งๆ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี เคมีไาา้า สารละลายและคอลลอยด ์กรด-เบส และจลนพลศาสตร์
เชิงเคมี 
 Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various 
compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions and colloids, 
acid-bases and chemical kinetics. 
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ว.คม. 115 (203115) :  ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
CHEM  115  :  Chemistry Laboratory 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.คม. 111 (203115) 
Pre  :  Concurrent to CHEM 111 (203115)  
 เทคนคิตา่งๆ ในห้องปฏิบัตกิารเคมี ปฏิกริิยาของทองแดงและสารประกอบของทองแดง สาร
ก าหนดปริมาณ: การสังเคราะห์แคลเซียมออกซาเลต การสังเคราะห์โพแทสเซียมอะลัมจากอะลูมิเนยีมาอยล ์
พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล สมดุลเคมีและปฏิกิริยาผันกลับ ความร้อนของปฏิกิริยา เซลล์กัลวานกิและ
เซลล์ความเข้มข้น อิเล็กโทรลิซีส การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยการลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรด-เบส
และบัาเาอร์ การไทเทรตกรด-เบส กราาไทเทรชัน จลนพลศาสตร์เคมี: ปฏิกิริยาไอโอดิเนชันของแอซีโตน 
และการทดลองพิเศษ 
 Chemistry laboratory techniques, reactions of copper and its compounds, limiting agent: 
synthesis of calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and 
molecular structure, chemical equilibria and reversible reactions, heat of reactions, galvanic and 
concentration cells, electrolysis, determination of molar mass by freezing point depressing, acid-base 
equilibria and buffers, acid-base titration, titration curves, chemical kinetics: iodination of acetone, and 
special experiments. 
 
ว.คม. 206 (203206) :  เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี 3(3-0-6) 
CHEM  206  :  Organic Chemistry for Non-Chemistry Students 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คม. 104 (203104) หรือ ว.คม. 111 (203111) 
Pre  :  CHEM 104 (203104) or CHEM 111 (203111)  
 บทน า การจ าแนกและการเรียกช่ือ การวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ พันธะในโมเลกุลของ
สารอินทรีย์ ปฏิกริิยาเคมีอินทรีย์ แอลาิาติกไฮโดรคาร์บอน ไอโซเมอริซึมและไอโซเมอร์โครงรูป สเตอริโอเคมี 
สารประกอบแอโรแมติก สารประกอบแฮโลเจน แอลกอฮอล์ าีนอล และอีเทอร์ เอมีน แอลดีไฮด์และคีโตน 
กรดคาร์บอกซิลกิและอนุพันธ ์คาร์โบไฮเดรต ลพิิด กรดอะมิโน เปปไทด ์และโปรตนี 
 Introduction, classification and nomenclature, organic compound analysis, bonding in 
molecules of organic compounds, organic chemistry reactions, aliphatic hydrocarbons, isomerism and 
conformational isomers, stereochemistry, aromatic compounds, halocompounds, alcohols, phenols and 
ethers, amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids and derivatives, carbohydrates, lipids, amino 
acids, peptides and proteins. 
 
ว.คม. 209 (203209) :  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ส าหรับนักศึกษา 1(0-3-0) 
   นอกภาควิชาเคมี  
CHEM  209   :  Organic Chemistry Laboratory for  
   Non-Chemistry Students 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ว.คม. 108 (203108) หรือ ว.คม. 119 (203119) หรือ ว.คม. 115 (203115);  
   และลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.คม. 206 (203206) 
Pre  :  CHEM 108 (203108) or CHEM 119 (203119) or CHEM 115 (203115);  
   and concurrent to CHEM 206 (203206) 
 ปฏิบัตกิารเคมีอินทรีย์เน้นเทคนคิที่ส าคัญ อาทิ การท าสารให้บริสุทธิ์ การแยกและการสกัด
สารอินทรีย์ การศึกษาสมบัติของหมู่าังก์ชันของสารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ และศึกษาปฏิกิริยา
ตา่งๆ ที่น่าสนใจของสารอินทรีย์ สเตอริโอเคมี 
 Laboratory course in organic chemistry emphasizing important laboratory techniques: 
purification, separation and extraction of organic compounds. Properties of organic functional groups. 
Organic synthesis and various interesting organic reactions, stereochemistry. 
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ว.คพ. 100 (204100) :  เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
CS  100  :  Information Technology and Modern Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 คอมพิวเตอร์กับการใช้งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลข้อมูลและการจัดการ
สารสนเทศ ซอาตแ์วร์ส านักงานอัตโนมัตสิ าหรับชีวติสมัยใหม่ อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ 
 Computers in everyday life, Data processing and information management, Office 
automation software for modern life and Internet and webpage construction. 
 
ว.คพ. 202 (204202) :  เทคโนโลยสีารสนเทศและการพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
CS  202  :  Information Technology and Web Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ฐานข้อมูลเบื้องต้น เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร การประมวลผลแบบกระจาย ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีเว็บ และการน าเสนอโครงงาน 
 Today’s concept in development of information technology, introduction to database, 
computer network and communication system, distributed computing, computer network security, 
application of web technology and project presentation. 
 
ว.คณ. 100 (206100) :  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
MATH  100  :  Mathematics in Everyday Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 การแก้โจทย์ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ เซตและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตรรกศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวนและการค านวณ ระบบจ านวนจริงและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภคและการจัดการทางการเงิน การวัดในชีวิตประจ าวัน 
และคณิตศาสตร์กับอารยธรรม 
 Problem solving and critical thinking, set and its applications in everyday life, logic and 
its applications in everyday life, numbers and calculation, real number system and its applications in 
everyday life, consumer mathematics and financial management, measurement in everyday life, and 
mathematics and civilization. 
 
ว.คณ. 108 (206108) :  คณิตศาสตร์เบื องต้น 3(3-0-6) 
MATH  108  :  Elementary Mathematics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นและการประยุกต์ ก าหนดการเชิงเส้น การหาอนุพันธ์และ
การประยุกต ์การหาปริพันธแ์ละการประยุกต ์สมการเชิงอนุพันธอ์ันดับหนึ่งและการประยุกต ์อนุพันธย่์อย 
 Matrices and systems of linear equations and applications, linear programing, 
differentiation and applications, integration and applications, first-order differential equations and some 
applications, partial derivatives. 
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ว.ฟส. 181 (207181) :  ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ 3(3-0-6) 
PHYS  181  :  Physics for Agricultural Students 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 กลศาสตร์และกลศาสตร์ของของไหล คลื่นและเสียง ความร้อน ทฤษฎีจลนข์องแก๊ส และอุณ
หพลศาสตร์ ไาา้าสถิต ไาา้ากระแสตรงและไาา้ากระแสสลับ ทัศนศาสตร์ าิสิกส์ยุคใหม่และาิสิกส์
นวิเคลยีร์ 
 Mechanics and fluid mechanics. Waves and sound, heat, kinetic theory of gases and 
thermodynamics. Electricity, direct current and alternating current. Optics, modern physics and nuclear 
physics. 
 
ว.ฟส. 191 (207191) :  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ 1(0-3-0) 
PHYS  191  :  Physics Laboratory for Agricultural Students 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกต์ทางาิสิกส ์
ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการทดลองต่างๆ ทางกลศาสตร์ ความร้อน คลื่นกล ไาา้า 
ทัศนศาสตร์และาิสกิส์ยุคใหม่ ที่เป็นไปตามเนื้อหาของกระบวนวชิา ว.าส. 181 
 A laboratory course dealing with basic experimental techniques and applications in 
physics for agricultural students, consisting of various experiments in mechanics, thermal physics, 
mechanical waves, electricity, optics and modern physics in accordance with course content in PHYS 181. 
 
ว.ชท. 100 (211100) :  กินดี การมีชีวิตที่ดีขึ นและการป้องกันโรค 3(3-0-6) 
BCT  100  :  Eating Well : Better Living and Disease Prevention 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  
Pre  :  None 
 โภชนาการและตัวเรา : สุขภาพ วิทยาศาสตร์ และวิถีชีวิต อาหารที่ควรรับประทาน : ความ
ต้องการแต่ละวันและฉลากอาหาร อาหารให้พลังงาน วิตามิน เกลือแร่ น้ าและเส้นใย อาหารเสริม สารปรุง
แต่งอาหาร โรคในสังคมสมัยใหม่ : มะเร็ง โรคอ้วน เบาหวาน เครียด อาหารไม่ย่อย ท้องผูก อาการแก่เกินวัย 
ภูมิคุ้มกันต่ าและภูมิแพ้ 
 Nutrition and self: health, science and life style, What you should eat: dietary 
requirements, food labels and recommendations, Energy from nutrients, Vitamins, minerals, water and 
fibers, Food supplements, Food additives and Diseases in Modern Society: Cancers, Obesity, Diabetes 
Mellitus, Stress, Indigestion, Constipation, Premature Aging, Low Immunity and Allergies. 
 
ว.ชท. 311 (211311) :  ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 
BCT  311  :  Biochemistry 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คม. 113 (203113) หรือ ว.คม. 206 (203206) 
Pre  :  CHEM 113 (203113) or CHEM 206 (203206)  
 บทน าเกี่ยวกับชีวเคมี เซลล์และชนิดของเซลล์ บัาเาอร์ในระบบชีวภาพ เครื่องมือในทาง
ชีวเคมี คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลอีิก กรดอะมิโนและโปรตนี เอนไซม์ โคเอนไซม์และสารพลังงานสูง ลพิิด และ
ออกซิเดชันชีวภาพ 
 Introduction to biochemistry, cells and types of cells, buffering in biological system, tools 
in biochemistry, carbohydrates, nucleic acids, amino acids and proteins, enzymes, coenzymes and high 
energy compounds, lipids and biological oxidation. 
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ว.ชท. 312 (211312) :  ชีวเคมี 2 3(3-0-6) 
BCT  312  :  Biochemistry 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชท. 311 (211311) 
Pre  :  BCT 311 (211311)  
 กระบวนวิชานี้กล่าวถึง เมตาบอลซิึม และการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในระบบทางเดิน
อาหาร โดยจะเน้นถึงเมตาบอลซิึมของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตนี และกรดนิวคลอีิก ตลอดจนการควบคุม เม
ตาบอลซิึม รวมถึงความรู้เบือ้งตน้ทางโภชนาการในแง่ของชีวเคมี 
 General introduction to metabolism, changes of foodstuffs in the alimentary tract. 
Metabolisms of carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. Control of metabolism. Introduction to 
biochemical aspects of nutrition. 
 
ว.ชท. 315 (211315) :  ชีวเคมีเบื องต้น 3(3-0-6) 
BCT  315  :  Introductory Biochemistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คม. 202 (203202) หรือ ว.คม. 204 (203204) หรือ ว.คม. 206 (203206) 
Pre  :  CHEM 202 (203202) or CHEM 204 (203204) or CHEM 206 (203206) 
 บทน าสู่ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต : เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ หลักการศึกษาทางชีวเคมี 
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์และโคเอนไซม์ กรดนิวคลอีิก การส่งผ่านอิเล็กตรอนและ
ชีวพลังงาน และชีวเคมีประยุกต์ 
 Introduction to the biochemistry of life: cells and subcellular organelles, principles 
methods of biochemistry, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins, enzyme and co-enzyme, 
nucleic acids, electron transport and bioenergetics and applied biochemistry. 
 
ว.ชท. 317 (211317) :  ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-0) 
BCT  317  :  Biochemistry Laboratory 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.ชท. 311 (211311) 
Pre  :  Concurrent to BCT 311 (211311)  
 สารละลายบัาเาอร์ คาร์โบไฮเดรต ลพิิด กรดอะมิโนและโปรตนี เอนไซม์ กรดนิวคลอีิก 
 Buffer solution, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins, enzymes and nucleic acids. 
 
ว.ชท. 318 (211318) :  ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-3-0) 
BCT  318  :  Biochemistry Laboratory 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชท. 317 (211317) และลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.ชท. 312 (211312) 
Pre  :  BCT 317 (211317) and concurrent to BCT 312 (211312)  
 ชีวพลังงานของเซลล์ การแยกและการหาปริมาณไกลโคเจนในตับ อินเวอร์เทส การยับย้ัง
การท างานของเอนไซม์ เจลาิลเตรชัน โครมาโทกราาแีลกเปลี่ยนไอออน และอิเล็กโทราอริซิส 
 Bioenergetics of cells, isolation and quantification of liver glycogen, Invertase, inhibition of 
enzyme activity, gel filtration, ion exchange chromatography and electrophoresis. 
   
ว.ชท. 319 (211319) :  ปฏิบัติการชีวเคมีเบื องต้น 1(0-3-0) 
BCT  319  :  Introductory Biochemistry Laboratory 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.ชท. 315 (211315) 
Pre  :  concurrent to BCT 315 (211315)  
 คาร์โบไฮเดรต ชีวพลังงาน ลพิิด โปรตนี เอนไซม์ และกรดนิวคลอีิก 
 Carbohydrates, bioenergetics, lipids, proteins, enzymes and nucleic acids. 
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ว.จช. 205 (215205) :  จุลชีววิทยา 3(3-0-6) 
MICB  205  :  Microbiology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 112 (211312)  
Pre  :  BIOL 112 (211312)  
 วิธีการทางจุลชีววทิยา โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การเจริญเตบิโตของจุลนิทรีย์ 
จุลนิทรีย์โพรแคริโอตและยูแคริโอต ความหลากหลายและการจัดจ าแนกแบคทีเรีย เมแทบอลซิึมของจุลนิทรีย์ 
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพของจุลนิทรีย์ ไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยา จุลนิทรีย์และการก่อโรค จุลชีววทิยา
สิ่งแวดล้อม จุลชีววทิยาอุตสาหกรรมและอาหาร 
 Methods in microbiology, nutrition and cultivation of microorganisms, microbial growth, 
prokaryotic and eukaryotic microorganisms, bacterial diversity and classification, microbial metabolism, 
microbial genetics and biotechnology, viruses and immunology, microorganisms and diseases, 
environmental microbiology and industrial and food microbiology. 
 
ว.จช. 206 (215206) :  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
MICB  206  :  Microbiology Laboratory 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 112 (211312) และลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.จช. 205 (215205) 
Pre  :  BIOL 112 (211312) and concurrent to MICB 205 (215205) 
 การส ารวจจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์โครงสร้างของแบคทีเรีย 
การเจริญเตบิโตและโภชนาการ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาพไร้ออกซิเจน ลักษณะการเจริญของแบคทีเรีย
ในอาหารเลี้ยงเช้ือ เมแทบอลซิึมของแบคทีเรีย าังไจ ไวรัสและภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาของน้ า จุลชีววิทยา
ของดนิ จุลชีววทิยาของอากาศ จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 
 Survey of microorganisms, control of microorganisms, cultivation of microorganisms, 
bacterial structures, growth and nutrition, cultivation of bacteria in anaerobic condition, cultural 
characteristics of bacteria, bacterial metabolism, fungi, virus and immunology, microbiology of water, 
microbiology of soil, microbiology of air and industrial microbiology. 
 
ว.จช. 435 (215435) :  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 2(2-0-4) 
MICB  435  :  Microbial Genetics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.จช. 200 (215200) หรือ ว.จช. 201 (215201);  
    หรือ ว.จช. 205 (215205) และ ว.จช. 206 (215206);  
     หรือ ว.จช. 207 (215207) และ ว.จช. 208 (215208) 
Pre  :  MICB 200 (215200) or MICB 201 (215201);  
     or MICB 205 (215205) and MICB 206 (215206);  
     or MICB 207 (215207) and MICB 208 (215208) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ สารพันธุกรรม และการจ าลองตัวของ  
ดเีอ็นเอ การแสดงออกของยีนในแบคทีเรีย การควบคุมการแสดงออกของยีน ความเสยีหาย และการซ่อมแซม
ดีเอ็นเอ การแลกเปลี่ยนยีน และทรานสโปซอน พันธุศาสตร์ของแบคเทอริโอาาจ พันธุศาสตร์ของเช้ือรา  
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ และการหาล าดับเบสของดีเอ็นเอ การโคลนยีนและการบ่งบอกลักษณะของโคลน
ลูกผสม การประยุกตเ์ทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม ความรู้เบือ้งตน้เกี่ยวกับชีวสนเทศศาสตร์ 
 Fundamental of microbial genetics, genetic material and DNA replication, gene 
expression in bacteria, regulation of gene expression, DNA damage and repair, genetic exchange and 
transposons, bacteriophage genetics, fungal genetics, amplification of DNA and DNA sequencing, gene 
cloning and characterization of recombinant clones, application of recombinant DNA technology and 
introduction to Bioinformatics. 
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ว.จช. 436 (215436) :  ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 1(0-3-0) 

MICB  436  :  Microbial Genetics Laboratory 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.จช. 200 (215200) หรือ ว.จช. 201 (215201);  

     หรือ ว.จช. 205 (215205) และ ว.จช. 206 (215206);  

     หรือ ว.จช. 207 (215207) และ ว.จช. 208 (215208);  

    และลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.จช. 435 (215435) 

Pre     :  MICB 200 (215200) or MICB 201 (215201);  

     or MICB 205 (215205) and MICB 206 (215206);  

     or MICB 207 (215207) and MICB 208 (215208);  

    and concurrent to MICB 435 (215435) 

 การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ การนับจ านวนเซลล์ที่มีชีวิต เทคนิคการท าเรพลิกาเพลตติ้ง 

การถ่ายทอดพลาสมิดลูกผสม การสกัดพลาสมิดลูกผสม การวิเคราะห์พลาสมิดลูกผสม การเพิ่มจ านวนกรด

นวิคลอีิค การวิเคราะห์กรดนิวคลอีิค 

 Mutagenesis, viable count, replica plating technique, transfer of recombinant plasmid, 

extraction of recombinant plasmid, analysis of recombinant plasmid, amplification of nucleic acid and 

analysis of nucleic acid. 

 

ว.อณ. 100 (218100) :  ศาสตร์แห่งอัญมณีและเคร่ืองประดับ 3(3-0-6) 

GEM  100  :  The Science of Gemstone and Jewelry 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 

Pre  :  None  

 ปริทัศน์ทางอัญมณี และเครื่องประดับ หลักการทางอัญมณีศาสตร์ ลักษณะเฉพาะ และ

สมบัตขิองอัญมณีที่ส าคัญ อัญมณีสังเคราะห์ และอัญมณีเลียนแบบ 

 A review of gemstones and jewelry, Principles of gemological sciences, Characteristics 

and properties of important gemstones and Synthetics and imitation gemstones. 

 

วศ.ย. 281 (251281) :  การส ารวจเบื องต้นส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิศวกรโยธา 3(2-3-4) 

CE  281  :  Elementary Survey for Non-Civil Engineering Majors 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ส าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิศวกรรมโยธา 

Pre  :  For Non-Civil Engineering Majors  

 บทน าเรื่องการรังวัดส ารวจ การวัดระยะทาง การส ารวจโดยใช้โซ่ลาน การท าระดับ การวัด

มุม การท าเส้นวงรอบ การค านวณพื้นที่และปริมาตร การท าแผนที่แสดงขั้นความสูง การประยุกต์ วิชารังวัด

ส ารวจในงานดา้นตา่งๆ 

 Introduction to surveying; measurement of distance; chain surveying; leveling; 

measurement of angle; traversing; area and volume computation; topographic surveying; application of 

surveying to non-engineering field. 
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วศ.ท. 108 (259108) :  ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
ENGR  108  :  Electricity in Everyday Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความปลอดภัยในการใช้ไาา้า อุปกรณ์ไาา้าในชีวิตประจ าวัน การดูแลรักษาอุปกรณ์ไาา้า 
การใช้เครื่องไาา้าอย่างปลอดภัย การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไาา้า การประหยัด
ไาา้าเบื้องต้น การใช้เครื่องไาา้าอย่างประหยัด การประหยัดไาา้าแสงสว่าง การใช้เครื่องปรับอากาศให้
ประหยัด มาตรการประหยัดไาา้า การคิดค่าไาา้า อัตราค่าไาา้าประเภทต่างๆ การปรับค่าไาโดยอัตโนมัต ิ
(ค่าเอาที) หน่วยงานไาา้าในประเทศไทย การผลิตไาา้าในปัจจุบันและอนาคต โรงงานไาา้าประเภทต่างๆ 
โรงไาา้านวิเคลยีร์ ระบบสง่ไาา้า 
 Electrical safety, Electrical equipments in daily life, Electrical equipments maintenance, 
Electrical appliances safety, Help and First-aids for electrical hazards, Basic electricity saving, Electrical 
appliances electricity saving, Electric light energy saving, Air conditioning electricity saving, Electricity 
saving policy, Electricity cost calculation, Electricity cost rate, Fuel Adjustment Charge (at the given time : Ft), 
Electricity organizations in Thailand, Electricity generation nowadays and in the future, Electrical power 
plants, Nuclear power plant, Electricity distribution system. 
 
วศ.กษ. 462 (260462) :  หลักการเกษตรชลประทาน 3(3-0-6) 
AE  462  :  Principles of Agricultural Irrigation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None 
 ความสัมพันธ์ระหว่างดินและน้ า แหล่งน้ า วิธีการให้น้ า การวัดน้ าชลประทาน ระบบการให้
น้ าไร่นา ความตอ้งการน้ าของพืชชนดิต่างๆ เครื่องสูบน้ า 
 Soil-water relations. Water sources. Irrigation methods. Water measurement. Farm 
irrigation system. Water requirement of crops. Water pumps. 
 
วศ.คพ. 111 (261111) :  อนิเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
CPE  111  :  Internet and Online Community 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None 
 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโลกยุคใหม่ 
การเลอืกใช้เครื่องมือและบริการบนอินเทอร์เน็ต ผลกระทบของอินเทอร์เน็ตในชีวติประจ าวัน อินเทอร์เน็ตและ
การประมวลผลกลุม่เมฆ ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต จริยธรรมบนโลกออนไลน์ การวิเคราะห์ขอ้มูลสังคมออนไลน ์
การลงทุนบนอินเทอร์เน็ต ประเด็นดา้นกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน ์กรณีศกึษา 
 Introduction to the Internet and online community. Computer technology and modern 
world. Selecting of online tools and services. Impact of the Internet in daily life. The Internet and cloud 
computing. Online businesses. Ethics in social networking. Analyzing of social networking data. Online 
investment. Legal aspects of the Internet and online community. Security and privacy in social 
networking. Case studies. 
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ก.ศฐ. 202 (351202) :   เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบื องต้น 2(2-0-4) 
AEC 202  :   Introduction to Agricultural Economics  
    and Agribusiness Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :   None 
 แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ ใช้ในการจัดการด้านเกษตร การ
จัดการด้านการผลติและการตลาดในธุรกิจเกษตร บัญชีาาร์ม การบริหารธุรกิจเกษตรในยุคดจิิทัล จริยธรรม
ในการจัดการดา้นเกษตรและการบริหารธุรกิจเกษตร 
 Basic concepts of microeconomics and macroeconomics for agricultural management, 
production and marketing management in agribusiness, farm accounting, agribusiness management in the 
digital age, ethics in agricultural and agribusiness management. 
 
ก.ศฐ. 321 (351321) :  เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 
AEC  321  :  Economics of Agricultural Marketing 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200) 
Pre  :  AEC 201 or (351201) AEC 200 (351200)  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดและการตลาด วิถีการตลาดและระบบตลาดของสินค้าเกษตร 
ปัญหาการตลาดสินค้าเกษตร การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานสินค้าเกษตร พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการ
วางแผนการตลาด ปรัชญาการตลาดและกลยุทธ์การตลาด การก าหนดราคาสินค้าเกษตร ต้นทุนการตลาด
และส่วนเหลื่อมการตลาด การเสี่ยงภัยทางการตลาด และการตลาดสนิค้าเกษตรระหว่างประเทศ 
 Basic knowledge of market and marketing. Marketing channel and marketing system of 
agricultural products. Agricultural marketing problems. Demand and supply analysis of agricultural 
products. Impact of consumers’ behavior on market planning. Marketing philosophy and marketing 
strategies. Agricultural product pricing. Marketing cost and marketing margin. Marketing risk. International 
marketing of agricultural products. 
 
ก.ศฐ. 331 (351331) :  สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร 3(3-0-6) 
AEC  331  :  Agricultural Cooperation and Institution 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ให้รู้ถึงประวัติ ปรัชญา และหลักการขององค์การ และสถาบันของสหกรณ์ ทฤษฎีและ แนว
ทางการปฏิบัตใินการจัดรูปและการจัดการ เพื่อให้สหกรณ์ และสถาบันการเกษตรอื่นๆ เป็นผลส าเร็จ 
 History philosophy and principles of cooperative organizations and institution; theoretical 
and practical consideration in the organization and management of the successful cooperatives and other 
agricultural institutions. 
 
ก.ศฐ. 364 (351364) :  หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
AEC  364  :  Principles of Natural Resource and  
     Environmental Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศศ. 101 (751101) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200) 
Pre  :  ECON 101 (751101) or AEC 200 (351200)  
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญทางเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง อุปทานและอุปสงค์ ตลาด ราคา การพัฒนา การจัดการ และสถาบัน 
 Natural resources and the environment, economic importance, relating economic 
concepts and theory, supply and demand, markets, prices, development, management and institutions. 
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ก.ศฐ. 371 (351371) :  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 

AEC  371  :  Sufficiency Economy Paths 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 

Pre  :  Third year standing  

 ระบบภูมิสังคมและธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาฯ หลักศาสนาตา่งๆ แนวทางใน

การประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ เช่น ปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อการพัฒนา

อย่างย่ังยืนบนฐานภูมิสังคมที่แตกต่าง แบบจ าลองและยุทธศาสตร์ กรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการ

วิเคราะห์ 

 Socio-geographic and business systems. Sufficiency economy philosophy and philosophy 

of various religions. The principle of sufficiency economy applied to different levels namely: individual, 

household, community, business, industry, government and public society for sustainable development on 

different social basis, models and strategies. Case studies and analysis. 

 

ก.สส. 301 (352301) :  ภาวะผู้น าในการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

AET  301  :  Leadership in Agricultural Extension 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 

Pre  :  Third year standing 

 ความหมายและความส าคัญของผู้น า  องค์ประกอบผู้น า ประเภทและคุณลักษณะของผู้น า 

ทฤษฎีภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้น า บทบาทของผู้น าใน

การสง่เสริมการเกษตร ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อประสิทธภิาพของผู้น าในการสง่เสริมการเกษตร และกรณีศกึษา 

  Definition and significance of leadership; elements of leadership; types and 

characteristics of leaders; leadership theories; motivation and leadership skills; development of leadership 

skills; roles of leaders in agricultural extension; factors that influence the efficiency of leaders in 

agricultural extension; and case studies. 

 

ก.สส. 311 (352311) :  หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(2-3-4) 

AET  311  :  Principles of Agricultural Extension 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาสาขาวิชาเอก หรือ นักศึกษาชั นปีท่ี 3 

Pre  :  Major student or third year standing  

 หลักและวธิกีารของการสง่เสริมเกษตรทั่วไป การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 Principles and Method of Agricultural Extension. The development of economics and 

community. 
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ก.สส. 313 (352313) :  การส่งเสริมเกษตรที่สูง  3(3-0-6) 

AET  313  :  Highland Agricultural Extension 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  :  Third year standing or consent of the department  

  แนวทางการสง่เสริมและการพัฒนาเกษตรที่สูง ความส าคัญของเกษตรที่สูงและการส่งเสริม

การเกษตร วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า ระบบการผลิตเกษตรที่สูง ลักษณะทางกายภาพภาคเหนอื ปัญหา

บนที่สูงภาคเหนือ การลดการเผาในที่โล่ง องค์กรและบทบาทด้านการส่งเสริมเกษตรที่สูง การส่งเสริม

การเกษตรที่สูงในปัจจุบัน แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนาการและ

รูปแบบการสง่เสริมการเกษตรที่สูง เครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการผลิตพืชอย่างย่ังยืน

และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และแนวทางการสง่เสริมการเกษตรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  Approach of highland agricultural extension and development, importance of highland 

agriculture and agricultural extension, hill tribes livelihoods, highland agricultural production systems, 

physical characteristics of the North, problems on highland in the North, reduction of open field burning, 

organizations and their roles in promoting highland agricultural extension, present highland agricultural 

extension, development approach in national economic and social development, development and models 

of highland agricultural extension, tools in agricultural extension, promotion of sustainable crops production 

and food security and extension approach in eco-tourism. 

 

ก.สส. 314 (352314) :  การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

AET  314   เพื่อการส่งเสริมการเกษตร  

  :  Information Technology Management for  

   Agricultural Extension 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 

Pre  :  Third year standing  

 ความหมาย บทบาท และความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร  

โครงสร้างของระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมการเกษตร การประยุกตใ์ช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ

ส่งเสริมการเกษตร  แหล่งของสารสนเทศทางการส่งเสริมการเกษตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบ

ฐานข้อมูลทางการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและระบบการตัดสินใจต่างๆ การสืบค้นหาข้อมูล

และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของการใช้

สารสนเทศดา้นการสง่เสริมการเกษตรในการจัดการและตัดสนิใจ   

 Meaning, role, and importance of information technology in agricultural extension; structure of 

information systems in agricultural extension; application of information technology systems in agricultural 

extension; source of agricultural extension information; geographic information systems; agricultural database 

system; information for decision making and decision support system; agricultural extension information search 

and dissemination; and analysis and assessment of the impact of the use of agricultural extension information for 

management and decisions making. 
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ก.สส. 316 (352316) :  หลักการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 4(3-2-7) 
AET  316  :  Principle of Agricultural Extension Research 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  Third year standing 
 ความส าคัญของการวิจัยทางสง่เสริมการเกษตร ลักษณะของการวิจัยทางสง่เสริมการเกษตร 
การก าหนดหัวข้อการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร การสืบค้นและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยทางสง่เสริมการเกษตร การใช้สถิตใินการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัยทางส่งเสริม
เกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย 
และจริยธรรมในการวิจัย 
  Importance of agricultural extension research; nature of agricultural extension research; 
research topic determining in agricultural extension research; literature search and review; research 
design; data collection for agricultural extension research; statistical analysis for agricultural extension 
research; data analysis with computer programs; research report writing and dissemination; research 
ethics. 
 
ก.สส. 321 (352321) :  วธีิการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
AET  321  :  Methods of Agricultural Extension   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 311 (352311) หรือ นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  AET 311 (352311) or third year standing 
 ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร ระบบการส่งเสริม
การเกษตร การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการสง่เสริมการเกษตร การตดิตอ่สื่อสารในการส่งเสริมการเกษตร และ
การประเมินผลวิธกีารสง่เสริมการเกษตร 
 Philosophy of agricultural extension; principles and methods of agricultural extension; 
agricultural extension system; utilization of audio-visual equipment in agricultural extension; communication in 
agricultural extension; and evaluation of agricultural extension methods. 
 
ก.สส. 323 (352323) :  การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
AET  323  :  Community Development and Agricultural Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  Third year standing 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องช้ีวัดการพัฒนา 
ความส าคัญ องค์ประกอบ โครงสร้าง ประเภท หน้าที่ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ปรัชญา แนวความคิด 
หลักการ และวิธีด าเนินการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน 
  General knowledge about development; history, concepts, theories, and indicators of 
development; importance, elements, structure, types, functions and settlement of community; philosophy, 
concepts, principles and methods of community and agricultural development; rural development and 
development process leading to sustainable development of community and agriculture. 
 
ก.สส. 331 (352331) :  การพูดและการเขียนเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
AET  331  :  Speaking and Writing for Agricultural Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 311 (352311) หรือ นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  AET 311 (352311) or third year standing 
 หลักการทั่วไปของการพูดในที่สาธารณะและการประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร และ
การเขยีนบทความในการเกษตร เพื่อสาธารณะทั่วไปและเกษตรกร 
 General principles of public speaking and their applications in agricultural extension; and 
principles of writing agriculture articles for general public and farmers. 



 167 

ก.สส. 332 (352332) :  การแพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร 3(3-0-6) 
AET  332  :  Diffusion of Agricultural Innovations 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  Third year standing 
 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร การแพร่กระจายและการยอมรับนวัตกรรมการเกษตร 
การสื่อสารนวัตกรรมการเกษตร แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้และการศึกษานอกระบบ การแพร่กระจาย
นวัตกรรมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร การเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรมและผลที่มีต่อการ
แพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตร 
 Concepts of agricultural innovations; diffusion and adoption of agricultural innovations; 
communication for agricultural innovation; learning and nonformal education concepts; diffusion of 
agricultural innovation in agricultural extension; changes in an agrarian society and their effects on the 
diffusion of agricultural innovations. 
 
ก.สส. 390 (352390) :  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาส่งเสริม 3(0-18-0) 
   และเผยแพร่การเกษตร  
AET  390  :  Professional Skill Training in Agricultural Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290)  
Pre  :  AGRI 290 (400290)  
 การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ประกอบด้วย
การฝึกปฏิบัตงิานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์การท างานใน
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ตลอดจนการศึกษาดูงาน การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
สง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร และการฝึกอบรมทางดา้นเทคนคิวิธีในการสง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร 
 Field work of agricultural extension students including practical training at a government, 
government enterprise or private sector to increase their work experience in agricultural extension. Field 
trip, special lectures by agricultural extension specialists and training in techniques of agricultural 
extension are also included. 
 
ก.สส. 401 (352401) :  การส่งเสริมเกษตรให้เกษตรกรผู้ใหญ่ 3(3-0-6) 
AET  401  :  Extension Work for Adult Farmers 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 311 (352311) 
Pre  :  AET 311 (352311)  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย หลัก
จิตวิทยาและการเรียนรู้ของเกษตรกรผู้ใหญ่ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้ใหญ่ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการส่งเสริมเกษตรให้เกษตรกรผู้ใหญ ่การวางแผนโครงการสง่เสริมการเกษตร การสง่เสริมและ
พัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม องค์กรสง่เสริมการเกษตรและเจ้าหนา้ที่สง่เสริมการเกษตร และบทบาทของ
เกษตรกรผู้น าในงานสง่เสริมการเกษตร 
               Introduction to agricultural extension; agricultural extension in Thailand; principles of psychology 
and learning of adult farmers; knowledge transfer to adult farmers; use of information communication and 
technology in agricultural extension for adult farmers; agricultural extension project planning; participatory 
agricultural extension and development;   agricultural extension organization and agricultural extension officer; 
and the role of farmer leader in agricultural extension. 
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ก.สส. 412 (352412) :  การส่งเสริมเยาวชนเกษตร 3(3-0-6) 
AET  412  :  Farm Youth Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing  
 หลักการและการด าเนินงานส่งเสริมเยาวชนเกษตร จิตวิทยาเยาวชนเกษตร การพัฒนาการ
พฤติกรรมของเยาวชนเกษตร การจัดระบบงานและวางโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่เยาวชนเกษตร 
หลักการบริหารและควบคุมงาน การจัดต้ังและการด าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มเยาวชนทางการเกษตร 
ประสิทธภิาพของกลุม่ กรณีศกึษากลุม่ยุวเกษตรกร และกลุม่เยาวชนทางการเกษตร 
 Principles and concepts of extension to farm youths, their psychology and their 
development, the behavior of farm youth, organization of programs and program activities, the 
establishment and operation of 4-H groups and farm youth groups, as well as group efficiency, and 
group case studies. 
 
ก.สส. 413 (352413) :  การวางแผนและการจัดการฝึกอบรม 3(3-0-6) 
AET  413   ในงานสง่เสริมการเกษตร  
  :  Planning and Management of Training in Agricultural Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  Third year standing    
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฝึกอบรม การศึกษาความตอ้งการ/ความจ าเป็นในการฝึกอบรมใน
งานส่งเสริมการเกษตร จิตวิทยาการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร การ
บริหารและการจัดการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร เทคนิค วิธี และสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมในงาน
สง่เสริมการเกษตร การประเมินผลการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร การเขยีนโครงการฝึกอบรมในงาน
สง่เสริมการเกษตร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการฝึกอบรมในงานสง่เสริมการเกษตร 
 General knowledge about training; training needs and identification of training needs in 
agricultural extension; psychology of learning; development of training program/courses in agricultural 
extension; training management in agricultural extension; techniques, methods, and materials used in the 
training; evaluation of training program in agricultural extension; writing an agricultural extension training 
program in agricultural extension;  and, problems and solutions in training program in agricultural 
extension. 
 
ก.สส. 421 (352421) :  องค์การและการบริหารจัดการในการ 3(3-0-6) 
AET  421   ส่งเสริมการเกษตร  
  :  Organization and Management in  
     Agricultural Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 311 (352311)  
Pre  :  AET 311 (352311)  
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การและการบริหารจัดการ แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการองค์การในบริบทของงานส่งเสริมการเกษตร การบริหารจัดการองค์การส่งเสริม
การเกษตรในประเทศไทยและต่างประเทศ และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง 
 Fundamental concepts of organization and management; management concepts and theories; 
organizational management in the agricultural extension context; organization and management of agricultural 
extension in Thailand and other countries, and related law and regulations. 
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ก.สส. 422 (352422) :  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
AET  422  :  Agro-tourism Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี  
Pre   :  None  
 ความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตัวอย่างการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งในและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างย่ังยืน 
 Importance of agro-tourism and agro-tourism activities. Agro-tourism management, 
tourist behaviors and tourism resources conservation. The examples of national and international agro-
tourism management, publicity and dissemination of agro-tourism and sustainable agro-tourism 
development planning. 
 
ก.สส. 431 (352431) :  หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 3(3-0-6) 
AET  431  :  Principles of Public Relations and Communication 
     in Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 311 (352311) หรือ นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  AET 311 (352311) or third year standing  
 หลักการประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการประชาสัมพันธ์ ประเภทการติดต่อสื่อสารทาง
การเกษตร วิธกีารประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสารของหน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานรัฐ และในองค์กรไม่แสวงผล
ก าไร และกรณีตัวอย่างการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 
 Principles of public relations; process of public relations; types of communication in 
agriculture; methods of public relations and communication in business organization, government organization 
and non-profit organization; and case study of public relations and communication in agriculture. 
 
ก.สส. 433 (352433) :  เทคโนโลยกีารผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตร 3(2-2-5) 
AET  433  :  Media Production Technology in Agricultural Extension 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None 
 ทฤษฎี หลักการการผลิตสื่อ การใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนการผลิตสื่อ 
การใช้คอมพิวเตอร์กับการผลิตสื่อ หลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน และสื่อมัลตมิีเดีย และการประเมินผล
การผลิตและใช้สื่อในงานสง่เสริมการเกษตร 
 Theory, principle of media production, media utilization in agricultural extension, planning 
of media production, computer utilization in agricultural extension, principles of printing media production, 
mass media, multimedia production and evaluation of media production and utilization in agricultural 
extension. 
 
ก.สส. 441 (352441) :  การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
AET  441  :  Evaluation of Agricultural Extension Project 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สส. 311 (352311) และ นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  AET 311 (352311) and fourth year standing 
 หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคของการค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ และการใช้ขอ้มูลเพื่อการ
ประเมินผลและการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร การน าไปปรับใช้ของแนวคิดในการประเมินใน
โครงการสง่เสริมการเกษตร  
 Principles, instrument and techniques of identifying, gathering, analyzing and using data 
to evaluating and planning of agricultural extension project; and application of the evaluation concept of 
agricultural extension project. 
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ก.สส. 490 (352490) :  สหกิจศึกษาทางส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 6 หน่วยกิต 

AET  490  :  Cooperative Education in Agricultural  

  Extension and Rural  Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 

Pre  :  AGRI 290 (400290) 

 การท างานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงาน

ช่ัวคราว ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การ

ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดร้ับการมอบหมายจากหนว่ยงานและภาควิชา 

 Working at the organization of a public or private sectors as a temporary member staff 

at least 16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and the 

Department. 

 

ก.สส. 494 (352494) :  หัวข้อเลือกสรรทางส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 1(1-0-2) 

AET  494  :  Selected Topics in Agricultural Extension and Rural    

     Development 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 

Pre  :  Fourth year standing  

 หัวขอ้ใหม่ที่น่าสนใจทางสง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

 Current topics of interest in agricultural extension and rural development. 

 

ก.สส. 497 (352497) :  สัมมนา 1 1(1-0-2) 

AET  497  :  Seminar 1 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  :  Fourth year standing or consent of the department  

 การน าเสนอประเด็นต่างๆ ของการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท การวิเคราะห์

ขอ้มูลและอภิปรายในประเด็นที่น าเสนอ โดยผ่านการใช้สื่อต่างๆอย่างมีประสิทธภิาพ โดยมีการประเมินผลเป็น

ที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

 Presentation of the issue of promoting agricultural and rural development. Data analysis 

and discussion in the topic of presentation by effectively using of various media. Grading will be given on 

satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 

 

ก.สส. 498 (352498) :  สัมมนา 2 1(1-0-2) 

AET  498  :  Seminar 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 

Pre  :  Fourth year standing  

 การน าเสนอ และการอภิปรายในเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับการสง่เสริมการเกษตร 

 Presentation and discussion on selected topics in agricultural extension. 
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ก.สส. 499 (352499) :  ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0) 
AET  499  :  Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing  
 การศึกษาและการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรภายใตก้าร
ดูแลและแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่การศึกษาที่มาของปัญหาจากสภาพพืน้ที่ ความเป็นไปได้ของการ
ด าเนนิโครงการ การวางแผนออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา โดยมีการประเมินผลเป็น
ที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 Studying and presenting the research finding of Agricultural Extention students under the 
consultation of advisors. The project are includes research problems in study site, feasible study, research 
design, research analysis and conclusion. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.พร. 303 (353303) :  หลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช 4(3-3-6) 
AGRO  303  :  Principles of Plant Breeding 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 231 (202231) 
Pre  :  BIOL 231 (202231) 
 ความส าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช วิวัฒนาการของพืชปลูก และการปรับตัว ถิ่นก าเนิด
เดิมของพืชปลูก ระบบการสืบพันธุ์ พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะ 
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืช
ผสมขา้ม พันธ์ุใหม่ และการผลิตเมล็ดพันธุแ์ละรักษาสายพันธ์ุ 
 Importance of plant breeding, evolution of crop and adaptation, center of crop origin, 
reproductive system, genetics and plant breeding, inheritance, influence of environment on phenotype, 
self-pollination crop improvement, cross-pollination crop improvement, new varieties, seed production 
and variety maintenance 
 
ก.พร. 302 (353302) :  ปฏิบัติการผสมพันธ์ุพืชไร่  1(0-3-0) 
AGRO  302  :  Practice in Hybridization of Field Crops  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 301 (353301) หรือ ก.พร. 303 (353303) 
Pre  :  AGRO 301 (353301) or AGRO 303 (353303) 
 การประเมินคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และทางสรีรวิทยาของดอกพืชไร่ที่ส าคัญ ศึกษา
ระยะการเจริญเติบโต ระยะการบานของดอก สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการบานของดอก การคัดเลือกพันธ์ุพ่อ
และพันธุแ์ม่ การบังคับการบานของดอก หลักและกระบวนการก าจัด การเก็บรักษาเกสรตัวผู้ และการผสมพันธุ์ 
 Evaluation of anatomy and physiological characteristics of important field crop flowers. 
Identification of growth stages, flowering times, environments affect blooming, selection of suitable male 
and female parents, artificial blooming techniques, pollen emasculation, pollen care and hybridization. 
 
ก.พร. 312 (353312) :  สรีรวิทยาประยุกต์ของพืชไร่ 4(3-3-6) 
AGRO  312  :  Applied Field Crop Physiology  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre  :  AGRO 210 (353210) or PLS 210 (363210) 
 ลักษณะทางสัณฐานวทิยาของเซลลพ์ืชที่เกี่ยวขอ้งกับกลไกทางสรีรวิทยาพื้นฐานของพืช การ
สังเคราะห์แสงและการสร้างผลผลิต ระบบการเพาะปลูกพืช ปัจจัยจ ากัดในระบบเพาะปลูกพืช ฤดูปลูกกับ
ปัจจัยภาวะแวดล้อมตามฤดูกาล ดนิ ปัจจัยจ ากัดเฉพาะพื้นที่ ความแตกตา่งระหว่างพันธุพ์ืช ตัวเลือกส าคัญใน
การเพาะปลูก 
 Plant morphological characteristics in relation to basic physiological mechanisms, plant 
photosynthesis and production, cropping system, limiting factors in cropping system, cropping season and 
environmental factors, limiting factor in the soil, plant varietal different in cropping system 
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ก.พร. 313 (353313) :  พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย 3(2-3-5) 
AGRO  313  :  Important Field Crops of Thailand 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre  :  AGRO 210 (353210) or PLS 210 (363210) 
 พืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญที่ปลูกอยู่ในประเทศไทย โดยเนน้ถงึความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้
ประโยชน ์แหลง่ก าเนิด การจัดจ าแนก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ วิวัฒนาการวิธีการผลติ การดูแลรักษา การ
เก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต และการปรับปรุงพันธุ์ใน
ประเทศไทย 
 The economic important field crops grown in Thailand are covered in this course. The 
emphasis is on economic importance, utilization, center of origin, classification, botanical characteristics, 
evolution of crop production, crop caring, harvesting, factors affecting on growth and development, 
varietal improvement (in Thailand) of the crops. 
 
ก.พร. 390 (353390) :  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร่ 3(0-18-0) 
AGRO  390  :  Professional Skill Training in Agronomy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre  :  AGRI 290 (400290) 
 การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การปรับปรุงพันธุ ์หรือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทาง
พืชไร่ 
 Field work focusing on production, plant breeding, or postharvest management in 
agronomy crops. 
 
ก.พร. 418 (353418) :  พืชวงศ์ถั่ว 3(3-0-6) 
AGRO  418  :  Legumes 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing 
 พืชวงศ์ถั่วชนิดต่างๆ ท่ีปลูกเอาเมล็ดในหัวข้อต่อไปนี้ ความส าคัญในแง่เศรษฐกิจและทางชีววิทยา
ของพืชวงศ์ถั่ว ประวัติความเป็นมา ถิ่นก าเนิด การปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ วธิีการ
ปลูก การดูแลรักษาโรค แมลงท่ีเป็นศัตรู และคุณค่าทางอาหารของพืชวงศ์ถั่ว 
 The different species of legume producing seed in the following features: economic and 
biological importance of leguminous crops, history, origin, adaptation, botanical descriptions, cultural methods, 
nutritive value, diseases and insect pests of seed legumes. 
 
ก.พร. 421 (353421) :  พืชอาหารสัตว์ 3(3-0-6) 
AGRO  421  :  Forage Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing 
 บทบาทพืชอาหารสัตว์ในระบบเกษตร การจัดหมวดหมู่ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา 
พัฒนาการ การเจริญเติบโต การสร้างและการจัดการแปลงหญ้า คุณค่าทางอาหาร สารพิษในพืชอาหารสัตว ์การใช้
ประโยชน์ การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ์การพัฒนาพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุพ์ืชอาหารสัตว์ของไทย 

 Roles of forage crop in cropping system, taxonomy, botanical characteristic, physiology, 
development, growth, establishment and pasture management, nutritive value, toxin in forage crops, uses, 
forage preservations, varietal improvement and seed production of forage crops in Thailand. 
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ก.พร. 422 (353422) :  ทุ่งหญ้าเขตร้อน 3(3-0-6) 

AGRO  422  :  Tropical Pastures 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 

Pre  :  Fourth year standing 

 สภาพแวดล้อมกับการเจริญเติบโตของทุ่งหญ้า แหล่งก าเนิดของพืชอาหารสัตว์ การกระจายตัว 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระจายตัวของพืชอาหารสัตว์ พฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน ปัญหา

ในการปรับปรุงทุ่งหญ้า สภาพทางสรีรวิทยาในการเจริญเติบโตของพืชทุ่งหญ้าและประสิทธิภาพ ท่ีช่วยในการเปลี่ยน

พืชเป็นผลผลิตทางสัตว ์การปรับปรุงพืชทุ่งหญา้ในเขตร้อนและกึ่งร้อน และระบบการใช้ทุ่งหญา้ 
 Environment and growth of pasture, birth of origin of forage crops, dispersion, factors effecting 

on distribution, botany of tropic and subtropical pasture, problems of pasture improvement, physiology of growth, 
and the efficient conversion of plant to animal production, pastures improvement in tropic and subtropical regions 
and consideration of the biological functioning of grazing systems. 

 
ก.พร. 432 (353432) :  วัชพืชและการป้องกันก าจัด 4(3-3-6) 

AGRO  432  :  Weeds and Weed Control 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พศ. 210 (363210); และนักศึกษาชั นปีท่ี 4 

Pre  :  AGRO 210 (353210) or PLS 210 (363210); and fourth year standing 

  ผลกระทบของวัชพืช ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การแข่งขันระหว่างวัชพืชและพืช

ปลูก ปัญหาส าคัญของวัชพืชในประเทศไทย การจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน การป้องกันก าจัดวัชพืชโดยชีว

วิธี สารป้องกันก าจัดวัชพืช พฤตกิรรมและผลกระทบของสารป้องกันก าจัดวัชพืช และการใช้สารป้องกันก าจัด

วัชพืชและอุปกรณ์ฉีดพน่สาร 

 Weed impacts, weed biology and ecology, crop-weed competition, important problems 
of weed in Thailand, integrated weed management, biological weed control, herbicides, herbicide 
behavior and its impacts, and herbicide application and equipment. 
 

ก.พร. 441 (353441) :  การปรับปรุงพันธ์ุพืชไร่ 3(3-0-6) 

AGRO  441  :  Field Crop Improvement 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 301 (353301) หรือ ก.พร. 303 (353303) 

Pre  :  AGRO 301 (353301) or AGRO 303 (353303)  

 เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากกระบวนวิชา ก.พร. 301 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธุ์พืชแบบ

ตา่งๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การวางแผน การปรับปรุงพันธ์ุ วิธีการที่ใช้ในการทดสอบสายพันธ์ุ ฯลฯ หลักสูตรนี้

เหมาะส าหรับนักศึกษาที่จบแล้วจะไปท างาน ทางดา้นผสมพันธ์ุพชื 

 A continuation of AGRO 301. Present methods of plant breeding will be discussed along 

with planning breeding experiment and procedures practiced in testing breeding materials. The course is 

designed to teach and train students who would later engage in plant breeding work. 
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ก.พร. 452 (353452) :  การทดสอบเมล็ดพันธ์ุ 3(2-3-4) 

AGRO  452  :  Seed Testing 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 451 (353451) หรือ ก.พร. 454 (353454)  

Pre  :  AGRO 451 (353451) or AGRO 454 (353454)  

 วิชานี้กล่าวถึงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งศึกษาและฝึกหัดในการ

ทดสอบเมล็ดพันธุ์ชนิดตา่งๆ ตามกฎสากลส าหรับการทดสอบเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งได้แก่การเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ ์

การทดสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธ์ุ การทดสอบความงอก การทดสอบความมีชีวิตโดยชีวเคมี การตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของเมล็ด การทดสอบพันธุ์ การทดสอบความช้ืน รวมทั้งการทดสอบเมล็ดพันธุ์ที่ส าคัญต่างๆ 

เพื่อจะได้มาซึ่งเมล็ดพันธุท์ี่มีคุณภาพสูง 

 A summary of the seed laws and regulations. Study and practice on testing of 

agricultural seed according to International rule for seed testing. Details of sampling, purity analysis, 

germination test, biochemical test for viability, seed health test, variety test, moisture test and other 

useful test in order to obtain good quality seed. 

 

ก.พร. 453 (353453) :  การผลิตเมล็ดพันธ์ุเชิงธุรกิจ 3(2-3-4) 

AGRO  453  :  Commercial Seed Production  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 451 (353451) หรือ ก.พร. 454 (353454); 

     หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  :  AGRO 451 (353451) or AGRO 454 (353454); 

     or consent of the department 

 ระบบการผลิต การวางแผน การจัดการ การตรวจสอบ ระบบควบคุมคุณภาพของไร่ผลิต 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การเก็บรักษา และธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้สามารถจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์

คุณภาพสูงได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

 Seed production systems, planning, management, field inspection and quality control, 

conditioning, storage and marketing management for high quality seed yeild. 

 

ก.พร. 454 (353454) :  เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุ 4(3-3-6) 

AGRO  454  :  Seed Technology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 

Pre  :  AGRO 210 (353210) or PLS 210 (363210) 

  สรีรวิทยา องค์ประกอบทางเคมี การงอก การพักตัว ความแข็งแรง การผลิต การเก็บเกี่ยว 

การลดความช้ืน การปรับปรุงสภาพ การเก็บรักษา การจัดการแมลงศัตรูในโรงเก็บ การจัดการโรค การ

ทดสอบ กฎหมาย และธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 

 Seed physiology, chemical composition, germination, dormancy, vigor, production, 

postharvest, drying, conditioning, storage, storage insect management, pathogen management, testing, 

law and business 
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ก.พร. 471 (353471) :  การเพาะปลูกพืชไร่ขั นสูง 3(3-0-6) 
AGRO  471  :  Advanced Agronomy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พศ. 210 (363210);  
     และ ก.พร. 311 (353311) หรือ ก.พร. 312 (353312) 
Pre  :  AGRO 210 (353210) or PLS 210 (363210);  
     and AGRO 311 (353311) or AGRO 312 (353312) 
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช การ
จัดการเพาะปลูกพืช การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช การวิเคราะห์ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับพืช การผลิตพืชในภาวะเครียด คุณภาพของผลผลิต ธาตุอาหารกับการ
เจริญเติบโตของพืช ความสัมพันธร์ะหว่างแหลง่สร้างและสะสมอาหารในการสร้างผลผลิตพืช ความแตกต่าง
ของพันธ์ุพชืในการเพาะปลูก  
 Plant growth and development, hormones in relation to plant growth, plant production 
managements, plant growth analysis, analysis of yield and yield component, plant water relationship, 
crop production in stress conditions, yield quality, nutrition in relation with plant growth, relationship 
between source and sink in plant production, varietal differences in plant production 
 
ก.พร. 482 (353482) :  ทรัพยากรทางพันธ์ุศาสตร์ของพืช 3(3-0-6) 
AGRO  482  :  Genetic Resources in Plants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 301 (353301) หรือ ก.พร. 303 (353303) 
Pre:   :  AGRO 301 (353301) or AGRO 303 (353303)  
 เพื่อให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับการส ารวจ การประเมินค่าการใช้ประโยชน์และการสงวน
ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ ซึ่งมีอยู่ทั้งในพชืที่ปลูกและพชืป่า 
 The course is aimed to familiarize senior students with plant exploration, evaluation, 
utilization, and conservation, of the genetic resources represented by cultivated plants and relate wild 
species. 
 
ก.พร. 490 (353490) :  สหกิจศึกษาทางพืชไร ่ 6 หน่วยกิต 
AGRO  490  :  Cooperative Education in Agronomy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre:  :  AGRI 290 (400290) 
 การฝึกงานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราว ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การ
ควบคุม ดูแล โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดร้ับมอบหมายจากหนว่ยงานและภาควิชา 
 Working at the organization of a public or private sector as a temporary member staff at 
least 16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and the 
Department. 
 
ก.พร. 497 (353497) :  สัมมนา 1 1(1-0-2) 
AGRO  497  :  Seminar 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  Third year standing  
 การสัมมนาในหัวขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกับพืชไร่ การน าเสนอหัวเรื่อง การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
วิเคราะห์ปัญหา และการน าเสนอ 
 Seminar in class under topic related to Agronomy. Presentation of setting up research 
title, searching for relevant references, research problem analysis, and presentation. 
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ก.พร. 498 (353498) :  สัมมนา 2 1(1-0-2) 
AGRO  498  :  Seminar 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing 
 การสัมมนาในหัวขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกับพืชไร่ การน าเสนอหัวเรื่อง การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การ
วิเคราะห์ปัญหา และการน าเสนอ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 Seminar in class under topic related to Agronomy. Presentation of setting up research 
title, searching for relevant references, research problem analysis, and presentation. Grading will be 
given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.พร. 499 (353499) :  ปัญหาพิเศษ  3(0-9-0) 
AGRO  499  :  Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing 
 กระบวนการท างานวิจัย ประกอบด้วย การก าหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธกีาร ผลที่คาดว่าจะได้รับ การเก็บขอ้มูลวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย รวมถึงการเขยีนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย โดยมีการประเมินผลเป็นที่
พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 Research working procedure, including determining research questions and hypothesis; 
searching for literature reviews of related researches; setting objectives, methodology, expected results; 
collecting research data; research data analysis, as well as writing research report and/or research paper. 
Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.สถ. 311 (354311) :  สถิติเกษตรวิจัย 3(2-3-4) 
AS  311  :  Statistics for Agricultural Research 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คณ. 103 (206103); หรือ ว.คณ. 181 (206181) และ ว.คณ. 182 (206182) 
Pre  :  MATH 103 (206103); or MATH 181 (206181) and MATH 182 (206182) 
 ความส าคัญของสถิติในงานทดลองทางการเกษตร แนวความคิดพืน้ฐานทางสถิต ิประชากร
และตัวอย่าง การคาดคะเนทางสถิต ิการทดสอบสมมุตฐิาน การทดสอบไคสแควร์ การเปรียบเทียบแบบจับคู่ 
การถดถอยเชิงเสน้ตรงและสหสัมพันธ ์การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 Introduction to an importance of statistics in agricultural experiments. Basic concept of 
statistics. Population and sample. Statistical estimation. Hypothesis tests. Chi-square test. Paired 
comparison. Linear regression and correlation. Analysis of variance. 
   
ก.สถ. 312 (354312) :  การวางแผนการทดลอง 3(2-3-4) 
AS  312  :  Experimental Design 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สถ. 311 (354311) 
Pre  :  AS 311 (354311)  
 แบบแผนการวิเคราะห์การทดลองที่มีปัจจัยเดียว แาคทอเรียล การวิเคราะห์โควาเรียนซ์ 
หลักการของการวางแผนเพื่อการทดลอง 
 Design and analysis of single factor experiment. Factorial experiment. Analysis of 
covariance. Introduction to field plot technique. 
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ก.สถ. 400 (354400) :  การประมวลผลข้อมูลเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 
AS  400  :  Computerized Data Processing in Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สถ. 311 (354311) หรือ กระบวนวิชาเทียบเท่า 
Pre  :  AS 311 (354311) or equivalent 
 ความสัมพันธ์ของสถิติ วิจัย และการประเมินผล โดยเน้นการวางแผน และการด าเนินงาน
ทดลองทางเกษตรและการแปลผลการทดลอง ขั้นตอนการทดลอง การเก็บข้อมูลจากการทดลอง ปฏิบัติการ
ประมวลผลข้อมูล การจัดการข้อมูลเมื่อใช้และไม่ใช้คอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการตัดสินใจและการวาง
แผนการวิเคราะห์ผลการทดลองจากการทดลองที่มีแบบแผนโดยคอมพิวเตอร์ การน าเสนอข้อมูลและการ
เตรียมรายงานวิจัย 
 Statistics-Research-Evaluation relationships with emphasis upon planning and 
conducting agricultural experiments and interpretation of the results. Steps in experimentation. Collection 
of data from the experiment. Data processing operations. Data management with and without computers, 
Statistical method applied to decision making and planning. Crop production models. Computer analysis of 
results of designed experiments. Presentation of data. Preparation of a research report. 
 
ก.กว. 315 (355315) :  เคร่ืองยนต์และเคร่ืองจักรกลในฟาร์ม 3(2-3-4) 
FM  315  :  Engines and Farm Machinery 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  เป็นนักศึกษาเกษตรศาสตร์ 
Pre  :  Agricultural Students 
 หลักการปฏิบัตงิานของเครื่องยนตต์า่งๆ การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรและ
วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง 
 Principles of engines and their performance, maintenance farm tractors, and their 
operations. 
 
ก.กว. 411 (355411) :  เคร่ืองจักรกลการเกษตร 1 3(3-0-6) 
FM  411  :  Agricultural Machinery 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  Third year standing 
 หลักการใช้เครื่องทุ่นแรงการเกษตร การจัดการเครื่องทุ่นแรงและพลังงานในการเขตกรรม 
ปัจจัยเชิงกลในการผลิตทางการเกษตร 
 Operating principles, machinery and power management, mechanical factors in 
agricultural production. 
 
ก.กว. 412 (355412) :  เคร่ืองจักรกลการเกษตร 2 3(3-0-6) 
FM  412  :  Agricultural Machinery 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กว. 411 (355411) 
Pre  :  FM 411 (355411) 
 การศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการควบคุมการใช้ประโยชน์ และระบบการท างานของเครื่องทุ่น
แรงทางการเกษตรในการไถ การปลูก การพ่นสารเคมี และการเก็บเกี่ยว รวมทั้งระบบการจัดการเครื่องมือ
เกษตรในาาร์ม 
 Study of operating principles and control of implements and machinery used for tillage, 
planting, spraying, and harvesting. Farm machinery system management. 
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ก.กว. 441 (355441) :  หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช 3(2-3-5) 
FM  441  :  Principles of Grain Processing 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  Third year standing  
 หลักการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเมล็ดพืชหลังเก็บเกี่ยว  การประยุกต์ใช้
หลักการพื้นฐานทางชีววิทยาในการใช้เครื่องมือ วิธีการ และการจัดระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีหลัง
การเก็บเกี่ยวของเมล็ดพชื 
 Principles, techniques and equipment used in grain processing. Application of basic 
biological principles to equipment, methods, and systems involved in agricultural processing activities. 
  
ก.กว. 442 (355442) :  การลดความชื นและการเก็บรักษาเมล็ดพืชไร่ 3(2-3-5) 
FM  442  :  Drying and Storage Field Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3  
Pre  :  Third year standing 
 วิธีการวัดความช้ืนในเมล็ด การประยุกต์ทฤษฎีของการลดความช้ืนในเมล็ดพืช การเลือก
เครื่องมือและการจัดระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเมล็ดพืช การเก็บรักษาเมล็ดพืช และการ
ปรับสภาวะสิ่งแวดล้อมในโรงเก็บเมล็ด การควบคุมแมลง และสัตวท์ี่ท าลายเมล็ดพชืในโรงเก็บ 
 Methods of moisture determination. Application of drying theory, equipment, and 
systems involved in drying, handing of field crop produces. Types of storage, environmental requirement, 
and methods of controlling storage pests. 
 
ก.สศ. 210 (356210) :  สัตวศาสตร์และสัตว์น  าเบื องต้น 2(2-0-4) 
ANS  210  :  Introduction to Animal and Aquatic Sciences 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความส าคัญของปศุสัตว์และสัตว์น้ า การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต อาหารและ
การย่อยอาหาร การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลีย้งสัตวน์้ า โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และสัตวน์้ า 
และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตวแ์ละสัตวน์้ า 
 Importance of livestock and aquatic animals, breeds and breeding, reproduction, growth, feed 
and digestion, livestock production, aquaculture, animal disease, sanitation, livestock and aquatic animals 
biotechnology and their products. 
 
ก.สศ. 261 (356261) :  สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์ 3(3-0-6) 
ANS  261  :  Statistical Analysis and Experimental Design in Animals 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 2 ที่เรียนวิชาเอกสัตวแพทยศาสตร์  
     หรือ ก.สศ. 210 (356210) 
Pre  :  Second year standing in VET or ANS 210 (356210) 
 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การกระจายแบบซี การกระจายแบบที การกระจายแบบ
ไคสแควร์ การกระจายแบบไบโนเมี่ยล การกระจายแบบเอา สหสัมพันธ์ รีเกรสชั่น การวิเคราะห์วาเรียนซ์และโควา
เรียนซ์ และการวางแผนการทดลอง 
 Introduction to probability, z-distribution, t-distribution, X2-distribution, binomial-distribution, 
F-distribution, correlation, regression, variance and covariance analysis, and experimental design. 
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ก.สศ. 303 (356303) :  อาหารและการให้อาหารสัตว์ 4(3-3-6) 
ANS  303  :  Feeds and Feeding 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  ANS 210 (356210) or consent of the department 

 ความส าคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการการให้
อาหารสัตว์ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้แปลงหญ้าและการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรักษาและการ
เตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์เพื่อการผสมอาหาร การค านวณสูตรอาหาร การประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว ์โดย
วธิทีางกายภาพและทางเคมี 
 The importance of feeds, types of nutrients, nature of feedstuffs, principles of livestock feeding, 
forage usage and conservation, storage and preparation of feedstuffs, feed formulation, feedstuffs quality 
evaluations by physical and chemical methods. 
 
ก.สศ. 304 (356304) :  การให้อาหารสัตว์เคี ยวเอื อง 3(3-0-6) 
ANS  304  :  Feeding Ruminants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

 ความต้องการโภชนาการและการใหอ้าหารลูกสัตวเ์ค้ียวเอือ้ง เมแทบอลิซึมแหง่กระเพาะหมัก และ
การใหอ้าหารสัตว์ท่ีกระเพาะหมักท างานเต็มท่ีแล้ว รวมท้ังปัญหาบางประการท่ีเกิดจากโภชนาการในสัตว์เค้ียวเอือ้ง 
และการใช้สารประกอบไนโตรเจนซึ่งไมใ่ช่โปรตีนเป็นแหลง่อาหาร 
 Requirement of nutrients and feeding of young ruminants. Rumen metabolism and feeding of 
mature ruminant including general problems from nutrition in ruminants and utilization of non-protein nitrogen. 
 
ก.สศ. 306 (356306) :  หลักการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(3-0-6) 
ANS  306  :  Principles of Aquaculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  ANS 210 (356210) or consent of the department 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า ประวัตแิละเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลีย้งและ
สภาวะปัจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับดินและน้ าส าหรับการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า พันธ์ุสัตวน์้ า และอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ า ตลอดจนชนดิของสัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยง 
 General information of aquaculture, history and technology of aquaculture and current 
status of aquaculture in Thailand, knowledge of soil and water for aquaculture, aquatic breed, feedstuff 
for aquaculture, popular types of aquatic animals. 
 
ก.สศ. 312 (356312) :  สรีรวิทยาสัตว์น  าเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
ANS  312 :  Economical Aquatic Animal Physiology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสรีรวิทยาและลักษณะของสตัวน์้ าเศรษฐกิจ ระบบโครงร่างและการ
เคลื่อนที่ของสัตว์น้ า ระบบทางเดนิอาหาร ระบบการหายใจและการหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบ
สบืพันธ์ุ การขับถ่าย และการประยุกตใ์ช้ความรู้ทางสรีรวิทยาในสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 
 General knowledge of physiology and characteristic of economical aquatic animals, 
skeleton system and movement of aquatic animals, digestive system, respiratory system, blood circulation 
system, nervous system, reproductive system, excretory system and apply knowledge of physiology in 
economical aquatic animals. 
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ก.สศ. 313 (356313) :  ภูมิคุ้มกันวิทยาทางสัตว์น  า 3(2-3-4) 
ANS 313 :  Aquatic Animal Immunology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ก.สศ. 312 (356312) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre :  ANS 312 (356312) or consent of the department 
  ระบบภูมิคุ้มกันท่ีมีมาแต่ก าเนิด ระบบภูมิคุ้มกันท่ีเกิดจากการปรับตัวของปลา การตอบสนองทาง

ภูมิคุ้มกันของปลา ระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองในสัตว์น้ าชนิดอ่ืน ภูมิคุ้มกันในระบบเย่ือเมือกของปลา การ

กระตุ้นภูมิคุ้มกันในการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการศกึษาระบบภูมิคุ้มกันของสัตวน์้ า 
 Innate and adaptive immune system of fish, fish Immune responses, immune systems and 

responses of other aquatic animals, mucosal immunity of fish, immunostimulants in aquaculture and application of 

biotechnology in aquatic animals immunology.  
 
ก.สศ. 331 (356331) :  โรคของสัตว์เลี ยงในฟาร์ม 3(3-0-6) 
ANS  331 :  Diseases of Farm Animals 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) 
Pre  :  ANS 210 (356210) 
 โรคและโรคท่ีเกิดจากพยาธิโดยท่ัวไปท่ีมีผลต่อปศุสัตว์เกือบท่ัวโลกและในประเทศไทย รายละเอียด

ของแต่ละโรคประกอบด้วยสาเหตุ อาการ ลักษณะเฉพาะ ระยะาักโรค วกิาร (รอยโรค) พยาธิวทิยา การระบาด การ

วนิิจฉัยโรค การรักษา การป้องกัน และการควบคุมโรค 
 Diseases and diseases caused by parasites commonly affected livestock nearly all over the 

world and in Thailand. The detail of each disease is composed of causes, symptoms, lesions, pathology 

(pathogenesis), incubation period, diagnosis, treatment, prevention and control. 
 
ก.สศ. 333 (356333) :  โรคและสุขาภิบาลสัตว์น  า 3(3-0-6) 
ANS  333 :  Disease and Sanitation of Aquatic Animals 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department 
 โรคสัตว์น้ าเป็นอปุสรรคที่ส าคัญตอ่การเพิ่มผลผลติสัตวน์้ า การเกิดโรคในาาร์มที่มีกิจกรรม
การเลี้ยงสัตว์น้ าสว่นมากจะเกิดจากความไม่เอาใจใสใ่นเรื่องของสุขาภิบาลาาร์ม ดังนัน้การศึกษาโรคของสัตว์
น้ า ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย ปู ตะพาบน้ า กบ จระเข้ จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก การศึกษาวชิาน้ีจะท าให้ผู้เรียน
เขา้ใจถงึกระบวนการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับสุขาภิบาลสัตว์น้ า และสามารถหาแนวทางการรักษาหรือป้องกันโรค
ที่เกิดขึน้เหล่านัน้ต่อไป 
 Aquatic disease is an important constraint for aquatic animal product enhancement. The 
most of disease occurrences in aquatic animal farm are the ignorance of sanitation. Therefore, the study 
of aquatic diseases such as fish, shrimp, shellfish, crab, soft-shell turtle, frog, crocodile etc. is essentially. 
This subject will be provided the access of disease procedure including with treatment and prevention of 
those aquatic diseases. 
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ก.สศ. 342 (356342) :  การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน 3(3-0-6) 
ANS  342 :  Goats and Sheep Production in the Tropics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 
 หลักการเบ้ืองต้นของการผลิตแพะและแกะในเขตร้อนท่ีเกี่ยวของกับพันธุแ์ละการผสมพันธุ ์
โรงเรือน อาหารและการใหอ้าหาร การจัดการการสืบพันธุแ์ละการเลีย้งดู สุขาภิบาลและโรค การคลอดลูกและการ
ดูแลลูกแพะและแกะ เศรษฐศาสตร์ของการผลิตแพะและแกะ ตลอดจนข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการผลิตแพะ
และแกะเพื่อใช้เป็นสัตว์เกษตรในเขตร้อน 
 Principles of production of goats and sheep in the tropics regarding breed and breeding, animal 
housing, feed and feeding, reproductive and raising managements, sanitation and diseases, lambing/kidding and 
lamb/kid managements, economics of goat and sheep production as well as advantages and disadvantages of 
goats and sheep to using in animal agriculture in the tropics. 
 
ก.สศ. 351 (356351) :  โภชนศาสตร์สัตว์น  า 3(2-3-4) 
ANS  351 :  Aquatic Nutrition  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คม. 206 (203206) และ ว.คม. 209 (203209)  
    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre :  CHEM 206 (203206) and CHEM 209 (203209)  
    or consent of the department 
  หลักการในด้านโภชนศาสตร์ของสัตว์น้ า สารอาหารหลักที่สัตว์น้ าต้องการ การให้อาหารที่
เพียงพอและการให้อาหาร ในปริมาณที่แตกต่างกันไปในแตล่ะระบบการเลี้ยง และความเหมาะสมของอาหาร
ตอ่ชนดิของสัตว์น้ า สูตรอาหาร การผลิต และการน าไปประยุกตใ์ช้ในการให้อาหารสัตว์น้ า 
  The principles of aquatic animal nutrition. It covers the major nutritional needs of aquatic 
animals and feeding needs over a number of different aquaculture systems and appropriateness for aquatic 
animal species. Feed formulation, manufacture, and practical husbandry provide relevant background.  
 
ก.สศ. 361 (356361) :  มีนวิทยาประยุกต ์ 3(2-3-4) 
ANS  361 :  Applied Ichthyology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210 or consent of the department 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลา ได้แก่ กายวิภาค ชีววิทยา การเจริญเติบโต ระบบการสืบพันธุ ์
ระบบภูมิคุ้มกันของปลา อนุกรมวิธาน ความหลากหลายของชนดิปลา และความส าคัญของปลาเศรษฐกิจ 
  General of Ichthyology; anatomy, biology, growth, reproduction, immunology, classification, 
diversity of fish and essential economic fishes 
 
ก.สศ. 372 (356372) :  มาตรฐานฟาร์มสัตว์น  า 3(3-0-6) 
ANS  372 :  Standard of Aquaculture Farming 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department 

กระบวนวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานส าหรับการผลิตสัตว์น้ า เช่น CoC (Code of 
Conduct) และ GAP (Good Aquaculture Practice) ในสัตวน์้ าบริโภค และมาตรฐานาาร์มเพาะเลี้ยงและรวบรวม
สัตว์น้ าสวยงามเพื่อการสง่ออก การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงอย่างปลอดภัยและย่ังยืน 

This subject provides the standard for aquatic animal production such as CoC and GAP in 
consumption fish and the standard of ornamental aquaculture and collecting farm for exportation. Moreover, 
the management of the environment is attenuated in case of safety and sustainable aquaculture. 
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ก.สศ. 373 (356373) :  คุณภาพน  าทางการประมง 3(2-3-4) 
ANS  373 :  Water Quality for Fisheries 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คม. 111 (203111) และ ว.คม. 115 (203115)  
    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre :  CHEM 111 (203111) and CHEM 115 (203115)  
    or consent of the department 
 คุณภาพของน้ าและการจัดการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในบ่อ โดยมีรายละเอียดพื้นฐาน
เกี่ยวกับธรรมชาติของกายวิภาค สารเคมี และชีววทิยา ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปัจจัยที่ส าคัญในการประสบ
ความส าเร็จในการผลิตปลา และสัตว์น้ าอื่น ๆ วิธีการจัดการควบคุมคุณภาพน้ า และ การให้ผลผลิตรวมถึง
การผสมพันธุ์, กลไกการเติมอากาศ, การเปลี่ยนน้ าและการก าจัดตะไคร่น้ า และ สาหร่ายต่าง ๆ ผลของ
มลพษิในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 Water quality and its management in aquaculture ponds. It provides background 
information on the physical, chemical, and biological environment of aquaculture, and factors is the 
essential ingredient for successful production of fish and other aquatic animals. Management techniques 
for the control of water quality and productivity include liming, fertilization, mechanical aeration, water 
exchange, and the use of algaecides and herbicides. The effects of pollution on aquaculture. 
 
ก.สศ. 374 (356374) :  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 3(3-0-6) 
ANS  374 :  Fisheries Law and Regulations 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department 
 กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวง และระเบียบเกี่ยวกับการประมง 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบ 
องค์การสะพานปลาและกจิการแพปลา กฎหมายประมงของตา่งประเทศและกฎหมายประมงระหว่างประเทศ 
 Fisheries law and regulations in general, law of fisheries rights in Thai waters, law on 
fish marketing organization and wholesale activities, fisheries law in foreign country and international. 
 
ก.สศ. 375 (356375) :  แพลงก์ตอนวิทยาส าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 3(2-3-4) 
ANS  375 :  Planktonology for Aquaculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department 
  ประเภท การจ าแนกชนดิของแพลงก์ตอน บทบาทของแพลงก์ตอนที่มีต่อห่วงโซ่อาหารของ
สัตว์น้ า การเจริญและการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และการใช้
ประโยชนแ์พลงก์ตอนในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
  Type and classification of plankton, role of plankton in aquatic food chain, growth and 
reproduction, influence factors of plankton, plankton culture and utilization of plankton for aquaculture.
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ก.สศ. 376 (356376) :  พิษวิทยาในสัตว์น  า 3(3-0-6) 
ANS  376 :  Aguatic Animal Toxicology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 312 (356312) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 312 (356312) or consent of the department 
 หลักการทางพิษวิทยา การดูดซึมสาร การกระจาย และการขับสารพิษ การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพ 

อวัยวะเป้าหมายของการเกิดพิษ การสัมผัสสารเคมีและการตอบสนองต่อสารพิษ ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเป็นพิษ 

สารพิษท่ีพบท่ัวไปในสัตว์น้ า พิษวทิยาในนิเวศวิทยาทางน้ า และเทคนิคในการศึกษาพิษวทิยาในสัตว์น้ า 
 Principles of toxicology, absorption, distribution and excretion of toxic substances, 

biotransformation, target organs of toxicology, chemical exposure and toxic responses, factors of toxic, toxic 

substances commonly found in aquaculture, toxicology in aquatic ecology and techniques in aquatic toxicology. 
 
ก.สศ. 390 (356390) :  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น  า 3(0-18-0) 
ANS  390 :  Professional Skill Training in Animal and Aquatic Sciences 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre :  AGRI 290 (400290) 
 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวชิาสัตวศาสตร์และสัตวน์้ า โดยฝึกตั้งแต่งาน

ข้ันพืน้ฐานจนถึงงานการจัดการาาร์มของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ สัตว์กระเพาะเดี่ยว (สุกร สัตวปี์ก และกระต่าย) และสัตว์

กระเพาะรวม (โค แพะ และแกะ) และสัตวน์้ า รวมท้ังการใช้คอมพิวเตอร์ค านวณสูตรอาหารและการจัดการาาร์ม 
 This course provides farm practice specific for animal and aquatic science students of Faculty of 

Agriculture. They are trained for basic work and practice of farm management in non-ruminants (swine, poultry 

and rabbit), ruminants (cattle, goat, and sheep) and aquatic animals, including computer operation for feed 

formulation and farm management. 
 
ก.สศ. 411 (356411) :  สรีรวิทยาของสัตว์เลี ยง 3(3-0-6) 
ANS 411 :  Physiology of Domestic Animals 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 201 (356201) หรือ ก.สศ.210 (356210) 
Pre  :  ANS 210 (356201)  or ANS 210 (356210) 
 สรีรวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะ และระบบส าคัญของร่างกายสัตว์เลีย้ง 
 Physiology and anatomy of the important organs and systems of the animal body. 
 
ก.สศ. 412 (356412) :  การสืบพันธ์ุของสัตว์ 3(3-0-6) 
ANS  412 :  Animal Reproduction 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 411 (356411) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 411 (356411) or consent of the department 
 สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ โภชนศาสตร์และการสืบพันธุ์ ผลของพันธุกรรมต่อการสืบพันธุ์ โรค

และปัญหาท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธุข์องปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างย่ิงของสัตวใ์นเขตร้อน 
 Physiology of reproduction, nutrition and reproduction, genetic effects on reproduction. Diseases 

and other problems concerning reproduction of livestock’s especially in the tropics. 
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ก.สศ. 414 (356414) :  สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์เลี ยงในฟาร์ม 3(2-3-4) 
ANS  414 :  Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 331 (356331) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 331 (356331) or consent of the department 
 ปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพในฝูงสัตว์ วิธีการในการจัดการาาร์ม รายงานสุขภาพ
สัตว ์การใช้ยาและวัคซีน วธิกีารควบคุมหรือป้องกัน ตลอดจนหลักสุขาภิบาลท่ีส าคัญในาาร์ม 
 Introduction to the important factors affecting health status of farm animal, method in farm 
management, herd health record, drug uses and vaccination, how to control or prevent them and the important 
sanitation in animal farm are also concerned. 
 
ก.สศ. 415 (356415) :  เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการสืบพันธ์ุในสัตว์เลี ยง 3(3-0-6) 
ANS  415 :  Biotechnology for Reproduction in Domestic Animals  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 411 (356411) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 411 (356411) or consent of the department   
  บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพันธุ์ในการพัฒนาสัตว์เลี้ยง การรีดเก็บน้ าเชื้อ  การ
ประเมินคุณภาพ สารเจือจาง และการแช่แข็งน้ าเชือ้ วธิกีารในการเหนี่ยวน าการเป็นสัด เทคนิคการผสมเทียม การเก็บ
โอโอไซต์ การปฏิสนธินอกร่างกาย การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนนอกร่างกาย การพัฒนาของตัวอ่อนในระยะแรก การแช่
แข็งตัวอ่อน การคัดเพศตัวอ่อน และ ข้อดี ข้อเสียของการย้ายฝากตัวอ่อน และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพันธุ์ใน
สัตวเ์ลีย้ง  
  The role of biotechnology for reproduction in improvement of domestic animals, semen 
collection, semen evaluation, extenders, and frozen semen, methods of estrous synchronization to artificially 
inseminate, artificial insemination technique, oocyte collection, in vitro fertilization, in vitro embryo culture, early 
embryo development, embryo cryopreservation, embryo sexing, and advantages and disadvantages of embryo 
transfer and biotechnology for reproduction in domestic animals. 
 
ก.สศ. 416 (356416) :  สัตว์เลี ยงในฟาร์มกับสิง่แวดล้อม 3(3-0-6) 
ANS  416 :  Farm Animals and the Environment 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) 
Pre :  ANS 210 (356210)  

 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อผลผลิตและสวัสดิภาพของสัตวเ์ลีย้งในาาร์ม การรับรู้ของสัตว์ต่อ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองของสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม มลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ในระบบาาร์มต่อสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์ และแนวทางแก้ไข 

 Environment factors influencing the production and welfare of farm animals, perception of the 
environment by animals, animal responses to the environment, effects of pollution from farm animals on the 
human environment and solution. 
 
ก.สศ. 425 (356425) :  เทคโนโลยชีีวภาพในการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3(3-0-6) 
ANS  425 :  Biotechnology in Animal Breeding 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department  
 หลักการของเทคโนโลยีชีวภาพในทางสัตว์ พันธุศาสตร์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เครื่องหมาย
โมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ชีวโมเลกุลของการสืบพันธุ์สัตว์  การโคลนและสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการผลิตสัตว์ 

 Principles of animal biotechnology, genetics for improvement of farm animals, molecular 
markers in animal breeding, molecular biology of animal reproduction, cloning and transgenic animals, and 
modern biotechnology in animal production. 
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ก.สศ. 426 (356426) :  เทคโนโลยชีีวภาพของสัตว์เลี ยงในฟาร์ม 3(3-0-6) 
ANS  426 :  Biotechnology in Farm Animals 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department  

พืน้ฐานของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสัตว ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับสัตว์เลี้ยงในาาร์ม 
พันธุวิศวกรรมด้านสัตว์ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์ในเชิงพาณิชย์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตส าหรับสัตวเ์ลีย้งในาาร์ม 
Elementary of animal biotechnology, application of biotechnology in farm animals, genetic engineering in animal, 
utilization of animal genetic resources data, commercialization in animal biotechnology and future biotechnology 
in farm animals. 
 
ก.สศ. 431 (356431) :  การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์เลี ยงในฟาร์ม 3(3-0-6) 
ANS  431 :  Improvement of Farm Animals 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 261 (356261) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 261 (356261) or consent of the department  

การผสมพันธุ ์และการคัดเลือกสัตว์เลี้ยงในาาร์ม ตั้งแต่การคัดเลือกโดยดูตัว จนถึงการคัดเลือก
เพื่อให้ได้ลูกผสมท่ีให้ผลดีท่ีสุด วิธีการผสมพันธุ์ แผนการผสมพันธุ์ และการคัดเลือกลักษณะท่ีมีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ แผนการผสมพันธุแ์ละการคัดเลือกโค สุกร และสัตวปี์ก 

Breeding and selections of farm animals, from mass selection to selection for combining ability. 
Breeding methods, plan, and selection of the economically important traits of farm animals. Breeding and 
selection of cattle, swine, and poultry. 
 
ก.สศ. 432 (356432) :  พฤติกรรมของสัตว์เลี ยง 3(3-0-6) 
ANS  432 :  Behavior of Domestic Animals 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 ที่เรียนวิชาเอกสัตวศาสตร์ หรือจิตวิทยา  
    หรือชีววิทยา หรือสัตวแพทยศาสตร์ 
Pre :  Third year standing in ANS or PSY or BIOL or VET 

พฤติกรรมของสัตวเ์ลีย้งท่ีเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการ พันธุกรรม และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
การแสดงออกของพฤติกรรมท่ีส าคัญต่อประสิทธิภาพการผลิตและการปรับตัวในสภาพการเลี้ยงในาาร์ม และการ
ควบคุมพฤติกรรมสัตว ์รวมถึงพฤติกรรมของสัตวปี์ก สุกร สัตวเ์ค้ียวเอือ้ง ปลา และสัตว์เลีย้งเป็นเพื่อนอ่ืน ๆ 

Behavior of domestic animals related to evolution, genetics, and environmental change; important 
behavior expression for production performance and adaptation to farm domestication; and animal behavior 
control.  Behavior of poultry, swine, ruminant, fish, and the others companion animals. 

 
ก.สศ. 441 (356441) :  การผลิตสัตว์ปีก 3(3-0-6) 
ANS  441 :  Poultry Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

การผลิตสัตว์ปีกของโลกและของประเทศไทย พันธุ์ อาหาร การจัดการผลิตสัตว์ปีกท่ีส าคัญทาง
เศรษฐกิจ การผสมเทียม การาักไข่ โรคระบาดท่ีส าคัญ และการจัดการของเสียโดยระบบก๊าซชีวภาพ 
Global and national industrial poultry production, breeds, feed, management, artificial insemination, incubation, 
epidemic diseases and waste management by biogas system. 
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ก.สศ. 442 (356442) :  การผลิตสุกร  3(3-0-6) 
ANS  442 :  Swine Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

การผสมพันธุ์ การให้อาหารและการจัดการสุกร การคัดเลือกพ่อพันธุ์และสุกรสาว รวมทั้ง
โรคและปรสติในสุกร 

Breeding, feeding and management of swine. The selection of boar and gilt including the 
common diseases and parasites of swine shall be described. 

 
ก.สศ. 443 (356443) :  การผลิตโคนม 3(3-0-6) 
ANS  443 :  Dairy Cow Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

การเลีย้งโคนมในประเทศไทย บทบาทและความส าคัญของโคนม ความเป็นมาของการเลี้ยงโคนมโดย

สรุป พันธุแ์ละการปรับปรุงพันธุ์ ระบบสืบพันธุข์องโคนม การผสมเทียม การปรับปรุงประสิทธิภาพการสืบพันธุ ์อาหาร 

และการย่อยอาหาร การจัดการใหอ้าหารโคนม การจัดการาาร์มโคนม น้ านมและผลิตภัณฑ์นม 
Dairy cow production in Thailand, row and importance of dairy cow, summary history of dairy 

cow production, breed and breeding, reproduction system of dairy cow, artificial insemination and improving of 

reproductive performance, nutrition and digestion, feeding management, dairy cow farm management, milk and 

milk production. 
 

ก.สศ. 444 (356444) :  การผลิตโคเนื อ 3(3-0-6) 
ANS  444 :  Beef Cattle Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

การผลิตโคเนื้อ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ การให้อาหาร รูปแบบโรงเรือน เครื่องมือและ

อุปกรณ์ในการเลีย้งโคเนื้อ รวมท้ังการจัดการแปลงหญา้ การจัดการด้านสุขภาพและการควบคุมบังคับสัตว์ 

Beef cattle production. Breeding, management, feeding, housing, equipment and tools in beef  

cattle husbandry, including beef cattle pasture relation. Animal health management and control. 

 
ก.สศ. 445 (356445) :  การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค้า 3(3-0-6) 
ANS  445 :  Commercial Swine Farm Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 442 (356442) 
Pre :  ANS 442 (356442) 

เทคนิคการผลิต การวางผังาาร์มสุกร การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลาาร์ม การจัดการการผลิต

สุกรในเชิงธุรกิจ การจัดการทางด้านการเงิน การตลาดและบุคคล 

Production techniques; swine farm lay out; farm recording and data analysis; business 

management of swine farming; financial, marketing and personnel management. 
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ก.สศ. 446 (356446) :  การจัดการในฟาร์มปศุสัตว์ 3(3-0-6) 
ANS  446 :  Management in Livestock Farming 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

การเลือกที่ตั้งและการวางผังาาร์ม โรงเรือนและการก่อสร้างโรงเรือน เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน

าาร์มปศุสัตว์ การจัดการด้านพืชอาหารสัตวแ์ละการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ การจัดการและปัญหาในการจัดการ

าาร์มปศุสัตว์ การปฏิบัติการเกี่ยวกับปศุสัตว์ การจัดการด้านน้ าดื่มน้ าใช้และของเสียในาาร์มปศุสัตว์ การท าบันทึก

และการจัดการข้อมูลาาร์มปศุสัตว์ แหล่งทุนในการด าเนินกิจการาาร์มปศุสัตว์ 

Farm location and farm layout. Stalls, coral and related buildings. Farm tools and equipment in 

livestock farming. Forage crops management and preservation. Dairy and beef cattle herd management. 

Practices in livestock farming. Water and waste management in livestock farming. Data records and handling in 

livestock farming. Capital and investment in livestock farming. 
 
ก.สศ. 447 (356447) :  การจัดการสัตว์ปีก 3(3-0-6) 
ANS  447 :  Poultry Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 441 (356441) 
Pre :  ANS 441 (356441) 

หลักการจัดการในอุตสาหกรรมการผลิตสัตวปี์ก โครงสร้างาาร์ม การลงทุน ผลตอบแทน ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อก าไร ปัญหาท่ีเกี่ยวกับการาัก การป้องกันและการควบคุมโรคระบาด ตลาดไข่และเนื้อไก่ท้ังในระดับโลกและ

ระดับประเทศ 
Fundamental of industrial poultry management, farm structure, investment, returns, factors 

that influence profits, problems related to hatchery, epidemic diseases prevention and control, global and national 

egg and poultry market. 
 

ก.สศ. 448 (356448) :  การจัดการเนื อสัตว์   3(3-0-6) 
ANS  448 :  Meat Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) 
Pre :  ANS 210 (356210) 

การเจริญและการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบในร่างกายสัตว์ การจ าแนกชั้นสัตว์ส าหรับฆ่าท้ังใน

สุกรและโค การขนส่งสัตว์เข้าฆ่า การด าเนินการฆ่า และการตัดแต่งซากสัตว์ตามวิธีของไทยและสากล การ

เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล้ามเนื้อสัตว์มีชีวิตไปเป็นเนื้อสัตว์ หลักการจ าแนกชั้นซากสัตว์ คุณภาพซาก และ

ความสัมพันธ์กับการผลิตปศุสัตว์ หลักสุขาภิบาลและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ การตรวจ

สัตวก์่อนและหลังฆ่า ตลอดจนกล่าวถึงการตลาดเนื้อสัตว์ 

Introduction to growth and development of animal body.  Grading for slaughter, transportation, 

method of human slaughter and cutting both in Thai and international styles. Post-mortem biochemical changes 

from muscle to meat, carcass grading and carcass quality related to livestock production. Sanitation and law 

related to animal slaughter and abattoir. Ante-mortem and post-mortem inspection. Marketing of meat is 

included. 
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ก.สศ. 449 (356449) :  การผลิตกระต่าย 3(3-0-6) 
ANS  449 :  Rabbit Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

การเลี้ยงกระต่าย การผลิตกระต่ายของโลกและในประเทศไทย ประโยชน์และข้อดีของการเลี้ยง
กระต่าย ประเภทและพันธุ์กระต่าย การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์กระต่าย อาหารและการให้อาหาร โรงเรือนและ
อุปกรณ์ วธิกีารจัดการเลีย้งดู โรคพยาธแิละการป้องกันรักษา รวมท้ังการฆ่า การตัดแต่งซาก และการาอกหนัง 
 Raising rabbits. Production of rabbits in the world and Thailand. Benefits and advantages of 
raising rabbits, types and varieties of rabbits. Selection and breeding rabbits, food and feeding, housing and 
equipment, management practices, parasitic disease prevention, and treatment including slaughtering, carcass 
dressing and tanning. 
 
ก.สศ. 451 (356451) :  โภชนศาสตร์สัตว์ 3(3-0-6) 
ANS  451 :  Animal Nutrition 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือ ว.ชท. 315 (211315)  
    หรือ ว.ชท. 319 (211319) 
Pre :  ANS 303 (356303) or BCT 315 (211315) or BCT 319 (211319) 

เคมีอาหาร การย่อย การดูดซึม และเมแทบอลิซึมของโภชนะต่าง ๆ ในสัตวก์ระเพาะเดี่ยวและสัตว์
เค้ียวเอ้ือง ข้ันตอนต่าง ๆ ของการน าพลังงานไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย วิธีการประเมินคุณภาพอาหาร มาตรฐาน
อาหารเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ของสัตว์ 

Food chemistry, digestion, absorption, and metabolism of nutrients in monogastric and ruminant 
animals. Partition of energy and methods of evaluating nutritive value. Feeding standards for various functions of 
animal performance. 

  
ก.สศ. 452 (356452) :  โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว   3(3-0-6) 
ANS  452 :  Dog and Cat Nutrition 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

 ข้อก าหนดของอาหารสัตวเ์ลีย้ง และประเภทของการผลิตอาหารสัตวเ์ลีย้งในเชิงพาณิชย์ ธรรมชาติ
และพฤติกรรมการกินอาหารของสุนัขและแมว กายวภิาคและสรีรวทิยาของระบบทางเดินอาหาร ความต้องการและ
สมดุลของสารอาหาร การจัดการด้านการใหอ้าหารท้ังวงจรชีวิต ปัญหาท่ีเกิดจากการใหอ้าหารท่ีผิดหลักการ และ
การใหอ้าหารสัตว์ป่วย 

Pet food regulations and types of commercial pet’s food production. Nature and feeding 
behavior of dogs and cats. Anatomy and physiology of digestive system, nutrient requirement and balances. 
Feeding management throughout the life cycle. Problems of fallacy feeding and nutritionally responsive disorders. 

 
ก.สศ. 455 (356455) :  การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 1(0-3-0) 
ANS  455 :  Proximate Analysis of Feeds 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารอาหารท่ีส าคัญในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ความชื้น สารสกัด
อีเทอร์ เย่ือใยโดยรวม ไนโตรเจนารีเอ็กซ์แทรกซ์ โปรตีนโดยรวม และเถ้า เป็นต้น 

Quantitative analysis of major nutrients in feedstuffs i.e. moisture, ether extract, crude fiber, 
nitrogen free extract, crude protein and ash. 
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ก.สศ. 456 (356456) :  การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
ANS  456 :  Animal Feed Manufacturing 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 303 (356303) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 303 (356303) or consent of the department 

ภาพรวมการผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ข้ันตอนการตรวจรับวัตถุดิบ การตรวจสอบ
ลักษณะทางกายภาพและทางเคมี การแปรรูปวัตถุดิบ การผสมวัตถุดิบ การอัดเม็ดในลักษณะต่าง ๆ และการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ 

The overall feed production industry. Since the process of inspection of raw materials, to 
determine the physical and chemical properties, processing of raw materials, mix ingredients, the pellets in 
different characteristics and quality control of animal feed. 

 
ก.สศ. 475 (356475) :  การเพาะเลี ยงหอยเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
ANS  475 :  Economical Shellfish Culture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department 

ประเภทของหอยที่นิยมเพาะเลี้ยง การเลือกท าเล การเตรียมการเพาะเลี้ยง การคัดเลือก
พันธ์ุ การจัดการคุณภาพน้ า วิธีการปล่อยลูกหอย อาหารและการให้อาหาร การป้องกันก าจัดโรค พยาธิศัตรู 
การบันทึกข้อมูลและประเมินผลผลิต การจับและล าเลียง การค านวณตน้ทุนการผลิต การก าหนดราคาขาย
และท าบัญชี 

Popular types of shellfish, location and shellfish culture preparation, breed selection, 
water quality management, postlarval shellfish nurseries, feed and feeding, parasitological disease 
prevention and elimination, data record and production assessment, harvesting and transportation, 
calculating of production cost, price determination and accounting. 

 
ก.สศ. 476 (356476) :  เทคโนโลยกีารเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง 3(3-0-6) 
ANS  476 :  Coastal Marine Culture Technology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department 

วิธีการเพาะพันธ์ุและการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง จ าพวกกุ้ง ปู หอย ปลา สาหร่ายทะเล และอื่นๆ 
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

Method of raising and culture for coastal marine animal consisting shrimp, crab, shellfish, 
fish, seaweed and other coastal marine animal. 

 
ก.สศ. 477 (356477) :  เทคโนโลยกีารเพาะเลี ยงกุ้ง 3(3-0-6) 
ANS  477 :  Shrimp Culture Technology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department 

พันธุ์กุ้งเศรษฐกิจ ประเภทการเลี้ยงกุ้ง การเลือกท าเลสถานที่เลี้ยง การเตรียมบ่อ คุณภาพ
น้ า และการจัดการคุณภาพน้ า วิธีการปล่อยลูกกุ้ง การเพาะพันธุ์กุ้ง การวางแผนการจัดการเพาะพันธุ์กุ้ง 
อาหารและการให้อาหาร โรคพยาธิและการป้องกันก าจัด การบันทึกข้อมูลและประเมินผลผลิต การจับและ
ล าเลยีง  

Commercial shrimp types, types of shrimp culture, location, shrimp ponds preparation, 
water quality and water quality management, shrimp breeding and shrimp breeding management, 
postlarval shrimp nurseries, feed and feeding, parasitological disease prevention and elimination, data 
records and production assessments and harvesting and transportation. 
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ก.สศ. 478 (356478) :  ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า 3(3-0-6) 
ANS  478 :  Aquatic Products 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  ANS 210 (356210) or consent of the department 

องค์ประกอบของปลาและสัตว์น้ าอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ หลักการเบื้องต้น
ในการเก็บรักษามาตรฐานและหลักการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมง และการจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 

Composition of fish and other aquatic animals, alteration of composition, basic principles of 
standard conservation and principles of quality control of aquatic products and management of aquatic products. 

 
ก.สศ. 490 (356490) :  สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น  า                    6 หน่วยกิต 
ANS  490 :  Cooperative Education in Animal and Aquatic Sciences 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  AGRI 290 (400290) or consent of the department 

การท างานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือน
พนักงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดร้ับการมอบหมายจากหนว่ยงานและมหาวทิยาลัย 

Working at the organization of a public or private sectors as a member staff at least 16 
weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and university. 

 
ก.สศ. 496 (356496) :  หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น  า 3(3-0-6) 
ANS  496 :  Selected Topics in Animal and Aquatic Sciences 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  Consent of the department 

หัวขอ้ใหม่ที่น่าสนใจทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
Current topics of interest in animal and aquatic sciences. 
 

ก.สศ. 497 (356497) :  สัมมนา 1 1(1-0-2) 
ANS  497 :  Seminar 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  Fourth year standing or consent of the department 

การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง การเตรียมเอกสารน าเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร์และ
สัตวน์้ าตามหัวข้อท่ีได้เลือกไว ้โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไม่เป็นท่ีพอใจ (U) 

Searching for relevant references, preparing the documents for presentation, and discussion on 

selected topics in Animal and Aquatic Sciences. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) 

basis. 

 
ก.สศ. 498 (356498) :  สัมมนา 2 1(1-0-2) 
ANS  498 :  Seminar 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  Fourth year standing or consent of the department 

การค้นควา้เอกสารอ้างอิง การเตรียมเอกสารน าเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร์และ
สัตวน์้ าตามหัวข้อท่ีได้เลือกไว้ โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไม่เป็นท่ีพอใจ (U) 

Searching for relevant references, preparing the documents for presentation, and discussion on 
selected topics in Animal and Aquatic Sciences. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) 
basis. 
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ก.สศ. 499 (356499) :  ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0) 
ANS  499 :  Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  Fourth year standing or consent of the department 
  เตรียมรายงานเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาพิเศษเฉพาะเรื่องทางด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า โดยมี
การประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไม่เป็นท่ีพอใจ (U) 
  Report preparing on a study of special problems in Animal and Aquatic Sciences. Grading will 
be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
  
ก.กฏ. 210 (357210) :  แมลงศัตรูทางการเกษตร 2(1-3-2) 
ENT  210 :  Agricultural Insect Pests 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 
 ความส าคัญของแมลงศัตรูทางการเกษตร  กายวิภาค  การเจริญเติบโตและการถอดรูปของแมลง  
แนวทางการจ าแนกอันดับของแมลง ความส าคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูส าคัญทางพืชไร่ พืชผัก  ไม้ผลและ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว  แมลงศัตรูส าคัญในชุมชนเมือง  รวมท้ังหลักการในการบริหารแมลงศัตรูส าคัญทาง
เศรษฐกิจ 
 Significant roles of agricultural insect pests, insect growth, insect anatomy, and metamorphosis. 
Classification and identification in insect orders. Economic importance of insect pests of field crops, vegetables, 
fruit crops, and postharvest products. Urban insects of economic importance. Including principles of insect pest 
management. 
 
ก.กฏ. 322 (357322) :  แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
ENT  322 :  Economic Entomology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับมนุษย์ แมลงที่มีคุณประโยชน์ แมลงศัตรูพืชทางการเกษตร 
สาเหตุการระบาดของแมลงศัตรูพืช ขั้นตอนในการด าเนินการเมื่อพบแมลงระบาด วิธีการควบคุมแมลง ชนิด
ของแมลงศัตรูส าคัญของพืชเศรษฐกิจ และวธิใีนการควบคุม 
 Relationship between insects and human; beneficial insects; agricultural insects pests; 
causes of insect pest outbreak; process of insect pest management; controlling methods of insect pests; 
important insect pest species of economic plants and controlling methods. 
 
ก.กฏ. 323 (357323) :  แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ 3(3-0-6) 
ENT  323 :  Insect Pests Of Stored Products 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 การแจงช้ัน การวิเคราะห์ช่ือ ชีววิทยา และลักษณะการท าลายของแมลงศัตรูผลิตผลในโรง
เก็บ ความเสียหายและวิธีป้องกันก าจัดแมลงกัดกินภายในและแมลงกัดกินภายนอก เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
และส ารวจแมลงที่เข้าท าลาย รวมทั้งหลักในการป้องกันก าจัดของแมลงศัตรูเมล็ดธัญพืชและผลิตภัณฑ์
ประเภทแป้งในโรงเก็บตามมาตรฐานอาหาร 
 Classification, identification, biology, and damage characteristics of insect pests of stored 
products; damages and prevention of internal feeders and external feeders; insect sampling techniques 
and detection of insect pests; and insect infestation in grain and milled cereal products following food 
standards. 
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ก.กฏ. 324 (357324) :  แมลงศัตรูไม้ผล 3(3-0-6) 
ENT  324 :  Pests Of Fruit Crops Insect 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 หลักการและขัน้ตอนในการควบคุมแมลงศัตรูพืช การควบคุมโดยธรรมชาติและวิธปีระยุกต ์
แมลงศัตรูไม้ผลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและการควบคุม 
 Principles and insect pest control procedures, natural control and applied control 
methods, and insect pests of economic fruit crops and their control. 
 
ก.กฏ. 325 (357325) :  แมลงศัตรูพชืไร่ 3(3-0-6) 
ENT  325 :  Insect Pests Of Field Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 แมลงศัตรูพืชทางการเกษตร แหล่งก าเนิดแมลงศัตรู สาเหตุการระบาดของแมลงศัตรูพืช 
การควบคุมแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูพืชไร่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและการควบคุม 
 Agricultural insect pests, origin of insect pests, causes of insect pest outbreak, insect 
pests control, important insect pests of economic field crops and their control. 
 
ก.กฏ. 326 (357326) :  แมลงศัตรูผัก 3(3-0-6) 
ENT  326 :  Insect Pests Of Vegetable Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 หลักการและขัน้ตอนในการควบคุมแมลงศัตรูพืช การควบคุมโดยธรรมชาติและวิธปีระยุกต ์
แมลงศัตรูผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและการควบคุม 
 Principles and insect pest control procedures, natural control and applied control 
methods, insect pests of economic vegetable crops and their control. 
 
ก.กฏ. 360 (357360) :  แมลงอุตสาหกรรม 3(2-3-4) 
ENT  360 :  Industrial Insects 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ความส าคัญของแมลงอุตสาหกรรมชนิดตา่ง ๆ ได้แก่ ไหม ครั่ง และผึง้ กายวภิาค สรีรวิทยา ท่ีอยู่

อาศัย วงจรชีวิต พืชอาหาร การขยายพันธุ ์เทคนิคการเลีย้งและการจัดการแมลงอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ การแปรรูป

รวมท้ังการน าแมลงอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน ์
 Importance of industrial insects including silkworms, lac insects, and honey bees; anatomy, 

physiology, habitat, life cycle, food plants, reproduction, rearing techniques and management of these industrial 

insects; products, processing and use of these industrial insects. 
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ก.กฏ. 390 (357390) :  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา 3(0-18-0) 
ENT  390 :  Professional Skill Training In Entomology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre :  AGRI 290 (400290)   
 การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน เน้นด้านการผลิตและใช้สารเคมีฆ่าแมลง การศึกษาวิจัยทางด้านกีฏ
วิทยาเพื่อการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มีความส าคัญทาง
การแพทย์ และแมลงอุตสาหกรรม (ผึ้ง ไหม และครั่ง) ตลอดจนการศึกษาดูงานและการบรรยายจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางดา้นกีฏวิทยา 
 Field work of Entomology students. Practical training at a government, government 
enterprise or private sector, emphasizing on pesticide production and application, Entomological research 
works for controlling of the insect pests in economic crops and livestock, insects of medical importance 
and industrial insects (honey bees, silkworm moths, and lac insects). Study tours and special lectures by 
entomology specialists are also included. 
 
ก.กฏ. 417 (357417) :  กายวิภาคของแมลง 3(2-3-4) 
ENT  417 :  Insect Anatomy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 

 โครงสร้างพื้นฐานท้ังภายนอกและภายในร่างกายของแมลง ท่ีเกี่ยวข้องกับการบ่งชี้ชนิด การ
เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงโครงสร้างเหลา่นั้น ตลอดจนววิัฒนาการของแมลงและสัตวร์่วมววิัฒนาการ 
 Basic external and internal structure of insects as related to identification, their changes and 
structure modification, phylogeny of insects and their allies. 
 
ก.กฏ. 418 (357418) :  นิเวศวิทยาของแมลง 3(3-0-6) 
ENT  418 :  Insect Ecology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ความสัมพันธ์ของแมลงที่มีความส าคัญทางการเกษตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
โดยเนน้ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการแพร่กระจาย การเพิ่มปริมาณ และการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช 
 Relationship of agriculturally important insects to their biotic and abiotic environment with 
emphasis on the factors affecting to distributions, abundances and outbreak of insect pests. 
 
ก.กฏ. 421 (357421) :  แมลงพาหะน าโรคพชื 3(3-0-6) 
ENT  421 :  Insect Transmission of Plant Diseases 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) และ ก.รพ. 210 (360210) 
Pre :  ENT 210 (357210) and PLP 210 (360210) 
 ความสัมพันธร์ะหว่างแมลงกับพืช แมลงกับเช้ือจุลนิทรีย์ การแพร่กระจายของโรคพืชทีเ่กิด
จากแมลง แมลงน าโรคเช้ือรา เช้ือไวรัส และเชือ้แบคทเีรียในพชื เทคนคิทางอณูพันธุศาสตร์ส าหรับศึกษา
แมลงพาหะน าโรคพืช รวมถึงหลักการควบคุมแมลงพาหะน าโรคพืช 
 Relationships between insects and plants, and insects and microorganisms; distributions 
of plant diseases caused by insects; insect transmission of fungus, virus and bacterial diseases in plants; 
molecular techniques for insect transmission of plant diseases study; including principles of insect 
transmission of plant diseases control. 
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ก.กฏ. 422 (357422) :  แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์ 3(2-3-4) 
ENT  422 :  Medical And Veterinary Entomology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ชีววิทยา ลักษณะการท าลาย และความส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ขาปลอ้ง ความส าคัญ
ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ การน าโรคมาสู่คน ปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ รวมทั้งกลยุทธ์ในการ
ควบคุม 
 Biology, damage characteristics and economic importance of arthropods, medical and 
veterinary entomology importance, disease vectors of human, livestocks, poultry, and other animals; as 
well as control strategies. 
 
ก.กฏ. 426 (357426) :  การเลี ยงผึ ง 3(2-3-4) 
ENT  426 :  Apiculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ความส าคัญของผึ้ง การจัดหมวดหมู่และการจ าแนกชนดิ สายพันธ์ุผึง้ ที่อยู่อาศัย ชีววทิยา 
วงจรชีวติและพืชอาหารของผึ้ง ปัจจัยทางสิ่งแวดลอ้มที่มอีิทธพิลต่อผึ้ง หลักการและวธิกีารในการเลี้ยงผึ้ง 
กระบวนการการควบคมุโรคและศัตรูธรรมชาติของผึ้ง การจัดการผึ้งและแมลงอื่นเพื่อการผสมเกสรพืช การ
แปรรปูและการตลาด ผลิตภัณฑ์ผึ้ง 
 Importance of honey bees; classification and identification, strains, habitat, biology, life 
cycle, and food plants of honey bees; environmental factors affecting honey bees; principles and practices 
of bee keeping; diseases and other natural enemy control procedures; management of honey bees and 
other insect pollinators; and processing and marketing of honey bees products. 
 
ก.กฏ. 427 (357427) :  การผลิตหม่อนไหม 3(2-3-4) 
ENT  427 :  Sericulture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ลักษณะของหม่อน ศัตรูหม่อนและการควบคุม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจ าแนกพันธุ์
และการปรับปรุงพันธ์ุไหม เทคนคิการเลี้ยงไหม รวมทั้งศัตรูไหมและการควบคุม 
 Mulberry characteristics, pests and their control; morphology, physiology, classification 
and breeding of silkworms; silkworm rearing techniques, including silkworm pests and their control. 
 
ก.กฏ. 432 (357432) :  อนุกรมวิธานแมลง 1 3(2-3-4) 
ENT  432 :  Insect Systematics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ประวัติ และประโยชนข์องงานอนุกรมวิธานแมลง ขอบเขตงานดา้นอนุกรมวิธานของแมลง 
และศัพท์เทคนคิทางอนุกรมวิธาน การตรวจวิเคราะห์และจ าแนกอันดับของแมลง การจัดจ าแนกวงศ์ของแมลง
ในอันดับตา่งๆ รายละเอียดทางดา้นชีววทิยา ถิ่นที่อยู่อาศัย ลักษณะเฉพาะ และความส าคัญ 
 Background and benefits of insect systematics; working scope of insect systematics and 
technical terms; identification and classification of insect orders; classification of insect families including 
details of insect biology, habitats, characteristics and importance. 
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ก.กฏ. 433 (357433) :  อนุกรมวิธานแมลง 2 3(2-3-4) 
ENT  433 :  Insect Systematics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 432 (357432) 
Pre :  ENT 432 (357432) 
 ขอบเขตของงานอนุกรมวิธานแมลง การจ าแนกและตรวจวิเคราะห์อันดับ วงศ์และชนดิของ
แมลงที่มีความส าคัญทางการเกษตร 
 Scope of insect systematics; classification and identification into orders, families, and 
species of agriculturally important insect pests. 
  
ก.กฏ. 441 (357441) :  หลักการควบคุมแมลง 3(3-0-6) 
ENT  441 :  Principles Of Insect Control 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 แหลง่ที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช การคาดคะเนปริมาณและการแพร่กระจายของ
แมลง กลยุทธ์การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยกรรมวิธีต่างๆ เช่น โดยวิธธีรรมชาติ วิธกีล วิธทีางกายภาพ การใช้
กฎหมาย ชีววธิ ีการใช้สารเคมี สหวิธี การบริหารศัตรูพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 Source of insect pests and their outbreaks; estimation of insect pest populations and their 
distributions; various insect pest control strategies: natural control, mechanical control, physical control, 
legal control, biological control, chemical control, integrated insect pests control, insect pests management 
and biotechnology. 
 
ก.กฏ. 442 (357442) :  การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 3(2-3-4) 
ENT  442 :  Biological Control Of Insect Pests 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ขอบเขตของการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววธิ ี พืน้ฐานทางนิเวศวิทยาส าหรับการควบคุมแมลง
ศัตรูพืชโดยชีววธิ ี ประวัติและพัฒนาการการควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชีววธิ ี แมลงศัตรูธรรมชาติและคุณลักษณะทาง
ชีววทิยา  เทคนิคการเพาะเลีย้งแมลงศัตรูธรรมชาติ  การน าศัตรูธรรมชาติเขา้มาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีว
วธิ ี การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใชเ้ชือ้จุลินทรีย์ 
 Scope of biological control of insect pests, ecological basis for biological control of insect pests, 
history and development of biological control of insect pests, natural enemy insects and their biological 
characteristics, mass rearing techniques of natural enemy insects, use of natural enemies for the biological 
control of insect pests and microbial control of insect pests. 
 
ก.กฏ. 443 (357443) :  พืชต้านทานแมลง 3(3-0-6) 
ENT  443 :  Insect Resistance In Crop Plants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ความหลากหลายของแมลงและพืชปลูก ปฏิสัมพันธ์ของพืชและแมลง การเลือกพืชอาหาร
ของแมลง กลไกของความต้านทานแมลง ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของความต้านทาน การคัดเลือกพืช
ต้านทานแมลง พันธุกรรมของความต้านทานแมลง การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อความต้านทานต่อแมลง พืช
ตา้นทานแมลงและการบริหารจัดการแมลงศัตรู 
 Crop plant and insect diversity, plant and insect interaction, host plant selection of 
insects, mechanisms of insect resistance, factors affecting expression of resistance, screening of insect 
resistant plants, genetics of insect resistance, plant breeding for insect resistance, Insect resistance in crop 
plants and insect pest management. 
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ก.กฏ. 444 (357444) :  สารฆ่าแมลง 3(3-0-6) 
ENT  444 :  Insecticides 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 ประวัติและการจ าแนกสารก าจัดศัตรูพืช ชนิดและกลไกการออกฤทธิ์ของสารก าจัดศัตรูพืช 
สารก าจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ สารเพิ่มประสิทธิภาพสารฆ่าแมลง สูตรของสารฆ่าแมลง ความตา้นทานต่อสาร
ฆ่าแมลง การใช้สารฆ่าแมลงอย่างถูกวิธ ีสารฆ่าแมลงส าหรับเกษตรอินทรีย์ 
 History and classification of pesticides, types of pesticides and mode of actions, 
biopesticides, insecticide adjuvants, insecticide formulations, insecticide resistance, good practices of 
Insecticide utilization, insecticides for organic farming. 
 
ก.กฏ. 446 (357446) :  หลักการกักกันพืช 3(3-0-6) 
ENT  446 :  Principles Of Plant Quarantine 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 หลักการและรายละเอียดของการกักกันพืช กฏหมายและองค์กรที่เกี่ยวขอ้งกับการกักกันพืช 
ระเบียบข้อบังคับของด่านกักกันพืชในการส่งออกและน าพืชเข้าประเทศ ขั้นตอนด าเนินการและกรรมวิธีก่อน
และหลังการน าพืชผ่านดา่นกักกันพชื รวมถึงสารเคมีที่ใช้และการปฎิบัตกิารรมยาแมลงศัตรูในการกักกันพชื 
 Principles and details of plant quarantine, legislation and organizations related to plant 
quarantine, quarantine regulations on exporting and importing plants into the country, procedures and 
processes transferring plants through plant quarantine, including chemicals used and fumigation 
operations of insects pests in plant quarantine. 
 
ก.กฏ. 490 (357490) :  สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา 6 หน่วยกิต 
ENT  490 :  Cooperative Education In Entomology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre :  AGRI 290 (400290) 
 การท างานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือน
พนักงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดร้ับการมอบหมายจากหนว่ยงาน และภาควิชา 
 Working at the organization of a public or private sector as a temporary member staff at 
least 16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and the 
Department. 
 
ก.กฏ. 491 (357491) :  เทคนิคทางกีฏวิทยา 3(3-0-6) 
ENT  491 :  Techniques In Entomology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) 
Pre :  ENT 210 (357210) or ZOOL 312 (214312) 
 เทคนิคในการเขียนบทความทางวิชาการในสาขากีฏวิทยา เทคนคิในการส ารวจปริมาณและ
เก็บตัวอย่างแมลง หลักในการเลี้ยงแมลงเพื่อเพิ่มปริมาณ หลักในการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการ
คน้คว้าวจิัยทางกีฏวิทยา 
 Techniques of writing academic articles related to entomology topics, techniques of 
insect population survey and sampling, principles of insect rearing, principles of experimental designs and 
entomological research techniques. 
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ก.กฏ. 494 (357494) :  หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 1(1-0-2) 
ENT  494 :  Selected Topics in Entomology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควชิา 
Pre :  Fourth year standing or consent of the department 
 หัวขอ้ใหม่ที่น่าสนใจทางกีฏวิทยาพื้นฐาน และกฏีวิทยาประยุกต์ 
 Current topics of interest in basic and applied entomology. 
 
ก.กฏ. 497 (357497) :  สัมมนา 1 1(1-0-2) 
ENT  497 :  Seminar 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 หรือ ตามความเห็นชอบของภาควชิา 
Pre :  Third year standing or consent of the department 
 การน าเสนอผลงานวิจัย และ/หรือ บทความทางวิชาการ และการอภิปรายผลงานทางด้าน
กีฏวิทยาประยุกต ์โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 Presentation of research report and/or academic paper, and discussion on selected topics 
in applied Entomology. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.กฏ. 499 (357499) :  ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0) 
ENT  499 :  Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre :  Fourth year standing 
  ก าหนดหัวข้อปัญหางานวิจัยและวัตถุประสงค์ ฝึกด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ผล สรุปผล 
วิจารณ์ผล น าเสนอและเขียนเล่มปัญหาพเิศษ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
  Determining special problem topics and objectives; practice on researching, analyzing 
data, summarizing and criticizing the results; presenting and writing the special problem report. Grading 
will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.พส. 202 (359202) :  พืชและอาหารปลอดภัย 3(3-0-6) 
HORT  202 :  Plant and Food Safety 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None  
 ศึกษาระบบผลติแบบต่างๆ ทางการเกษตร ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
อันตรายจากการปนเปื้อนในอาหาร ระบบความปลอดภัยดา้นอาหาร เกษตรดทีี่เหมาะสม การตรวจสอบสาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผลผลิตการเกษตรและสารพิษในอาหาร 
 Study on agricultural production systems, type of agrochemical pesticide, hazard from 
food contamination, food safety systems, good agricultural practices, pesticide residue test in agricultural 
product and toxic substance test in food. 
 
ก.พส. 301 (359301) :  การขยายพันธ์ุพืช 3(2-3-4) 
HORT  301 :  Plant Propagation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบจากภาควิชา 
Pre :  PLS 210 (363210) or consent of the department  
 ความส าคัญของการขยายพันธุ์พืชทั้งวิธใีช้เมล็ดและช้ินส่วนอื่นที่ไม่ใช้เมล็ดทางด้านพืชสวน 
วิธีการขยายพันธุ์พืชแต่ละวิธีและวิธดีูแลรักษาพืชก่อนและหลังการขยายพันธุ์ ข้อดีและขอ้เสียที่เกิดจากการ
ขยายพันธ์ุแบบไม่ใช้เมล็ดแต่ละวธิ ีพร้อมทั้งช้ีให้เห็นขอ้ดขีอ้เสยีเมื่อน าไปปฏิบัตจิริง 
 Importance of plant multiplication by seeds and by vegetative means in horticulture, 
method of each means and methodology of taking care of plants before and after being propagated, 
advantages and disadvantages of each vegetative means, discussions of practical uses in the fields. 
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ก.พส. 302 (359302) :  การขยายพันธ์ุพืชขั นสูง 3(2-3-5) 

HORT  302  :  Advanced Plant Propagation 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 301 (359301) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  :  HORT 301 (359301) or consent of the department  

  การน าวิธีการเลี้ยงเซลล์ เนื้อเย่ือ และอวัยวะอื่นของพืชมาใช้เพื่อการขยายพันธุพ์ืช และเพื่อ

รักษาเชือ้พันธ์ุ ตลอดจนวิธีการจัดการเพื่อรักษาเชือ้พันธ์ุ 

 Cell, tissue and organ culture; technique for plant propagation and maintaining 

germplasm; management and production of plant nuclear stock. 

 

ก.พส. 303 (359303) :  การจัดการหญ้าสนาม 3(3-0-6) 

HORT  303  :  Turf Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210)  หรือความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  :  PLS 210 (363210) or consent of the department  

 ความส าคัญของการจัดการสนามหญา้ พันธ์ุหญา้และรูปร่างลักษณะทั่ว ๆ ไปของหญา้สนาม 

ดนิและการจัดการดินและน้ าในสนามหญ้า การส ารวจพื้นที่และการท าแผนที่หญ้าสนาม การปลูกและจัดการ

หญ้าสนาม การดูแลรักษาหญ้าสนาม การควบคุมโรคและแมลงของหญ้าสนาม การก าจัดวัชพืชของหญ้า

สนาม การจัดการน้ าในแปลงของหญา้สนาม การดูแลรักษาพืชพรรณรอบบริเวณสนามหญา้ ปัญหาของหญ้า

สนามที่เกี่ยวขอ้งกับสิ่งแวดล้อม 

 Importance of turf management, turf morphology and varieties, soils, and turf soil and 

water management, surveying and mapping, turf establishment and management, turf maintenance, turf 

disease and insect control, weed control, turf water management, caring for plant materials around turf 

area, turf environmental concerns. 

   

ก.พส. 305 (359305) :  ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร 1(1-0-2) 

HORT  305  :  Agricultural Research Methodology 

เงือ่นไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  :  PLS 210 (363210) or consent of the department  

 ความส าคัญของการวิจัยต่อการเกษตร ประเภทของการวิจัย การพัฒนาหัวข้อวิจัย การทบทวน

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวจิัยและการตั้งสมมติฐาน การส ารวจและการวางแผนการทดลองเพื่อใหไ้ด้ข้อมูล การ

วเิคราะหข้์อมูล การรายงานและเผยแพร่ผลงานวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

 Importance of researches for agriculture, types of research, development of research topic, 

literature review related to the research and hypothesis setting, survey and experimental designing to obtain 

data, data analysis, reporting and publishing research results, and researchers' ethics. 
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ก.พส. 306 (359306) :  การเป็นผู้ประกอบการพืชสวน 3(3-0-6) 

HORT  306  :  Entrepreneurship in Horticulture 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 202 (351202) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  :  AEC 202 (351202) or consent of the department 

 ความหมาย และความส าคัญของผู้ประกอบการ ปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการ

ตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจพืชสวน  การส ารวจความต้องการ และตลาดในธุรกิจพืชสวน การวางแผนธุรกิจ

พืชสวน แผนผังโมเดลธุรกิจพืชสวน การออกแบบสัญลักษณ์และตราสนิค้าในธุรกิจพืชสวน  ค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนและการแสวงหาทุนในธุรกิจพชืสวน ระบบการตลาดพืชสวน การสตาร์ทอัพธุรกิจภาคการผลิต ภาคการ

แปรรูป และภาคงานบริการพืชสวน กฎหมายและภาษีส าหรับผู้ประกอบการ การแสวงหารายได้ในธุรกิจพืชสวน 

 Meaning and Importance of entrepreneurship; risk factors, analyses, and decision making 

for investment in horticultural business; need and market survey in horticultural business; planning for 

horticultural business; horticultural Business Model Canvas; brand designing and branding in horticultural 

business; costs of investment and business pitching in horticultural business; horticultural market system; 

startup businesses in horticultural production sector, processing sector, and service sector; law and tax for 

horticultural entrepreneur; business pitching in horticultural business. 

 

ก.พส. 311 (359311) :  สรีรวิทยาของพืชสวน 3(2-3-4) 

HORT  311  :  Physiology of Horticultural Crops 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 

Pre  :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  

  องค์ประกอบเซลล์พืช ปัจจัยและกระบวนการทางชีวเคมีที่ส าคัญ กระบวนการเจริญเติบโต 

ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเตบิโต 

 Plant cell components, important factors and biochemical processes, growth and 

development processes, plant hormones and growth regulators. 

 

ก.พส. 341 (359341) :  การจัดการสถานขยายพนัธ์ุไม้ 3(2-3-4) 

HORT 341 :  Nursery Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre :  PLS 210 (363210) or consent of the department  

  ความส าคัญของธุรกิจทางพืชสวน การประกอบธุรกิจทางพืชสวนและกิจการที่
เกี่ยวข้อง การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม้ โรงเรือนเพาะช า สภาพแวดล้อม ปัจจัยการผลิต และ
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการผลิตพืชสวนในสถานขยายพันธุ์ไม้ทั้งภายในโรงเรือนและในแปลง การ
บ ารุงรักษาพืช การใช้ประโยชน์พืชสวนในทางธุรกิจ และการจัดการการตลาดสนิค้าทางพืชสวน  

  Importance of horticultural business, operation of horticultural business and related 
affairs, management of nursery, greenhouse, environment, production materials and human 
resources, including horticultural production both in the nursery and in the field, maintenance, 
utilization of horticultural crop for business, and marketing management of horticultural products. 
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ก.พส. 350 (359350) :  หลักการท าสวนไม้ผล 2(2-0-4) 
HORT  350 :  Principles of Fruit Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
  ถิ่นก าเนิดและแหล่งผลิตไม้ผลท่ีส าคัญ การจ าแนกไม้ผล พฤกษศาสตร์ของไม้ผล สรีรวทิยาของไม้
ผล การขยายพันธุ์ไม้ผล การเลือกท าเลและการสร้างสวนไม้ผล การจัดการสวนไม้ผล ได้แก่ การจัดการดินและปุ๋ย 
การตัดแต่งกิ่ง การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต การจัดการวัชพืช การจัดการโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวและ
วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาดไม้ผล และการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร  

 Origin and production area of important fruit crops, fruit plant classification, fruit plant botany, 
fruit crops physiology.  Fruit crops propagation, site selection and orchard establishment.  Orchard management, 
for example, soil and fertilizer management, pruning, usage of plant growth regulators, weed management, 
diseases and pests management, harvesting and postharvest technology.  Fruit marketing and growers ability 
improvement. 
 
ก.พส. 360 (359360) :  พืชอุตสาหกรรมเบื องต้น 3(3-0-6) 
HORT 360 :  Introduction to Industrial Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  PLS 210 (363210) or consent of the department  
 พืชอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ (พืชน้ ามัน  พืชเครื่องเทศ  พืชเครื่องดื่ม  พืชเส้นใย  พืชให้น้ ายาง  เป็นต้น) 
และพืชชนิดใหม่ท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังการเพาะปลูก  การปรับปรุง และกระบวนการแปรรูป  การผลิตใน
รูปแบบ GAP และปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา  การวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนผลิตพืช
อุตสาหกรรม 
 Important industrial crops (oil crops, spices crops, beverage crops, fiber crops, rubber crops 
etc.) and other new crops that have a potential value including cultivation, improvement and some processing 
methods. Production in GAP and factors on growth and development. Analysis and decision making in investment 
of industrial crop production. 
 
ก.พส. 380 (359380) :  พืชพรรณส าหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 3(3-0-6) 
HORT  380 :  Plant Materials for Garden and Environmental Design 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  PLS 210 (363210) or consent of the department   
 ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชพรรณต่อการออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 
ผลกระทบของการใช้พืชพรรณต่อสภาพแวดล้อม สังคมพืชในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ลักษณะ และชนิดของ
ต้นไม้ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ในการออกแบบ การเลอืกใช้ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย และไม้น้ า 
ในการออกแบบสวนและสภาพแวดลอ้ม ความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณแต่ละชนิด กับการออกแบบสวนและ
สภาพแวดล้อม หลักการน าไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน  ไม้เลื้อย และไม้น้ า มาเป็นองค์ประกอบร่วมกัน ใช้ใน
การออกแบบงานสวน และสภาพแวดลอ้ม         
  Importance and utilization of plant materials for garden and environmental design, effects 
of using plant materials on environment, plant community in different environments, selection characteristics 
and types of plants suitable for designs, trees, shrub, ground covers, climbers and water plants selections for 
garden and environmental design , relationships between plant materials and design of garden and 
environment, principle of  composing plant materials for garden and environmental design.    
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ก.พส. 381 (359381) :  การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 1 4(2-6-7) 
HORT  381 :  Garden and Environmental Design 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  PLS 210 (363210) or consent of the department 
  ประวัติศาสตร์การออกแบบสวน และสภาพแวดล้อม บทบาทของนักออกแบบสวนและ
สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์พื้นที่ สภาพแวดลอ้ม การวางผัง การออกแบบสวน และสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ขนาดเล็ก คุณสมบัต ิประโยชน์ และความงามของวัสดุพืชพรรณ การเลอืกใช้วัสดุพืชพรรณ วัสดุก่อสร้างตา่ง ๆ 
ในงานสวนขนาดเล็ก  การออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบของสวน การถ่ายทอด และอธิบายความคิดใน
การออกแบบสวนและสภาพแวดลอ้ม 
  History of garden and environmental design, role of designer on garden and 
environment, area and environmental analyses, planning, garden and environmental design on small 
land, characteristics, utilization and beauty of plant species, plant species selection, construction materials 
used in small land, designing in detail of garden composition, communication and explanation idea of 
garden and environmental design.   
 
ก.พส. 382 (359382) :  การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 2 4(2-6-7) 
HORT  382 :  Garden and Environmental Design 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 381 (359381) 
Pre :  HORT 381 (359381)  
 การวิเคราะห์พื้นที่และสภาพแวดล้อม การวางผังออกแบบสวนและสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ขนาดกลาง พืน้ที่ราบ พื้นที่ลาดชัน คุณสมบัต ิประโยชน ์และความงามของวัสดุพืชพรรณ การเลอืกใช้วัสดุพืช
พรรณ วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ในงานสวนขนาดกลาง การออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบของสวน  การ
ถ่ายทอด และอธบิายความคิดในการออกแบบสวนและสภาพแวดลอ้ม 
 Area and environmental analysis, garden and environmental design on medium scale, 
flatting and sloping area, characteristics, utilization and beauty of plant species, plant species selection, 
construction materials used in medium land, designing in detail of garden compositions, communication 
and explanation idea of garden and environmental design. 
 
ก.พส. 390 (359390) :  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน 3(0-18-0) 
HORT  390 :  Professional Skill Training in Horticulture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre :  AGRI 290 (400290)  
 การฝึกปฏิบัตงิานภายใต้หัวข้อที่ก าหนด โดยหนว่ยงานหรือสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้า
รับการฝึกงาน อย่างนอ้ย 270 ช่ัวโมง ในทักษะที่เกี่ยวขอ้งกับสาขาวิชาพชืสวน เช่น การผลิต การปรับปรุงพันธุ ์
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งงานดา้นการตลาด 
 Practical training under the topics arranged by workplace or organization where students 
are trained at least 270 hours, on horticultural skills, e.g., production, plant breeding, postharvest 
management, as well as marketing. 
 
ก.พส. 401 (359401) :  การปรับปรุงพันธ์ุพืชสวน 3(3-0-6) 
HORT  401 :  Improvement of Horticultural Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 231 (202231); และ ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  BIOL 231 (202231); and HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
  พันธุศาสตร์และการสืบพันธุข์องพืช การปรับปรุงพันธุพ์ืชด้วยวธิกีารมาตรฐาน การเพาะเลีย้งเนื้อเย่ือ 
การกลายพันธุ ์และเทคนิคพันธุวิศวกรรม 
 Genetics and plant reproduction, crop improvement by conventional method, tissue culture, 
mutation and genetic engineering technique. 
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ก.พส. 403 (359403) :  การปฏิบัติหลังเกบ็เกี่ยวของผลิตผลพืชสวน 3(2-3-4) 
HORT  403 :  Postharvest Handling of Horticultural Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
 ศึกษาโครงสร้าง ส่วนประกอบและสรีรวิทยาพื้นฐานของผลติผลทางพืชสวน ปัจจัยที่ทั้งก่อน
และหลังการเก็บเกี่ยวที่มีผลตอ่คุณภาพของผลิตผล วิธีการตลอดจนการปฏิบัตกิารบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา 
การขนสง่และการตลาด 
 The study of structure, composition and basic physiology of horticultural produce. Factors 
both pre-and postharvest that affecting produce quality. Proper practical methods of handing, packaging, 
storage, transportation and marketing. 
 
ก.พส. 405 (359405) :  กล้วยไม้วิทยา 3(3-0-6) 
HORT  405 :  Orchidology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
    or consent of the department 
 ประวัติการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ สัณฐานวิทยาและการจัดจ าแนกกล้วยไม้ วิธีการเขียนชื่อกล้วยไม้

ตามหลักสากล การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ การผสมพันธุ์ การอนุรักษ์ และการตัดสิน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตของกล้วยไม้ การปลูกเลีย้งกล้วยไม้ของผู้ปลูกเลีย้งกล้วยไม้  
 History of orchid cultivation; orchid morphology and orchid nomenclature writing methods; 

orchid cultivation, propagation, hybridization, conservation, and judging; factors affecting on growth and 

development of orchid, orchid production of orchid growers. 
 
ก.พส. 407 (359407) :  การจัดการน  าของพืชสวน 3(2-3-4) 
HORT  407 :  Water Management of Horticultural Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 311 (359311) 
Pre :  HORT 311 (359311)  
 หลักการให้น ้าแก่พืชโดยทั่วไป การให้น ้าแบบจ ากัดพื้นที่หรือแบบของพืชสวน ความสัมพันธ์
ของน ้ากับดิน ความสัมพันธ์ของน ้ากับพืชสวน การขาดน ้าและความสัมพันธ์ ของการขาดน ้าที่มีต่อการ
เจริญเตบิโตของพืชและรูปร่างของพืชสวน การตรวจสอบอาการขาดน ้าในดนิและพืช ความตอ้งการน า้ของพืช
สวน ปริมาณและคุณภาพของน า้ การวางแผนการให้น ้าแบบจ ากัดพื้นที่ การวางแผนเบือ้งต้นในการให้น ้า การ
ออกแบบ และตารางก าหนดการให้น ้า 
 Introduction to irrigation. Localized (micro-) irrigation or horticultural irrigation. Water 
relations in soil. Water relations of horticultural crops. Water deficits and their relationship to horticultural 
crop growth, development and phenology. Monitoring soil and plant water deficits. Water requirements of 
horticultural crops. Water quantity and quality. Localized irrigation design. Basic system layout. Basic 
system design and irrigation scheduling. 
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ก.พส. 408 (359408) :  การผลิตพชืสวนแบบไม่ใช้ดิน 3(2-3-4) 
HORT  408 :  Soilless Culture for Horticultural Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210)   
    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
    or consent of the department 

 การจัดการระบบปลูก ประเภทของระบบปลูก ธาตุอาหารพืช และการผลิตพืชสวนบางชนิด
แบบไม่ใช้ดิน 
 Growing system management, types of growing systems, plant nutrition and soilless 
culture for some horticultural crops. 
   
ก.พส. 409 (359409) :  พืชสวนบนที่สงู 3(3-0-6) 
HORT  409 :  Highland Horticulture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
    or consent of the department  

  ข้อมูลพื้นฐานของการปฏิบัติงานเขตกรรมบนท่ีสูง ได้แก่ การจ าแนกการใช้พื้นท่ี สภาพ
ภูมิอากาศ ดิน และทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง ประเพณีและวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่า ตลอดจนเทคโนโลยี
ทางการเกษตรของชนเผ่า การใช้สารเคมี และอินทรียวัตถุ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนบนท่ีสูง 
 

  Highland key cultural practices, e.g. identification in mode of land-use, aspects of 
climate, soil, and natural resources; traditions and cultures in agricultural community; ethnic minority groups and 
their inheriting farming technology; farming chemical and organic materials are also encompassed; as well as 
post-harvest management of highland horticultural crops. 
 
ก.พส. 410 (359410) :  หลักการไม้ดอก 2(2-0-4) 
HORT  410 :  Principles of Floriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  PLS 210 (363210) or consent of the department 
 การจัดจ าแนกไม้ดอก ภาพรวมการค้าไม้ดอก ปัจจัยพืน้ฐานด้านการผลิตไม้ดอก ไม้ดอก
ประเภทหัว ไม้ดอกเมืองรอ้น ไม้ดอกกระถาง ไม้ดอกล้มลุก และไม้ตัดดอก 
 Flower classification, overview of flower trade, basic factors for flower production, flower 
bulbs, tropical flowers, potted plants, annual plants, and cut flowers. 
 
ก.พส. 413 (359413) :  ไม้ประดับ 3(3-0-6) 
HORT  413 :  Ornamental Plants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  PLS 210 (363210) or consent of the department  
  การจ าแนกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับกลุ่ม
ต่าง ๆ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 Ornamental plants classification, cultivation and cares, propagation, and utilizations of 
ornamental plants. 
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ก.พส. 414 (359414) :  ไม้ดอกประเภทหัว 3(3-0-6) 
HORT  414 :  Flower Bulbs, Tubers and Corms 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 410 (359410) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  HORT 410 (359410) or consent of the department 
 การค้า สัณฐานวิทยาและโครงสร้าง การเจริญเตบิโต วงจรชีวิต การสร้างดอก การสร้างหัว 
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โรค แมลงศัตรู และอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา การขยายพันธุ์ ผลิตไม้ดอก
ประเภทหัวบางชนดิ  
 Trading, morphology and structure, growth and development, life cycle, flower and bulb 
formation, postharvest handling, diseases, insect pests and physiological disorders, propagation, 
production of flower bulbs, tubers and corms. 
 
ก.พส. 419 (359419) :  สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของดอกไม้ 3(3-0-6) 
HORT  419 :  Postharvest Physiology of Flowers 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 311 (359311) 
Pre :  HORT 311 (359311)  
 สภาพแวดลอ้มในการปลูกและอายุการใช้งาน ปัจจัยที่มีผลตอ่คุณภาพของดอกไม ้ฮอร์โมน
พืชและอายุการใช้งาน การเสื่อมสภาพของดอกไม้ สารละลายเคมีที่เพิม่คุณภาพและอายุการปักแจกัน การ
เก็บรักษา การวัดคุณภาพและอายุการปักแจกัน การขนสง่ การประเมินและการจัดช้ันคุณภาพ ตลาดประมูล
และตลาดขายปลกี แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม ้
 Growing conditions and longevity, factors affecting postharvest quality of flowers, plant 
hormones and flower longevity, flower senescence, chemical solutions for promoting keeping quality, 
storage, measurement of quality and vase life, transportation, evaluation and grading, auction and retail 
handling, postharvest management guidelines for flowers. 
 
ก.พส. 421 (359421) :  การผลิตพชืผัก  3(3-0-6) 
HORT  421 :  Vegetable Production  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  

 ความส าคัญ การจัดจ าแนก การเจริญเตบิโต การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
มาตรฐาน และตลาดของพืชผัก 
  Importance, classification, growth and development, production, postharvest 
management, standard, and markets of vegetable crops.  
 
ก.พส. 422 (359422) :  การผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก 3(3-0-6) 
HORT  422 :  Vegetable Seed Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
  ความส าคัญและหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก นโยบายของรัฐบาลในการผลิตเมล็ดพันธุ ์
สรีรวิทยาการออกดอกและการพัฒนาของเมล็ด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ ์
การจัดการเมล็ดพันธุ ์การควบคุมคุณภาพและการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ ์และการผลิตเมล็ดพันธุผ์ักในวงศ์ต่าง ๆ 
  Importance and principle of vegetable seed production, government policy in seed 
production, physiology of flowering and seed development, postharvest management and seed storage, 
seed handling, the quality control and seed distribution and vegetable seed production in each family.
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ก.พส. 423 (359423) :  การผลิตพชืผักเพื่อการคา้ 3(3-0-6) 
HORT  423 :  Commercial Vegetable Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 421 (359421) 
Pre :  HORT 421 (359421)  
 อุตสาหกรรมผัก การเตรียมต้นกล้า การปลูก การจัดการน้ า การจัดการธาตุอาหาร 
มาตรฐานการผลิต การควบคุมโรคและแมลงศัตรู และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเพื่อการค้า 
 Vegetable Industry, seedling preparation, cultivation, water management, nutrient 
management, production standards, disease and insect pest control and technology in commercial 
vegetable production. 
 
ก.พส. 431 (359431) :  การเพาะเลี ยงเห็ด 3(2-3-4) 
HORT  431 :  Mushroom Culture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.จช. 205 (215205) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  MICB 205 (215205) or consent of the department 
 การจัดจ าแนกและสัณฐานวิทยาของเห็ด วงจรชีวิตของเห็ดรา ถิ่นที่อยู่อาศัยของเห็ดรา 
ปัจจัยที่มีผลตอ่การเจริญเตบิโตของเห็ด การเตรียมเช้ือบริสุทธิ์และการท าเชือ้ วิธีการเพาะเห็ดชนดิต่าง ๆ การ
ควบคุมการปนเปื้อนของจุลนิทรีย์และการจัดการศัตรูเห็ด  
 Classification and morphology of mushroom, fungal life cycle, fungal habitats, factors 
affecting mushroom growth, pure culture and spawn preparation, methods of mushrooms production and 
control of microorganisms contamination and pest management.  
  
ก.พส. 451 (359451) :  ไม้ผลเขตร้อน 3(3-0-6) 
HORT  451 :  Tropical Fruits 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
  ถิ่นก าเนิดและการแพร่กระจาย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ที่ส าคัญ การเจริญเติบโต 
การขยายพันธ์ุ  การปลูกและการจัดการสวน  การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  โรคและศัตรูของไม้
ผลเขตร้อนที่ส าคัญ ได้แก่ มังคุด ทุเรียน มะม่วง กล้วย สับปะรด มะละกอ และไม้ผลเขตร้อนชนดิอื่น ๆ 
  Origin and distribution, botanical characteristics, important cultivars, growth and 
development, propagation, planting and management, harvesting and postharvest technology, diseases 
and pests of important tropical fruits, which are mangosteen, durian, mango, banana, pineapple, papaya 
and other tropical fruits are also included. 
 
ก.พส. 452 (359452) :  ไม้ผลเขตกึ่งร้อน 3(3-0-6) 
HORT  452 :  Subtropical Fruits 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
 ถ่ินก าเนิดและการแพร่กระจาย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พันธ์ุท่ีส าคัญ  การเจริญเติบโต 
การขยายพันธ์ุ  การปลูกและการจัดการสวน  การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังเก็บเก่ียว  โรคและ ศัตรู
ของไม้ผล เขตก่ึงร้อนท่ีส าคัญ  ได้ แก่  ล า ไย  ลิ้ นจี่  อ ะโวกาโด  อ งุ่น  สตรอ ว์ เบอร์รี  ไม้ ผลวงศ์ส้ ม 
และไม้ผลเขตกึ่งร้อนชนดิอื่น ๆ 
 Origin and distribution, botanical characteristics, important cultivars, growth and 
development, propagation, planting and management, harvesting and postharvest technology, diseases 
and pests of important subtropical fruits, which are longan, litchi, avocado, grape, strawberry, citrus and 
other subtropical fruits are also included. 
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ก.พส. 453 (359453) :  การปลูกไม้ผลเปลือกแขง็ 3(3-0-6) 
HORT  453 :  Nut Culture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พส. 211 (359211) 
Pre :  HORT 210 (359210) or HORT 211 (359211)  
 ศึกษาการจัดการสวนผลไม้ ประวัติและวิวัฒนาการของไม้ผล พันธุ์ที่ใช้ปลูก การติดผล ดิน
และธาตุอาหารที่ต้องการ วิธีการปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว กระเทาะเปลอืก และการเก็บรักษา 
 Management and layout of orchard, history and development, varieties, fruit setting, 
soils, nutrition, cultural practices, harvesting, shelling, storage, etc. 
 
ก.พส. 455 (359455) :  ไม้ผลเขตหนาว 3(3-0-6) 
HORT  455 :  Temperate Fruits 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  PLS 210 (363210) or consent of the department 
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ผลเขตหนาว สรีรวิทยาการพักตัวและ
การพ้นการพักตัว การจัดจ าแนก การขยายพันธ์ุ การออกดอกและติดผล การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการ
เก็บเกี่ยว การปฎิบัติทางเขตกรรมส าหรับการผลิตไม้ผลเขตหนาวบนพื้นที่สูง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และ
ทางพืชสวนของไม้ผลเขตหนาว ในรายละเอียดของพืชแต่ละชนดิ ได้แก่ บ๊วย พีช้ สาลี่ พลับ เป็นต้น  
 Environmental factors affecting the growth and development of temperate fruit crops, 
physiology of dormancy and break of rest, classification, propagation, flowering and fruit setting, 
harvesting and postharvest practices, cultural practices for production of temperate fruit in highlands, 
botanical and horticultural characteristics of each temperate fruits in details (Japanese apricot, peach, 
pear, persimmon etc.). 
 
ก.พส. 460 (359460) :  พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ 3(3-0-6) 
HORT  460  :  Herbs and Spices 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre  :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
 ความส าคัญ แหลง่ก าเนดิ และการกระจายตัวของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  พืชสมุนไพรและ 
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประเภทของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ พฤกษเคมีของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ การปลูก
และการขยายพันธุ์ของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป แนวโน้ม
การตลาดและผลติภัณฑ์ของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศในปัจจุบัน 
 Importance, origin and distribution of herbs and spices; Herb plants and local wisdom; 
types of herbs and spices; phytochemistry of herbs and spices; cultivation and propagation of herbs and 
spices; postharvest and handling technology; processing; current products and marketing trends.  
   
ก.พส. 461 (359461) :  พืชเคร่ืองด่ืม 3(3-0-6) 
HORT  461  :  Beverage Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พส. 211 (359211) 
Pre :  HORT 210 (359210) or HORT 211 (359211)  
 ศึกษาการจ าแนก สันฐานวิทยา พันธุ์ที่ใช้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการออก
ดอกของกาแา โกโก้ และชา เป็นต้น บทบาทของธาตุอาหารพืชและความตอ้งการของพืชการปลูกดูแลรักษา 
และการปฏิบัตเิมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว 
 Taxonomy, morphology, horticultural varieties, factors effecting growth and development 
of coffee, cacoa and tea, etc. Role of plant nutrition and their requirements. Cultural practices and 
processing, etc. 
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ก.พส. 462 (359462) :  มะพร้าวและปาล์มน  ามัน 3(3-0-6) 
HORT  462  :  Coconut and Oil Palm 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
            ประวัติ ความส าคัญ ถิ่นก าเนิดและการแพร่กระจาย สถานการณ์การปลูกและการผลิต
มะพร้าวและปาล์มน้ ามันของโลก ความต้องการสภาพอากาศและดิน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ ์
การปลูกและการดูแลรักษา การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิต
น้ ามันมะพร้าวและน้ ามันปาล์ม การใช้ประโยชนจ์ากน้ ามันมะพร้าวและน้ ามันปาล์ม การแปรรูป และการตลาด
ของมะพร้าวและปาล์มน้ ามัน   
  History, importance, origin and distribution, world situation of coconut and oil palm 
production and planting, soil and climate condition requirement, botanical characteristics and cultivar 
types, cultivation, propagation, harvesting and postharvest handling, coconut and palm oil production 
process, utilization of coconut and palm oil, processing and marketing of coconut and oil palm. 
 
ก.พส. 463 (359463) :  พืชเส้นใย 3(3-0-6) 
HORT  463  :  Fiber Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)   
            ประวัต ิความส าคัญ การใช้ประโยชน์ ถิ่นก าเนิดและการแพร่กระจาย สถานการณ์การปลูก
และการผลิตพืชเสน้ใย ได้แก่ ฝ้าย นุ่น ป่าน ปอ กัญชง สา ผักตบชวา เป็นตน้ ความตอ้งการสภาพอากาศและ
ดิน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา การขยายพันธุ์  การเก็บเกี่ยว 
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตเสน้ใย การแปรรูป และการตลาดของพืชเสน้ใย 
  History, importance, utilization, origin and distribution, planting and producing situation of 
fiber crops eg. cotton, kapok, sisal, kenafe, jute, hemp, paper mulberry, water hyacinth etc., soil and 
climate condition requirement, botanical characteristics and cultivar types, cultivation, propagation, 
harvesting and postharvest handling, fiber production, processing and marketing of fiber crops. 
 
ก.พส. 464 (359464) :  พืชให้กลิ่นหอม  3(3-0-6) 
HORT  464  :  Aromatic Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
     หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  
     or consent of the department 
 ความหมาย และความส าคัญทางเศรษฐกิจ สรีรวิทยา พฤกษเคมีของพืชให้กลิ่นหอม การ
เพาะปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชให้กลิ่นหอม การสกัดและการวิเคราะห์คุณภาพของสารให้กลิ่น
หอมจากพืช มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปพืชให้กลิ่นหอมและผลิตภัณฑ์ พืชให้กลิ่นหอมในวงศ์ต่าง ๆ 
แนวโนม้และศักยภาพของพชืให้กลิ่นหอมในประเทศไทย 
 Meaning and importance of aromatic crops; physiology, phytochemistry of aromatic 
crops; cultivation and postharvest management of aromatic crops; extraction and general quality analyses 
of plant volatile compounds; production and processing standards of aromatic crops and products; 
aromatic crops of different families; trends and potentiality of aromatic crops in Thailand 
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ก.พส. 465 (359465) :  พืชโตเร็วส าหรับอุตสาหกรรมเนื อไม้ 3(3-0-6) 
HORT  465  :  Fast Growing Crops for Wood Industry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 101 (202101) หรือ ว.ชว. 102 (202102)  
     หรือ ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  BIOL 101 (202101) or BIOL 102 (202102) or PLS 210 (363210)  
     or consent of the department 
 ความส าคัญของพืชโตเร็วส าหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม้ ชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ การเพาะปลูก การจัดการแปลงปลูก และการท าไม้ การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไม้ การขนส่งไม้ การใช้
ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม ปัญหาของพืชโตเร็วส าหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม้และการแก้ปัญหา 

 Importance of fast growing crops for wood industry, species, botanical characteristics, 
economic values, cultivation, plantation management and timbering; wood quality improvement, timber 
transportation, industrial utilization; problems and solutions in fast growing crops for wood industry  
  
ก.พส. 466 (359466) :  พืชให้น  ายางเพื่ออุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
HORT  466  :  Industrial Latex and Resin Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  

 ชนิดพืชให้น้ ายางอุตสาหกรรมต่างๆ การปลูกยางพารา การกรีดยาง การท ายางแผ่น สมบัติ
ทางเคมีของน้ ายาง การปลูกกฤษณา การชักน าให้เกิดน้ ายาง การกลั่นน้ ามันหอมระเหย การผลิตยางรัก การ
ผลิตยางสน การปลูกมะละกอ และการผลิตปาเปน 
 Various industrial latex and resin crops, para rubber planting, tapping process, rubber 
sheet production, chemical compositions of liquid rubber, aqarwood planting. Resin induction methods, 
essential oil extract process, lacquer production, pine resin production, papaya planting and papain 
production. 
 
ก.พส. 467 (359467) :  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร 3(3-0-6) 
HORT  467  :  Good Agricultural Practices for Food Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พส. 202 (359202)  
    หรือ ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  AGRO 210 (353210) or HORT 202 (359202)  
    or HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 
  หลักการในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร เพื่อการผลิตที่มีความปลอดภัย
ด้านอาหาร บนพื้นฐานของการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ การประเมินความเสี่ยงดา้นความปลอดภัยของอาหาร หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี ข้อก าหนดของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เกษตรอินทรีย์ และระบบมาตรฐาน
การเกษตรของพืชอาหารต่าง ๆ 
  Principle of good agricultural practices of food crops for safe food production on the basis 
of environmental friendly and social responsibility which can be traced back, risk assessment for food 
safety, certification schemes for good agricultural practices, regulations in good agricultural practice, 
organic agriculture and other systems for food crops. 
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ก.พส. 481 (359481) :  การออกแบบภูมิทัศน ์ 3(2-3-4) 

HORT  481 :  Landscape Design 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 210 (359210) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  

    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre :  HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  

    or consent of the department  

 ความหมายของภูมิสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางภูมิ

ทัศน์ในแต่ละช่วงเวลา มูลฐานของการออกแบบและก่อสร้างภูมิทัศน์ หลักการและวิธีการในการปฏิบัติ

ออกแบบภูมิทัศน์  ทักษะเบื้องตน้ที่ตอ้งการในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ ความส าคัญด้านหลักการพืช

สวนในการออกแบบภูมิทัศน์  ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณ องค์ประกอบในงานภูมิ

ทัศนแ์ละขัน้ตอนในกระบวนการออกแบบภูมิทัศน์เบื้องตน้ หลักการดูแลรักษาวัสดุพืชพรรณ ระบบไาา้าและ

ระบบระบายน้ าในงานออกแบบภูมิทัศน์  ระบบชลประทานภูมิทัศน์  วัสดุก่อสร้างในงานภูมิทัศน์และ

กระบวนการก่อสร้างในงานภูมิทัศน์ 

 Meanings of landscape architecture, history and changes in landscape traditions 
over time; the fundamentals of landscape design and construction, the principles and methods of 
landscape design practices, the basic skills needed in landscape design and development, 
importance of horticulture principles in landscape work, factors affecting to plant growth, landscape 
design components and basic landscape design process, principles of maintenance of plant 
materials, electric system and drainage system in landscape design, irrigation system in landscape 
work, construction materials for landscape construction and construction process. 
 

ก.พส. 483 (359483) :  การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 3 4(2-6-5) 

HORT  483 :  Garden and Environmental Design 3 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 382 (359382) 

Pre :  HORT 382 (359382) 

  วิเคราะห์พื้นที่ สภาพแวดล้อม และวางผังออกแบบสวนและสภาพแวดลอ้มในพืน้ที่ลาดชัน รวมถึง

วิเคราะห์ความต้องการตา่ง ๆ ของผู้ใช้งานในพื้นที่ ผลกระทบที่มีตอ่พื้นที่และบุคคลรอบขา้ง การออกแบบภูมิทัศน์ 

สภาพแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบของสวนในพื้นที่ลาดชันขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ การเลือกใช้

วัสดุพืชพรรณที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศเฉพาะถิ่น การประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรม

ล้านนากับการออกแบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ถ่ายทอดและอธิบายแนวความคิดในการออกแบบสวนและ

สภาพแวดลอ้มในพืน้ที่ลาดชันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

  Analyze site, environment, and planning garden and environmental design on slope 

area, user requirement and impact analysis. Designing landscape, environment and utilization details of 

garden elements for middle to large slope area.  Selection of appropriate plant materials for specific 

environment and climate condition.  Application of Lanna arts and culture to landscape and environmental 

design process. Communication and explanation of ideas in garden and environmental design on slope 

area by computer software.   
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ก.พส. 484 (359484) :  การออกแบบสวนและสภาพแวดล้อม 4 4(2-6-5) 
HORT  484 :  Garden and Environmental Design 4 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พส. 483 (359483) 
Pre :  HORT 483 (359483) 
  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ของพื้นที่ที่เลือกเพื่อสร้างโครงการที่เหมาะสม 
วิเคราะห์ความตอ้งการตา่ง ๆ ของผู้ใช้งานในพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของการออกแบบที่มีต่อพืน้ที่และ
บุคคลรอบข้าง ออกแบบผังบริเวณของพื้นที่ที่เลือกมา การเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ การออกแบบลักษณะ
สิ่งก่อสร้างในสวนและการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง การออกแบบรายละเอียดและองค์ประกอบต่าง ๆ ของสวน 
ถ่ายทอดแนวความคิดโดยน าเสนองานในรูปแบบกราาาิคจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความสอดคลอ้งกับ
งานที่เลือก  
  Data collection and analysis properties of selected site to design an appropriate project.  
Consideration of user requirements and effects of design on the area and surrounding people.  Site 
planning, plant material selection and construction elements design for garden and composition details.  
Communication and explanation of ideas in garden and environmental design by computer software. 
   
ก.พส. 490 (359490) :  สหกิจศึกษาทางพืชสวน 6 หน่วยกิต 
HORT  490 :  Cooperative Education in Horticulture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre :  AGRI 290 (400290) 
 การฝึกปฏิบัตงิานทางพืชสวนในสถานประกอบการของหนว่ยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน โดย
ปฏิบัตงิานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการนัน้ๆ ไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และต้องได้รับการ
ดูแลและควบคุมโดยพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาจากภาควิชา รวมถึงการ
เขียนรายงานการวิจัยหรือการศึกษาที่ด าเนินการในระหว่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และการ
น าเสนอความรู้และประสบการณ์จากสหกิจศึกษา 
 Working in horticulture area at federal or private organization as if student is an 
employee in that organization for at least 16 weeks consecutively under supervision of designate staff 
from the organization and advisor from the Department. Writing report which was result from research or 
study conducted during working at the cooperation, and giving presentation on experiences gained during 
the cooperative education. 
 
ก.พส. 497 (359497) :  สัมมนา 1(1-0-2) 
HORT  497 :  Seminar 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre :  Fourth year standing  
 นักศึกษาต้องบรรยายเพื่อน าการสัมมนาอย่างนอ้ยหนึ่งครั้งตามหัวขอ้ที่ก าหนด 
 Students are required to give lecture or lectures to the class under topic or topics 
selected by staff of the department, etc. 
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ก.พส. 499 (359499) :  ปัญหาพิเศษ  3(0-9-0) 

HORT  499 :  Special Problems 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 

Pre :  Fourth year standing  

 กระบวนการท างานวิจัย ประกอบด้วย การก าหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การ

ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธกีาร ผลที่คาดว่าจะได้รับ การเก็บขอ้มูลวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย รวมถึงการเขยีนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย โดยมีการประเมินผลเป็นที่

พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 

 Research working procedure, including determining research questions and hypothesis; 

searching for literature reviews of related researches; setting objectives, methodology, expected results; 

collecting research data; research data analysis, as well as writing research report and/or research paper. 

Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 

 

ก.รพ. 210 (360210) :  โรคพืชวิทยาเบื องต้น 2(2-0-4) 

PLP  210  :  Elementary Plant Pathology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.จช. 205 (215205) และ ว.จช. 206 (215206);  

     หรือลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 

Pre   :  MICB 205 (215205) and MICB 206 (215206);  

     or concurrence 

  ความส าคัญและพัฒนาการทางโรคพืชที่มีผลต่อการเกษตร เช้ือสาเหตุ การแพร่ระบาด การ

เขา้ท าลาย อาการของโรค การวินจิฉัยโรค ตลอดจนระบบการป้องกันตนเองของพืชและการจัดการโรค การ

ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประโยชนใ์นการป้องกันโรคและการพยากรณ์โรค 

 Importance and development of plant pathology affecting agricultural production. Causal 

agents, epidemic, infection, symptoms, diagnosis, defense mechanism of plant and disease management. 

Application of biotechnology for disease forecasting and control. 

   

ก.รพ. 212 (360212) :  ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื องต้น 1(0-3-1) 

PLP  212  :  Elementary Plant Pathology Laboratory 

เงือ่นไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210) 

     หรือลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 

Pre  :  PLP 211 (360211) or PLP 210 (360210)or concurrence  

 รูปร่างลักษณะของเช้ือโรค อาการของโรคพืชที่เกิดจากสิ่งมีชีวติและสิ่งไม่มีชีวติ อุปกรณ์ที่ใช้

ในวชิาโรคพืชเบือ้งตน้ และวธิกีารตา่ง ๆ ในการป้องกันก าจัดโรคพืช 

 Characteristics of plant pathogens, symptoms of plant diseases caused by biotic and 

abiotic agents, Equipment used in basic plant pathology, and methods for plant disease control. 
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ก.รพ. 301 (360301) :  เทคนิคทางโรคพืช 3(2-3-4) 
PLP  301  :  Plant Pathology Techniques 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210) และ ก.รพ. 212 (360212);  
     หรือลงทะเบียนพร้อมกัน 
Pre  :  PLP 210 (360210) and PLP 212 (360212); or concurrence  
 เทคนิคต่าง ๆ ในการศึกษาทางโรคพืช การท าสไลด์วิธีต่าง ๆ การใช้เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศกึษาทางโรคพืช คุณสมบัติและการเตรียมอาหารเลีย้งเชือ้ท่ีเหมาะสมกับการเพิ่มจ านวนของเชื้อ สภาวะแวดล้อม
ท่ีมีอิทธพิลต่อการทวจี านวนของเชือ้ วธิกีารตรวจสอบเชือ้สาเหตุโรคพืช และการวเิคราะหท์างโรคพืช 
 Various techniques in Plant Pathology, methods for slide preparation, use of instruments 
related to plant disease study, characteristics of culture media and preparation of suitable media for multiplication 
of microorganisms, environmental conditions influencing microorganism multiplication, plant disease pathogen 
diagnosis and plant disease analysis. 
 
ก.รพ. 304 (360304) :  โรคของพืชเศรษฐกิจ 3(2-3-4) 
PLP  304  :  Diseases of Economic Plants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210 หรือลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 
Pre  :  PLP 210 (360210) or concurrence  
 ลักษณะอาการของโรค ชนิดของเช้ือสาเหตุ การแพร่ระบาด และการป้องกันก าจัดโรคพืช
เศรษฐกิจที่เกิดในกลุ่มของ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และไม้ผล 
 Symptoms, pathogen, epidemiology and control of diseases of economic vegetable 
crops, ornamental plants, field crops and fruit crops. 
   
ก.รพ. 390 (360390) :  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช 3(0-18-0) 
PLP  390  :  Professional Skill Training in Plant Pathology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre  :  AGRI 290 (400290)  
 การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวชิาโรคพืช โดยฝึกปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ตลอดจนการศกึษาดูงานโครงการพัฒนาการเกษตรด้านต่างๆ โดยฝึกท างานร่วมกับสาขาวชิาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 Practical training in Plant Pathology at a governmental or private sector. Study tours at various 
agricultural development projects and training in other related division. 
   
ก.รพ. 400 (360400) :  การวินิจฉัยโรคพืช 3(2-3-4) 
PLP  400  :  Diagnosis of Plant Diseases 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210); และ ก.รพ. 212 (360212)  
     หรือ ลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 
Pre  :  PLP 210 (360210); and PLP 212 (360212) or concurrence  
 ความส าคัญและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการวินจิฉัยโรคพืช การเก็บตัวอย่างพืช ขัน้ตอนและ
วิธีการส าหรับการวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิตคล้ายรา รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส้เดือนฝอย
ศัตรูพืช สิ่งไม่มีชีวติอื่นๆ และการวินิจฉัยในคลนิกิพืชรวมถึงการให้บริการชุมชน 
 The importance and equipment required for the diagnosis of plant diseases, collection of 
plant samples, the procedures and methods for diseases diagnosis caused by pseudo fungi, fungi, 
bacteria, viruses, viroid, nematodes, and abiotic factors, plant diagnostic clinic and community service. 
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ก.รพ. 401 (360401) :  โรคของไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-3-4) 
PLP  401  :  Diseases of Ornamental Plants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210) 
Pre  :  PLP 210 (360210)  
 ลักษณะอาการของโรค การจ าแนกชนิดของเช้ือสาเหตุ การวินิจฉัยเช้ือสาเหตุ การแพร่
ระบาดและการป้องกันก าจัดโรคไม้ดอกไม้ประดับ 
 Symptoms, identification, diagnosis, epidemics and control of ornamental plant diseases. 
   
ก.รพ. 402 (360402) :  โรคของพืชไร่ 3(2-3-4) 
PLP  402  :  Diseases of Field Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210) 
Pre  :  PLP 210 (360210)  
 โรคพืชวิทยาทั่วไป โรคของธัญพชื หญา้เลีย้งสัตว์ ถั่ว พืช น า้มัน และพชืไร่อื่นๆ 
 General introduction of plant pathology. Diseases of cereals, grasses, legumes, seed 
crops, oil, and other field crops. 
   
ก.รพ. 403 (360403) :  โรคของไม้ผล 3(2-3-4) 
PLP  403  :  Diseases of Fruit Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210) 
Pre  :  PLP 210 (360210)  
 ลักษณะอาการของโรค การจ าแนกชนิดของเช้ือสาเหตุ การวินิจฉัยเช้ือสาเหตุ การแพร่
ระบาดและการป้องกันก าจัดโรคของไม้ผลเมืองหนาว ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน และไม้ผลเมืองร้อน 
 Symptoms, identification, diagnosis, epidemics and control of diseases of important 
temperate, subtropical and tropical fruit crops. 
   
ก.รพ. 404 (360404) :  โรคของผัก 3(2-3-4) 
PLP  404  :  Diseases of Vegetable Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210) 
Pre  :  PLP 210 (360210)  
 ขอ้มูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับโรคของผักที่ส าคัญในภาคเหนือ ไดแ้ก่ ผักในวงศ์กะหล่ า วงศ์มะเขอื วงศ์
แตง วงศ์หอม และผักอื่น ๆ ในพื้นที่สูง  ลักษณะอาการของโรค สาเหตุของโรค วงจรการเกิดโรค การระบาด และ
การป้องกันก าจัดโรค 
 Introduction to important diseases of vegetable crops in Northern Thailand including 
diseases in Brassicaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Alliaceae and other highland vegetables.  Disease 
symptoms, causal agents, disease cycle, epidemiology and control. 
   
ก.รพ. 407 (360407) :  การป้องกันก าจัดโรคพืช 3(2-3-4) 
PLP  407  :  Plant Disease Control 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210); และ ก.รพ. 212 (360212)  
     หรือลงทะเบียนพร้อมกัน 
Pre  :  PLP 210 (360210); and PLP 212 (360212) or concurrence  
 การระบาดของโรคพืช วิธีการป้องกันก าจัดโรคพืชแบบต่างๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการป้องกัน
ก าจัดโรคพืช และการป้องกันก าจัดโรคพืชแบบผสมผสาน 
 Epidemiology of plant disease; various methods of plant disease control; biotechnology and 
plant disease control; integrated control of plant disease. 
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ก.รพ. 411 (360411) :  โรคพืชที่เกิดจากแบคทเีรีย 3(2-3-4) 
PLP  411  :  Bacterial Plant Diseases 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.จช. 205 (215205) และ ว.จช. 206 (215206) 
Pre  :  MICB 205 (215205) and MICB 206 (215206)  
 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแบคทีเรียวิทยา การจัดหมวดหมู่ การระบุชนิด สัณฐานวิทยา 
โครงสร้าง สรีรวิทยา และอาการของโรคแบคทีเรีย การติดเช้ือและพัฒนาการของโรคของพืชปลูกและพืชป่า 
กลยุทธก์ารป้องกันและควบคุมโรค 
 Introduction to bacteriology, classification, identification, morphology, structure, 
physiology and symptoms of bacterial plant pathogen, infection, disease development symptoms of 
cultivated and wild plant, prevention and control strategies. 
 
ก.รพ. 423 (360423) :  ราสาเหตุโรคพืช 3(2-3-4) 
PLP  423  :  Plant Parasitic Fungi 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.จช. 205 (215205) และ ว.จช. 206 (215206) 
Pre  :  MICB 205 (215205) and MICB 206 (215206)  
 รูปร่างลักษณะราสาเหตุโรคพืช ลักษณะที่แตกต่างกันของเส้นใย โครงสร้างสืบพันธุ ์
ขยายพันธุ์ ชนิดและรูปร่างของสปอร์ โครงสร้างที่บรรจุสปอร์ และโครงสร้างที่ให้ก าเนิดสปอร์ เรื่องราว
เกี่ยวกับการด ารงชีวติของรา การเขา้ท าลายพืช การพัฒนาของโรคและการระบาด 
 General characteristics of plant parasitic fungi, differences of fungal hyphae, asexual and 
asexual reproductive structures, type and shape of spores, details of spore bearing structures, life cycle 
of plant parasitic fungi, fungal infection and disease development in plant and fungal epidemiology. 
   
ก.รพ. 431 (360431) :  ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 3(2-3-4) 
PLP  431  :  Plant Nematodes 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210) และ ก.รพ. 212 (360212);  
     หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  PLP 210 (360210) and PLP 212 (360212);  
     or consent of the department 
 ลักษณะทางกายวิภาค สัณฐานวิทยา ชีพจักร และการจ าแนกชนดิของไส้เดือนฝอย ลักษณะ
อาการของโรคพืชที่ เกิดจากไส้ เดือนฝอยศัตรูพืช เทคนิคการแยกไส้ เดือนฝอยศัตรูพืชออกจากดิน 
ความสัมพันธร์ะหว่างพืชและไสเ้ดอืนฝอยศัตรูพืช และการควบคุม 
 Anatomy, morphology, life cycle and identification of plant nematodes. Symptoms of 
plant diseases caused by plant nematodes. The plant nematodes extraction techniques of soil and plant 
components. The interaction between plants and plant nematodes, and the control. 
  
ก.รพ. 441 (360441) :  ไวรัสวิทยาของพืช 3(2-3-4) 
PLP  441  :  Plant Virology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.จช. 205 (215205) และ ว.จช. 206 (215206); และ ก.กฏ. 210 (357210) 
Pre  :  MICB 205 (215205) and MICB 206 (215206); and ENT 210 (357210) 
 โครงสร้างและคุณสมบัติของไวรัสศัตรูพืช ลักษณะอาการและการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาของพืชที่ถูกไวรัสท าลาย การถ่ายทอดและสังเคราะห์เช้ือไวรัส การแยกไวรัสบริสุทธิ์ ปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับการศึกษาไวรัสสาเหตุโรคพืช 
 Structure and properties of plant viruses. Symptomatology and physiology of virus 
infected plants. Virus transmission and synthesis. Purification of plant viruses. Practical works on plant 
viruses studies. 



 215 

ก.รพ. 450 (360450) :  โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 

PLP  450  :  Postharvest Disease 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210) 

Pre  :  PLP 210 (360210)  

 ความส าคัญของโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวของผลผลิตพืชไร่และพืชสวน สาเหตุและปัจจัยที่

สง่เสริมการเกิดโรค ลักษณะความเสยีหายเนื่องจากโรค และแนวทางในการป้องกันก าจัด 

 The importance of postharvest diseases of field crops and horticultural products. The 

causes and factors promoting the disease. The damages caused by the diseases and the guildelines for 

controlling diseases. 

 

ก.รพ. 460 (360460) :  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพชืและเชื อโรคในระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

PLP  460  :  Molecular Plant-Pathogen Interactions 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.จช. 205 (215205) และ ว.จช. 206 (215206) 

Pre  :  MICB 205 (215205) and MICB 206 (215206)  

 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างพืชอาศัยกับเช้ือสาเหตุโรคในระดับโมเลกุล ยืนที่ควบคุม

ลักษณะความต้านทาน และความอ่อนแอต่อโรคของพืชอาศัย ความผันแปรทางพันธุกรรมของพืชอาศัยและ

ของเช้ือสาเหตุโรค กลไกการเกิดโรคในพชื สรีรวิทยาของพืชที่เป็นโรค พันธุกรรมและขบวนการทางชีวเคมีของ

เช้ือสาเหตุที่ท าให้พชืเป็นโรค กลไกการสื่อความในระบบพืช กลไกการป้องกันตนเองของพืชอาศัยในธรรมชาต ิ

และพันธุวศิวกรรมกับการประยุกตใ์ช้ทางดา้นการเกษตร 

 Genetic interaction between plant and pathogens at the molecular level. Host gene 

controlling resistance and susceptible to the pathogen. Genetic variation in host plant and pathogen. 

Disease mechanism in host plants, physiology of infected plants, genetic and biochemical basis of 

virulence in plant pathogen, signal transduction mechanisms in plant, defense mechanism in the host 

plants, genetic engineering and the application in agriculture. 

   

ก.รพ. 470 (360470) :  การประยุกต์ใช้การเลี ยงเนื อเยื่อพืชทางโรคพืช 3(2-3-4) 

PLP  470  :  Application of Plant Tissue Culture in Plant Pathology 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210); และ ก.รพ. 212 (360212);  

     หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

Pre  :  PLP 210 (360210); and PLP 212 (360212); 

     or consent of the department 

 หลักการในการเลี้ยงอวัยวะ เนื้อเย่ือ และเซลลข์องพืช และการประยุกต์ใช้ประโยชนจ์ากการ

เลี้ยงเนื้อเย่ือทางโรคพืช และการผลิตพืชที่ปลอดโรคและทนต่อโรค โดยการใช้เทคนคิการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

 Principles of plant organ, tissue and cell cultures of plants and their application to plant 

pathological studies. Production of disease-free and disease-resistance by plant tissue culture techniques. 
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ก.รพ. 471 (360471) :  การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกุล 3(2-3-4) 
     ทางด้านโรคพืชและการเกษตร  
PLP  471  :  Application of Molecular Techniques in  
     Plant Pathology and Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.รพ. 210 (360210); และ ก.รพ. 212 (360212)  
     หรือ ลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 
Pre  :  PLP 210 (360210); and PLP 212 (360212) or concurrence  
 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของโครงสร้างและองค์ประกอบของกรดนิวคลิอิค 
เทคนิคระดับโมเลกุลที่น ามาประยุกต์เพื่อการจ าแนกและตรวจสอบเช้ือสาเหตุโรคพืช รวมไปถึงการน ามา
ประยุกตใ์นการเกษตร 
 Principles of molecular biology in structure and composition of nucleic acids, molecular 
techniques for plant pathogens identification and diagnosis, including molecular-based application in 
agriculture. 
 
ก.รพ. 490 (360490) :  สหกิจศึกษาทางโรคพืช 6 หน่วยกิต 
PLP  490  :  Cooperative Education in Plant Pathology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre  :  AGRI 290 (400290)  
 การท างานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือน
พนักงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดร้ับการมอบหมายจากหนว่ยงาน และภาควิชา 
 Working at the organization of a public or private sectors as a temporary member staff 
at least 16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and the 
Department. 
 
ก.รพ. 497 (360497) :  สัมมนา 1 1(1-0-2) 
PLP  497  :  Seminar 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing  
 การสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโรคพืช การน าเสนอหัวเรื่อง การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง 
การวิเคราะห์ปัญหา และการน าเสนอ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 Seminar in class under topic related to Plant Pathology. Presentation of research title, 
searching for relevant references, research problems analysis, and presentation. Grading will be given on 
satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
  
ก.รพ. 498 (360498) :  สัมมนา 2 1(1-0-2) 
PLP  498  :  Seminar 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing  
 การสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโรคพืช การน าเสนอหัวเรื่อง การค้นคว้าเอกสารอ้างอิง 
การวิเคราะห์ปัญหา การเสนอผลการทดลอง การวิจารณ์ผลการทดลอง และการน าเสนอ โดยมีการ
ประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 Seminar in class under topic related to Plant Pathology. Presentation of research title, 
searching for relevant references, research problems analysis, research result report, research result 
discussion and presentation. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
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ก.รพ. 499 (360499) :  ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0) 
PLP  499  :  Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing  
 ก าหนดหัวข้อปัญหางานวิจัยและวัตถุประสงค์ ฝึกด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ผล สรุปผล 
วิจารณ์ผล น าเสนอและเขียนเล่มปัญหาพเิศษ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือ ไม่เป็นที่พอใจ (U) 
 Determining special problem topics and objectives; practice on researching, analyzing 
data, summarizing and criticizing the results; presenting and writing the special problem report. Grading 
will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.ปฐ. 211 (361211) :  หลักปฐพีศาสตร์ 3(3-0-6) 
SOIL  211  :  Principle of Soil Science 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210); หรือ ว.คม. 111 (203111) และ ว.คม. 115 (203115) 
Pre  :  PLS 210 (363210); or CHEM 111 (203111) and CHEM 115 (203115) 
 หลักการก าเนดิดนิ าิสิกส์ของดิน เคมีของดิน จุลนิทรีย์ดิน ความอุดมสมบรูณ์ของดินและธาตุ
อาหารพืช รวมทั้งการส ารวจและจ าแนกดิน การประยุกต์วิทยาศาสตร์ของดินในการจัดการดิน และน้ าให้คง
ประโยชน์ย่ังยืน เกษตรแม่นย าและการจ าลองระบบดนิและพืชเพื่อปรับปรุงศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอ้มให้ดีข้ึน 
 Fundamental of soil genesis, soil physics, soil chemistry, soil biology, soil fertility and 
plant nutrients including soil survey and classification, application of soil science to sustainable land and 
water, precision agriculture and soil-crop system modeling in order to improve agricultural productivity 
and environmental quality.  
 
ก.ปฐ. 214 (361214) :  ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์ 1(0-3-0) 
SOIL  214  :  Soil Science Laboratory 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือลงทะเบียนพร้อมกัน 
Pre  :  SOIL 211 (361211) or SOIL 210 (361210) or concurrence 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุต้นก าเนิดดิน การศึกษาโปรไาล์ดินเบื้องต้น แผนที่การจ าแนกดิน
โลกและแผนที่ดนิของประเทศไทย สมบัตทิางกายภาพของดนิ การวัดความเป็นประโยชนข์องน้ าในดนิ การวัด
ความเป็นกรดของดินและความต้องการปูน การวัดความเค็มของดิน และความต้องการน้ าในการชะล้าง
อินทรียวัตถุและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน ธาตุอาหารพืช และการใช้ปุ๋ย การจ าแนกสมรรถนะที่ดินทาง
การเกษตร และแผนที่การใช้ประโยชนท์ี่ดิน การอนุรักษ์ดินและการจัดการดนิบนพื้นที่ลาดเท 
 Laboratory exercise and practices on parent materials, soil profile description, world soil 
map and soil map of Thailand, soil physical properties, measurement of soil water availability, 
measurement of soil acidity and lime requirement, measurement of soil salinity and leaching requirement, 
soil organic matter and microbial activity, plant nutrients and fertilizers, agricultural land capability 
classification and land use map, soil conservation and sloping land management, watershed function and 
management. 
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ก.ปฐ. 301 (361301) :  คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
SOIL  301  :  Soil and Environmental Quality 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.คม. 111 (203111) หรือ ว.คม. 115 (203115)  
     หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  CHEM 111 (203111) or CHEM 115 (203115)  
     or consent of the department 
 การแบ่งประเภทของสารมลพิษ บทบาทของดินในวัฏจักรเคมี ธรณีชีวของธาตุหลัก และ
สารประกอบในภาวะแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ของสารมลพิษกับดิน , แหล่งน้ าและบรรยากาศแวดล้อม วิธีการ
จัดการดนิเพื่อแก้ไขหรือลดสารมลพษิ แนวทางการประเมินความเสยีงอันเนื่องจากสารมลพษิ 
 The classification of pollutants. The role of soils in biogeochemical cycling of major 
elements and compounds of environmental concern. Interactions of these potential pollutants with soils 
and the aquatic and atmospheric environment are emphasized. Methods of soil management or 
remediation to minimize or correct pollution are presented. The concept of risk assessment is reviewed. 
 
ก.ปฐ. 321 (361321) :  การวิเคราะห์ดินและพืช 4(3-3-7) 
SOIL  321  :  Soil and Plant Analysis 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) 
Pre  :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) 

 หลักการของการวิเคราะห์ดินและพืช การแปลผลการวิเคราะห์ ฝึกหัดปฏิบัติเทคนิคตา่ง ๆ 
ในห้องปฏิบัตกิาร และการควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห์เคมี 

 Principles of soil and plant analysis, interpretation of analytical results, practical 
exercises on various laboratory techniques for soil and plant analysis and quality control. 
 
ก.ปฐ. 322 (361322) :  การวิเคราะห์ดินและพืชเบื องต้น 3(2-3-4) 
SOIL  322  :  Introduction to Soil and Plant Analysis 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.ปฐ. 202 (361202) หรือ ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 212 (361212) 
Pre  : SOIL 202 (361202) or SOIL 210 (361210) or SOIL 212 (361212) 
 หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ดินและพืช การตคีวามผลการวิเคราะห์ การฝึกหัดปฏิบัติ
เทคนคิตา่งๆ ในห้องปฏิบัตกิารและการควบคุมคุณภาพ 
 Fundamental principles of soil and plant analysis, interpretation of analytical results, 
practical exercises on various laboratory techniques and quality control. 
 
ก.ปฐ. 341 (361341) :  ระบบสารสนเทศเชิงพื นที่ส าหรับการเกษตร 3(2-3-4) 
SOIL  341  :  Spatial Information System for Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)  
     หรือ ก.กษ. 210 (400210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre   :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or AGRI 210 (400210) 
     or consent of the department  
 หลักการและบทบาทของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ส าหรับการจัดการทรัพยากรที่ดินและ
การเกษตร องค์ประกอบและการจัดการระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่  การได้มาซึ่งสารสนเทศเชิงพื้นที่ ชนิดและ
รูปแบบของสารสนเทศเชิงพื้นที่ การออกแบบตารางฐานข้อมูล การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล ตลอดจนตัวอย่าง
การประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ส าหรับทางการจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตรในด้านตา่ง ๆ 
 Principle, fundamental and role of spatial information system for managing land and 
agricultural resources, elements and spatial information system management, acquisition of spatial 
information, types and patterns of spatial information, database table design, data analysis and 
presentation, including case studies of spatial information system applications for land and agricultural 
resources management in various fields. 
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ก.ปฐ. 351 (361351) :  การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3(3-0-6) 

SOIL  351  :  Soil Fertility Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  

Pre   :  SOIL 211 (361211) or SOIL 210(361210) or PLS 210 (363210) 

 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพืช คอลลอยด์ดิน  แร่ดินเหนียวและการแลกเปลี่ยน

ประจุ ความเป็นกรดดา่งของดนิ  ดนิเค็มและดินโซดิก ไนโตรเจน าอสาอรัส โพแทสเซียม ซัลเาอร์ แคลเซียม 

แมกนเีซียม จุลธาตุ อินทรียวัตถุในดิน ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยในการผลิตพืช  การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

และการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 

 Introduction to soil fertility, plant nutrient elements, soil  colloids , clay minerals and ions 

exchange, soil acidity and alkalinity, saline and sodic soils, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, 

calcium, magnesium, micronutrients,  soil organic matters, fertilizers and fertilizer usage in crop 

production, soil fertility evaluation and soil fertility management. 

 

ก.ปฐ. 390 (361390) :  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 3(0-18-0) 

SOIL  390  :  Professional Skill Training in Soil Science  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 

Pre   :  AGRI 290 (400290) 

 การฝึกงานเกี่ยวข้องกับการจัดการดิน น้ า พืช และปุ๋ย โดยมุ่งเน้นถึงการเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภายใตห้นว่ยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง 

 Field work focusing on soil, water, plant and fertilizer management for crop production 

and natural resources protection under soil related government and private sectors. 

 

ก.ปฐ. 413 (361413) :  การจ าลองระบบดิน-พืช 3(3-0-6) 

SOIL  413  :  Soil-Crop Systems Modeling 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 

     หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  

Pre  :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or PLS 210 (363210)  

     or consent of the department 

 หน่วยสากลทางวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์หน่วยวัด  แนวคิดเชิงระบบส าหรับการสร้าง

แบบจ าลองระบบดนิ-พืช  หลักการสร้างแบบจ าลองระบบดนิ-พืช ระบบเกษตร  เทคนคิและข้ันตอนการสร้าง

แบบจ าลองระบบดนิ-พืช แบบจ าลองระบบดนิ-พืช แบบจ าลองระบบดนิ-พืชของระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร การเช่ือมโยงแบบจ าลองระบบดนิ-พืชกับฐานขอ้มูลเชงิพืน้ที่  

 Introduction to international system of unit and unit analysis, system approach for the 

development of soil-crop system models, soil-crop system models development technique and steps, 

principles of soil-crop system models development, Soil-crop system models, Soil-crop system models of 

decision support system for agrotechnology transfer and linking soil-crop system models with spatial 

database. 
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ก.ปฐ. 414 (361414) :  การจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นย า 3(3-0-6) 
     เพื่อระบบนิเวศเกษตรที่ยั่งยนื 
SOIL  414  :  Precision Resource Allocation for Sustainable Agroecosystem 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 211 (361211) หรือ ก.กษ. 210 (400210)  
Pre  :  SOIL 210 (361210) or AGRI 210 (400210) 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความแปรปรวนและความหลากหลายของระบบนิเวศเกษตร 
การท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบนเิวศเกษตรอย่างแม่นย าด้วยนวัตกรรมและระบบขอ้มูลเชิงพืน้ที่
และเชิงเวลา การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงเวลา คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
เกษตรบนพื้นฐานขอ้มูล การวางแผนจัดสรรทรัพยากรอย่างแม่นย าเพื่อระบบนเิวศเกษตรที่ย่ังยืน 
 Principles and concepts related to agroecosystems variation and diversity. Precisely 
understand changes in agroecosystems using precise spatial and temporal data innovations and systems.  
Analysis and synthesis of spatial and temporal data.  Predict changes of agroecosystems based on data 
sets.  Precise resource allocation and planning for sustainable agroecosystems. 
 
ก.ปฐ. 421 (361421) :  ปฐพีเคมี 3(3-0-6) 
SOIL  421  :  Soil Chemistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือ ก.พศ. 210 (363210) 

     หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  

Pre  :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or PLS 210 (363210)  

     or consent of the department 
 เคมีดนิและสมบัตขิองแร่ซิลเิกต โดยเน้นหนักในแร่ เลเยอร์ซิลิเกต กระบวนการแลกเปลี่ยน
แคทไอออนและแอนไอออนในดนิ ดนิกรด และดินดา่ง เคมีเบือ้งตน้ของดินน้ าขัง และดินกรดจัด  
 Chemistry and properties of silicate minerals with emphasis on layer silicates. Cation and 
anion exchange in soils. Soil acidity and alkalinity. Introduction to chemistry of submerged and acid sulfate 
soils. 
 
ก.ปฐ. 433 (361433) :  เทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรีย์ดิน 3(2-3-4) 
SOIL  433  :  Soil Microbial Biotechnology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)  
     หรือ ว.จช. 205 (215205) หรือ ว.จช. 206 (215206) 
Pre  :  SOIL 210 (361210) or  SOIL 211 (361211)  
     or MICB 205 (215205) or MICB 206 (215206) 
 พืน้ฐานจุลชีววทิยาทางดนิ ดินถิ่นอาศัยของจุลินทรีย์ดิน สิ่งมีชีวิตในดิน แบคทีเรียและอาร์เคีย 
รา แอคทิโนมัยซีท ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่าย นเิวศวิทยาของจุลนิทรีย์ดิน ไรโซเสาียร์ พืชและไมคอร์ไรซา 
การเปลี่ยนรูปไนโตรเจนโดยจุลินทรีย์ การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ การแปรสภาพของซัลเาอร์โดยจุลนิทรีย์   
การแปรสภาพของาอสาอรัสและโพแทสเซียมโดยจุลินทรีย์ การย่อยสลายอินทรียวัตถุ บทบาทของจุลนิทรีย์
ดา้นการเกษตรและส่ิงแวดล้อม 
 Soil microbiology basics, soils a habitat for soil microorganisms, soil organisms, bacteria 
and archaea, fungi, actinomycetes, cyanobacteira and algae, microbial ecology, rhizosphere, plant and 
mycorrhiza, nitrogen transformation by microorganisms, biological nitrogen fixation, microbial 
transformation of sulfur, microbial transformation of phosphorus and potassium, organic matter 
decomposition, the roles of microorganisms in agriculture and environment. 
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ก.ปฐ. 442 (361442) :  การส ารวจและจ าแนกดนิ 3(2-3-4) 
SOIL  442  :  Soil Survey and Classification 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)  
     หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211)  
     or consent of the department 
 ศึกษาคุณสมบัติและวธิีการจ าแนกดิน ลักษณะและการกระจายของดินชนดิต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง กลุ่มดนิหลักของภาคเหนือ การใช้และการจัดการดนิให้เหมาะสมตามชนิดของดิน ปฏิบัตกิารเกี่ยวกับ
การใช้และการท าแผนที่ดิน ทัศนศึกษาตามแหล่งต่างๆ ที่มีตัวแทนของดนิชุดต่างๆ ในภาคเหนอืของประเทศไทย 
 Properties and methods used in distinguishing soils. Characteristics and distribution of 
soils and the causes of these soil differences in northern Thailand. Field and laboratory works includes soil 
mapping techniques, soil survey interpretation and field trips to examine representative northern Thai soils. 
   
ก.ปฐ. 452 (361452) :  ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารพืช 3(3-0-6) 
SOIL  452  :  Fertilizer and Plant Nutrient Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
Pre  :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or PLS 210 (363210) 
 สมบัติของปุ๋ย เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน าอสาอรัส โพแทสเซียม ปุ๋ยธาตุ
อาหารรอง และปุ๋ยจุลธาตุ รวมถึงปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ 
 Fertilizer properties; production technology and usage of nitrogen, phosphorus, 
potassium, secondary nutrient, micronutrient, and organic fertilizers 
   
ก.ปฐ. 453 (361453) :  ดินและธาตุอาหารพืช 3(3-0-6) 
SOIL  453  :  Soil and Plant Nutrition 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 311 (353311) หรือ ก.พร. 312 (353312) หรือ ก.พส. 311 (359311) 
     หรือ ก.ปฐ. 351 (361351) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  AGRO 311 (353311) or AGRO 312 (353312) or HORT 311 (359311) 
     or SOIL 351 (361351) or consent of the department 
  ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืช กลไกในการดูดซึม และการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารพืช การใช้
ประโยชน ์ของธาตุอาหารในกระบวนการตา่ง ๆ ภายในต้นพชื  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารของพืช
ในเขตร้อน 
 Mineral nutrition of plants in relation to mechanism of ion transport, salt absorption, plant 
metabolism special emphasis on problems associated with tropical crops nutrition.  
  
ก.ปฐ. 461 (361461) :  การอนุรักษ์ดิน 3(3-0-6) 
SOIL  461  :  Soil Conservation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
Pre  :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or PLS 210 (363210)  
  ธรรมชาติและสาเหตุของการพังทลายของดินเนื่องจากลมและฝน สมบัติทางกายภาพและ
ผลกระทบของฝนที่มีต่อการชะล้างและการพัดพาไปของดนิ มาตรการในการควบคุมการพังทลายของดนิ การ
คาดคะเนน ้าที่ไหลบ่า การออกแบบทางวิธกีลในการควบคุมการพังทลายของดนิรวมทั้งการจัดการที่ดนิ และ
ปลูกพชืให้เหมาะสมตลอดจนค้นหาวธิกีารวิจัยและแก้ปัญหาเพื่อการอนุรักษ์ดิน 
 Nature and causes of soil erosion by wind and water, the physical characteristics and 
erosivity of rainfall. Proper measures for erosion control on cultivated lands including the estimation of 
surface run-off and soil losses, design of mechanical protection works, land and crop management and 
erosion research methods. 
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ก.ปฐ. 471 (361471) :  ปฐพีฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
SOIL  471  :  Soil Physics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)  
     หรือ ว.ฟส. 181 (207181) หรือ ว.ฟส. 191 (207191) 
Pre  :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211)  
     or PHY181 (207181) or PHY 191 (207191) 
 สมบัตทิางาิสิกส์ของดิน ตลอดจนปรากฏการณ์ทางาิสกิส์บางอย่างที่เกิดขึ้นในดิน โดยเน้น
ถึงสมบัติทางาิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนาการของพืช เช่น เนื้อดนิ โครงสร้างของดนิ การถ่ายเท
อากาศในดิน อุณหภูมิดิน สถานะ และสมบัติของน้ าในดนิ ท าการประเมินหรือตรวจวัดและจัดการสมบัตทิาง
าิสิกส์ต่างๆ เหล่านั้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร และทั้งยังสามารถประยุกต์แน วคิดกับ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวขอ้งได้ 
 Studies of physical properties of soils and some physical phenomena which occurred in 
soils. Emphasis on some physical properties of soil which related to plant growth and development such 
as soil texture, soil structure, soil aeration, soil temperature, status and properties of soil water. 
Evaluation or measurement and management of these properties to be suitable for agriculture. Apply the 
concepts to the related fields. 
 
ก.ปฐ. 474 (361474) :  วิธีการทางปฐพีฟิสิกส์ 1(0-3-0) 
SOIL  474  :  Methods of Soil Physics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 471 (361471) หรือลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 
Pre  :  SOIL 471 (361471) or concurrence 
 การปฏิบัตกิารในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนามเพื่อวัดหรือวิเคราะห์สมบัตทิางาิสิกส์ การ
เก็บตัวอย่างดินส าหรับการวิเคราะห์สมบัตทิางกายภาพของดิน  การวิเคราะห์การกระจายของอนุภาคดนิ การ
วิเคราะห์ความหนาแน่นและความพรุน  การวัดปริมาณความช้ืนในดิน วิเคราะห์เม็ดดิน การวิเคราะห์ความ
คงทนของดนิ การวัดการน าน้ าของดนิ การวัดอัตราการแทรกซึมน้ าของดนิ 
 Laboratory and field exercises in methods of soil physical properties analysis. Soil 
sampling for analysis of physical properties, analysis of soil particle distribution, analysis of soil bulk 
density and porosity, Measurement of soil moisture content, analysis of soil aggregate stability, analysis 
of soil consistency, measurement of soil hydraulic conductivity, measurement of soil water infiltration rate.
   
ก.ปฐ. 475 (361475) :  การจัดการน  าในดินและการชลประทานระดับไร่นา 3(3-0-6) 
SOIL  475  :  Soil Water Management and On-Farm Irrigation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211);  
     และ ว.ฟส.181 (207181); หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211); and PHY 181 (207181);  
     or consent of the department  
 บทบาทส าคัญของน้ าในดิน และระบบการให้น้ าในระดับไร่นาต่อการผลิตพืช ความสัมพันธ์
ของดิน-น้ าและพืช การจัดการน้ าในดิน ดินเค็มและดินด่าง วิธีการให้น้ าและระบบการระบายน้ าแบบต่างๆ 
การวัด การค านวณการใช้น้ าของพืช และความต้องการน ้าส าหรับระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพใน
ระดับไร่นา การตัดสินใจเลือกวิธีการให้น้ าแก่พืช การพิจารณา การวางแผนงาน และด าเนินงานส าหรับ
โครงการชลประทานในระดับไร่นาทั่วไป 
 Important roles of soil water and farming irrigation systems for crop production, soil-
plant-water relationships; management of soil water, salinity, alkalinity, quality and quantity of irrigation 
water under different irrigation methods and drainage systems. Measurement and calculation of crop 
water uses and water requirements for efficient irrigation systems; decision making for the irrigation 
methods; consideration, planning and operation for irrigation project. 
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ก.ปฐ. 476 (361476) :  อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร  3(3-0-6) 
SOIL  476  :  Agricultural Meteorology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre  :  PLS 210 (363210) or consent of Department  
 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบด้านการเกษตร อุตุนิยมวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยาการเกษตร; ความหมายและประโยชน์ องค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเกษตร 
ภูมิอากาศและปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ 
การปรับตัวของพืชตอ่สภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม การดัดแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหมาะสมต่อการเกษตร
เครื่องมือตรวจวัดขอ้มูลทางอุตุนยิมวิทยาการเกษตร การวัดความตอ้งการใช้น้ าของพืชทางดา้นอุตุนิยมวิทยา
การเกษตร การตรวจวัดอากาศ การพยากรณ์อากาศ และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 
               Global climate change and agricultural impacts, meteorology and agricultural 
meteorology; definitions and utilizations, elements of meteorology influencing on agriculture, climate and 
climate phenomena, appropriate environment for important economic crops and animals, adaptation of 
crops to inappropriate environment, appropriately climate modification to agriculture, agricultural 
meteorological measuring instruments, measurement of crop’s water requirement in agricultural, climate 
measurement, forecasts, and agricultural meteorological information 
 
ก.ปฐ. 490 (361490) :  สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
SOIL  490  :  Cooperative Education in Soil Science 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290) 
Pre  :  AGRI 290 (400290) 
 การฝึกปฏิบัตงิานด้านการจัดการดนิ น้ า พืช และปุ๋ย เพื่อพัฒนาการเกษตรและส่ิงแวดล้อม 
ในหน่วยงานทั่วไปของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเขียนรายงานและการน าเสนอความรู้และประสบการณ์
จากการฝึกปฏิบัติงาน ในหน่วยงานนั้นๆ เสมือนพนักงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง และตอ้งได้รับ
การดูแลและควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง 
 Practicing study on soil, water, plant and fertilizer management for development of 
agriculture and environment, in general working units of governmental and private sectors, including 
report writing and presentation on knowledge and experiences gained during the practicing study in the 
working units as the interns at least 16 weeks continuously, and must be trained and supervised by 
advisors and trainers. 
  
ก.ปฐ. 497 (361497) :  สัมมนา 1 1(1-0-2) 
SOIL  497  :  Seminar 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  fourth year standing 
 เสนอการสัมมนาพร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับหัวข้อที่จะใช้ในงานวิจัย (ปัญหาพิเศษ) เกี่ยวข้อง
กับปฐพีศาสตร์ 
 A presentation of well prepared papers from selected research topics related to Soil 
Science for weekly group discussions. 
   
ก.ปฐ. 498 (361498) :  สัมมนา 2 1(1-0-2) 
SOIL  498  :  Seminar 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  fourth year standing  
 เสนอการสัมมนาพร้อมทั้งเอกสารที่ต่อเนื่องจากการสัมมนาในครั้งแรก (ก.ปฐ. 497) 
 The course is similar to SOIL 497 but advanced knowledge in the field of Soil Science is 
recommended for papers to be presented for the weekly seminar. 
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ก.ปฐ. 499 (361499) :  ปัญหาพิเศษ  3(0-9-0) 
SOIL  499  :  Special Problems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
Pre  :  Fourth year standing  
  กระบวนการท างานวิจัย ประกอบด้วย การก าหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธกีาร ผลที่คาดว่าจะได้รับ การเก็บขอ้มูลวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย รวมถึงการเขยีนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย โดยมีการประเมินผลเป็นที่
พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)  
  Research working procedure, including determining research questions and hypothesis; 
searching for literature reviews of related researches; setting objectives, methodology, expected results; 
collecting research data; research data analysis, as well as writing research report and/or research paper. 
Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.อร. 211 (362211) :  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
CONS 211 :  Principles of Conservation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและ
การอนุรักษ์ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ น ้า ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน พืช พรรณไม้ แร่ และ
อื่นๆ 

Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and 
methods of management and conservation of natural resources. 

 
ก.พศ. 210 (363210) :  การผลิตพืชและการจัดการดินเบื องต้น 4(3-3-6) 
PLS 210 :  Introduction to Plant Production and Soil Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 

การจ าแนกพืชและโครงสร้างของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืช การจัดการดิน ธาตุ
อาหาร และน้ าเพื่อการผลิตพืช การผลิตพืชไร่และพืชสวน มาตรฐานการผลิตพืช การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
การขยายพันธ์ุพชื การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล และการผลิตพืชที่มีผลตอ่คุณภาพส่ิงแวดล้อม 

Plant classification and structure; factors affecting plant production; soil, nutrient and 
water management for plant production; field and horticultural crop production; plant production 
standards; pest control; plant propagation; postharvest management of produce; and plant production 
affecting environmental quality. 
 
ก.พศ. 401 (363401) :  เทคโนโลยอีากาศยานไร้คนขับในการเกษตร 3(2-3-4) 
PLS 401 :  Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 210 (400210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  AGRI 210 (400210) or consent of the department 

แนวคิด ประวัติความเป็นมา กฎหมายควบคุมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (ยูเอวี , โดรน) 
ประเภท โครงสร้าง ระบบการควบคุม หลักการท างาน รูปแบบ ประเภทและการจัดการขอ้มูลของการใช้โดรน 
ในการเกษตรทันสมัย ตลอดจนการประยุกต์ใช้โดรน เพื่อการส ารวจข้อมูลและการจัดการพื้นที่การเกษตร 
และระบบควบคุมและเชื่อมโยงขอ้มูลอัตโนมัตกิับโดรน 

Concepts, history, the law to control unmanned aerial vehicle (UAV, Drone) usage, 
types, structure, controlling systems, working principles, data formats, types and management of Drone 
in modern agriculture, including applications of Drone for farm land surveys and management, and 
automatic data controlling and connecting systems with Drone. 
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ก.พศ. 402 (363402) :  เทคโนโลยโีรงเรือน 3(2-3-4) 
PLS 402 :  Greenhouse Technology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พส. 210 (359210)  
    หรือ ก.พศ. 210 (363210) 
Pre :  AGRO 210 (353210) or HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210) 

ความส าคัญของการผลิตพืชในโรงเรือน การออกแบบโรงเรือนและการเลือกใช้วัสดุ ระบบ
การควบคุมสภาพแวดล้อม การผลิตพืช ระบบการจัดการน้ าและธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืช การวิเคราะห์
ตน้ทุนและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์    

Importance of greenhouse crop production, design and material selection, 
environmental control system, crop production, water and nutrient management, pest management, cost 
and economic value analysis. 
 
ก.พศ. 451 (363451) :  พืชพลังงาน 3(3-0-6) 
PLS 451 :  Energy Crops 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พส. 210 (359210)  
    หรือ ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  AGRO 210 (353210) or HORT 210 (359210) or PLS 210 (363210)  

      or consent of the department 
ความส าคัญ และสถานการณ์โลก  ชนิดของพืชพลังงาน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์พืช

พลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงาน การเตรียมพื้นที่ปลูก ระบบการให้น้ า การปลูกและการดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานการผลติพืช การผลิตพลังงานจากพืช การตลาดพืช
พลังงาน 

Importance and world situations, types of energy crops, botanical characteristics of 
energy crops, energy crops production technology (planting area preparation, irrigation system, 
cultivation, harvest and postharvest handling), plant production standard, energy producing from plants, 
energy crops marketing.   

  
 
ก.สท. 201 (365201) :  ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตรบนที่สูง 3(3-0-6) 
HANR 201 :  Natural Resources and Agriculture in Highlands 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 

สภาพแวดลอ้มทั่วไปของพืน้ที่สูง สภาพภูมินเิวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากร สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนบนพื้นที่สูง  ลุ่มน้ าและ
ทรัพยากรน้ า  การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ  เกษตรกรรมบนที่สูง  แนวทาง
การบูรณาการระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์  การพัฒนาอย่างย่ังยืนและเศรษฐศาสตร์บนที่สูง  
สถานการณ์และปัญหาบนที่สูงในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไขอย่างย่ังยืน 

General environment, landscape ecosystem, natural resources, biodiversity, lifestyle and 
livelihood of highland population, socio-economy of highland communities, watershed and water 
resource, land use and land use changes, highland agriculture, Integrated approach in development and 
conservation, sustainable development and highland economics, current situation and problems in 
highlands, and approaches for sustainable solution. 
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ก.สท. 211 (365211) :  ระบบเกษตรบนพื นที่สูง   3(3-0-6) 
HANR 211 :  Highland Agricultural System 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ก.สท.201 (365201) 
Pre :  Concurrent to HANR 201 (365201) 

พืน้ฐานของโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบเกษตรที่สูง ทั้งในด้านรูปแบบและแบบ
แผนการผลิตดา้นการเกษตรบนที่สูง การผลิตพืชและสัตร์บนที่สูง การพัฒนาการเกษตรบนที่สูง โครงการ
พัฒนาการเกษตรบนที่สูง รวมทั้งกรณีศกึษาการจัดการระบบเกษตรที่สูง 

Basic of structure and components of highland agricultural systems in both of patterns 
and plans of highland agricultural production, highland crop and livestock production, highland agricultural 
development, highland agricultural development projects, including case studies of highland agricultural 
system management. 

 
ก.สท. 291 (365291) :  การฝึกปฏิบัติภาคสนามบนพื นที่สูง 2(0-12-0) 
HANR 291 :  Highland Field Practice  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สท.201 (365201) 
Pre :  HANR 201 (365201) 

การศึกษา ดูงาน และฝึกปฏิบัติการภาคสนามดา้นเกษตรที่สูงในหนว่ยงานตา่ง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการผลิตและการจัดการเกษตรบนพืน้ที่สูง โดยมุ่งเน้นถึงเทคโนโลยีการผลิตทางเกษตร การจัดการดนิ น้ า 
และปุ๋ย การอนุรักษ์ดินและน้ า และการจัดการพืน้ที่เกษตรบนพื้นที่สูง 

Field studies and field practices in highland agriculture at official agencies with 
agricultural production and management in highlands, emphasizing on technologies of agricultural 
production, soil, water and fertilizer management, soil and water conservation, land quality evaluation, 
land use planning, and agricultural land management in highlands. 
 
ก.สท. 301 (365301) :  เศรษฐกิจและการพัฒนาบนพื นที่สูง 3(3-0-6) 
HANR 301 :  Highland Economy and Development 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 

บทน าและหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน แนวทางการบูรณาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนา  สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง สภาพเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมบนที่สูง 
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารบนที่สูง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชน  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่สูง การพัฒนาชุมชนบนที่สูงดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม 
นโยบายที่เกี่ยวขอ้งในการพัฒนาที่สูง และกรณีศกึษา 

Introduction and principles of sustainable development, concepts of integrated natural 
resource conservation and development, highland natural resource status, economic-social-cultural 
conditions in highlands, highland food security, economic and social changes affecting community 
development, highland community development by participatory processes, relevant policies in highland 
development, and case studies.   
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ก.สท. 321 (365321) :  ทรัพยากรธรรมชาติเบื องต้น 3(3-0-6) 
HANR 321 :  Fundamental Natural Resources 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 112 (202112) หรือ ว.ชว. 147 (202147); หรือ  
    ก.พศ. 210 (363210) และ ก.กษ. 211 (400211);  
    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  BIOL112 (202112) or BIOL147 (202147); or PLS 210 (363210)  
    and AGRI 211 (400211); or consent of the department 

แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติกับ
สิ่งแวดล้อม การจ าแนกประเภททรัพยากรธรรมชาติ แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สถานการณ์ปัจจุบัน 
ปัญหาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า ดนิ พืชเกษตร สัตว์เลีย้ง เป็นต้น การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ ากับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชนเผ่า ภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการสูค่วามย่ังยืน 

Natural resource concepts, classification, similarity and dissimilarity between natural 
resources and environment, conservation concepts, present situation and problems about natural 
resources particularly forest, wildlife, soil, agriculture, watershed, land uses, atmosphere, etc. Ecological 
approach to relationship among natural resources within and between ecosystems, Integrated 
management of natural resources, hill tribes-local wisdom-people participation, NGOs and government 
organizations, technology and natural resource management   
 
ก.สท. 322 (365322) :  การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 3(3-0-6) 
HANR 322 :  Forest Resources Conservation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)  
    หรือ ก.ปฐ. 212 (361212); หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
    และ ก.กษ. 211 (400211); หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211(361211) or SOIL 212 (361212);  
    or PLS 210 (363210) and AGRI 211 (400211);  
    or consent of the department 

ความหมายของป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาและแนวทางการจัดการป่าไม้ 
ระบบนเิวศป่าไม้ ชนิดของป่าไม้ในประเทศไทย ความส าคัญและคุณประโยชนข์องป่าไม้ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพป่าไม้ สังคมพืชป่าไม้ นิเวศวิทยาเชิงประชากรของพืชป่า ผลผลิตชีวภาพป่าไม้และการถ่ายทอด
พลังงาน การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับแสง อุณหภูมิ ความช้ืน
และลม ดนิป่าไม้ ไาป่า ป่าไม้กับลุม่น้ า การทดแทนของป่าไม้และการาื้นาูสภาพป่า 

Definitions of forest and forest conservation, problems and forest management approach, 
forest ecosystem, forest types in Thailand, importance and forest benefits, forest biodiversity, forest plant 
community, plant population ecology, forest production and energy flow, nutrient cycles, physical 
environmental factors such as light, temperature, moisture,  wind, ect., forest fire, forest and watershed, 
forest succession, and restoration of forest condition 
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ก.สท. 323 (365323) :  ธรรมชาติของดินป่าไม้ 3(3-0-6) 
HANR 323 :  Nature of Forest Soils 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สท.201 (365201) 
Pre :  HANR 201 (365201) 

ความหมาย ปัญหาและความส าคัญของดินป่าไม้  ก าเนิดของดินป่าไม้และพัฒนาการของ
สังคมพืชป่าไม้ต่างๆ ลักษณะและ ชนิดของดินป่าไม้ อิทธิพลของหินต้นก าเนิดดิน สภาพภูมิประเทศและชนิด
พืชป่าต่อลักษณะดินป่าไม้ การหมุนเวียนธาตุอาหารและสมดุลธาตุอาหารของดินป่าไม้ สมบัติทางกายภาพ 
สมบัติทางเคมีและสิ่งมีชีวิตในดินป่าไม้ ดินในป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
ของดนิป่าไม้ 

Definition, problems and importance of forest soils, origin of forest soils and forest plant 
community development, types of forest soils, influences of parent rocks, topography and forest plants on 
soil characteristics, nutrient cycles and balance of forest soils, physicochemical properties, water storage 
potentials and organisms in forest soils, soils in deciduous and evergreen forests, conclusion on knowledge 
in nature of forest soils 
 
ก.สท. 324 (365324) :  หลักวนเกษตร 3(3-0-6) 
HANR 324 :  Principles of Agroforestry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.พร. 210 (353210) หรือ ก.พส. 210 (359210)  
    หรือ ก.ปฐ. 210 (361210); หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
    และ ก.กษ. 211 (400211); หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre :  AGRO 210 (353210) or HORT 210 (359210) or SOIL 210 (361210);  
    or PLS 210 (363210) and AGRI 211 (400211);  
    or consent of the department 

ทรัพยากรป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  นิยาม แนวคิดและการจ าแนกระบบวนเกษตร 
นเิวศวิทยาของวนเกษตรไม้ป่าในระบบวนเกษตร  พืชเกษตรในระบบวนเกษตร  ปฏิสัมพันธร์ะหว่างตน้ไม้และ
พืชเกษตร สัตว์เลี้ยงในระบบวนเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ าในระบบวนเกษตร  เศรษฐกิจและสังคมของ
ระบบวนเกษตร  การสง่เสริมวนเกษตรและกรณีศกึษา 

Forest resources and land use; definition, concepts and classification of agroforestry 
system; agroforestry ecology; forest trees in agroforestry system; agricultural crops in agroforestry 
system; trees and crops interaction, animal husbandry in agroforestry system; soil and water conservation 
in agroforestry system; socio-economic of agroforestry system; agroforestry extension; and case study. 
 
ก.สท. 325 (365325) :  ระบบนิเวศวนเกษตรบนพื นที่สูง 3(3-0-6) 
HANR 325 :  Highland Agroforest Ecosystems 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สท. 201 (365201) 
Pre :  HANR 201 (365201) 

แนวความคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศวนเกษตรที่สูง  ระบบนิเวศวนเกษตรที่สูงกับวิถีชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบนเิวศวนเกษตรที่สูง สิ่งแวดล้อมในระบบนเิวศวนเกษตร
ที่สูง สภาพแสง อุณหภูมิ ความช้ืนและลักษณะดินในระบบนเิวศ ผลผลติทางชีวภาพของพืช การหมุนเวียนธาตุ
อาหารพืช คาร์บอนและน้ าในระบบนิเวศ การจัดการระบบการปลูก ดูแลรักษาและผลผลิตพืชในระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ บทบาทของระบบนเิวศวนเกษตรที่สูงต่อการจัดการป่าไม้และลุ่ม
น้ า สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับนเิวศวิทยาวนเกษตรที่สูง  

Concepts of highland agroforest ecosystem (HAEs), HAEs for livelihood and economic of 
local communities, structures and components of HAEs, environmental factors including light, temperature, 
moisture and soil in HAFs, biological production of HAFs, nutrient, carbon and hydrologic cycles in HAFs, 
planting systems, tending and production in HAFs, biodiversity in HAFs, roles of HAEs on forest and 
watershed management, conclusion on knowledge in HAEs 



 229 

ก.สท. 331 (365331) :  เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตร 3(2-3-4) 

HDNR 331    และทรัพยากรธรรมชาติบนพื นที่สูง  

 :  Geo-Informatics Technology for Highland Agricultural  

    and Natural Resource Management 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สท. 201 (365201) 

Pre :  HANR 201 (365201) 

สภาพพืน้ที่สูง สถานการณ์ ปัญหาและผลกระทบ แนวคิดและข้อมูลเชิงพืน้ที่ เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศและการประยุกตใ์ช้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การส ารวจขอ้มูลจากระยะไกล ระบบก าหนด

ต าแหนง่บนพื้นโลกดว้ยดาวเทียม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพืน้ที่และผลผลิตทางการเกษตรบน

ที่สูง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรดินบนที่สูง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้บนที่สูง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุม่น้ าบนที่สูง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ

การจัดการทรัพยากรน้ าบนที่สูง 

Highland conditions; situations, problems and impacts; Spatial concept and data; Geo-

Informatics technology and applications; Geographic Information System (GIS); Remote Sensing (RS); 

Global Positioning System (GPS); Geo-Informatics technology for highland agricultural area and production 

management; Geo-Informatics technology for highland soil resource management; Geo-Informatics 

technology for highland forest resource management; Geo-Informatics technology for highland watershed 

management; Geo-Informatics technology for highland water resource management 

 

ก.สท. 390 (365390) :  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเกษตรท่ีสูง 3(0-18-0) 

HDNR 390    และทรัพยากรธรรมชาติ  

 :  Professional Skill Training in Highland Agriculture  

    and Natural Resources 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 290 (400290)  

Pre :  AGRI 290 (400290) 

การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ การฝึก

ปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ด้านระบบเกษตร และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง โดยมุ่งเนน้ถึงการจัดการพืชและสัตว์ในระบบเกษตรที่สูง การอนุรักษ์ดนิและ

น้ า การจัดการลุ่มน้ า การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงพื้นที่ในด้านเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนและการจัดการการใช้ประโยชน์

ที่ดินบนพื้นที่สูง 

Field work of students. Practical training at the government, government enterprises or 

private sector, involving highland agriculture and natural resources, emphasizing on crop and livestock 

management in highland agricultural systems, soil and water conservation, watershed management, 

forest and wildlife conservation, application of geo-informatics technology in agricultural systems and 

natural resources, and land use planning and management in highlands. 
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ก.สท. 401 (365401) : พื นที่สูงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6) 
HANR 401 : Highlands and Climate Change  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.สท. 201 (365201) หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre : HANR 201 (365201) or consent of the department  
                ระบบนิเวศที่สูงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูงและลุ่มน้ า 
ปัจจัยทางสังคม-วัฒนธรรม-เศรษฐกิจของชุมชนที่สูงกับระบบนิเวศ การใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่สูงการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดนิบนที่สูงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเทคโนโลยีสารสนเทศกับข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่สูง การจัดการและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบนที่สูงปัญหาบนที่สูงได้แก่ 
ระบบนเิวศเสื่อมโทรม การพังทลายของดนิ และภัยพิบัตทิางธรรมชาติ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ การกักเก็บคาร์บอนในระบบนเิวศป่าไม้เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ วิธีการส ารวจและประเมินคาร์บอนป่าไม้ กรณีศึกษาด้านนิเวศวิทยาป่าไม้เชิงปริมาณและ
การประเมินคาร์บอน 
                Highland ecosystems and climate change,natural resources in highlands and watersheds,  
socio-cultural-economic factors of highland communities and ecosystems,land uses in highlands, Land 
use changes in highlandsand climate change, information technology and land use information, land use 
planning and management in highlands, highland problems: degraded ecosystems, soil erosion, natural 
disasters, climate change impacts highlands, and approaches for resolutions, carbon sequestration in 
forest ecosystems for climate change mitigation, methods of forest carbon inventory and assessment, and 
case studies.  
 
ก.สท. 421 (365421) :  หลักการจัดการลุ่มน  า 3(2-3-4) 
HANR 421 :  Principles of Watershed Management  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)  
    หรือ ก.ปฐ. 212 (361212); หรือ ส.ภม. 104 (154104);  
    หรือ ก.พศ. 210 (363210) และ ก.กษ. 211 (400211);  
    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or SOIL 212 (361212);  
    or GEOG 104 (154104); or PLS 210 (363210)  
    and AGRI 211 (400211); or consent of the department 
  บทน าและกรอบแนวคิดเกี่ยวกับลุ่มน้ าและการจัดการลุ่มน้ า สถานภาพปัจจุบันและความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ าหลักการพื้นฐานในการจัดการลุ่มน้ าเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 
(ปริมาณน้ า คุณภาพน้ า และการไหลอย่างสม่ า เสมอของน้ าท่า) สัณฐานวิทยาและอุทกวิทยาของลุม่น้ าปัญหา
ในลุ่มน้ าและแนวทางในการจัดการ ประกอบดว้ย การาื้นาูพื้นที่ลุม่น้ าที่เสื่อมโทรม การควบคุมการพังทลาย
ของดนิ การจัดการภัยพบิัติเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า การจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน และการจัดการลุม่น้ าอย่าง
มีส่วนร่วม การวางแผนในการจัดการลุม่น้ าเพื่อความย่ังยืนและนโยบายที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนกรณีศกึษา 
  Overview and conceptual framework in watershed management, current status and 
conflicts of natural resources in watersheds, basic principles of watershed management for the main 
purposes (water quantity, quality and its regular flow), watershed morphology and hydrology, watershed 
problems and approaches for resolution: watershed area restoration, soil erosion control, water resource 
disaster management, Integrated Watershed Management (IWM) and Participatory Watershed 
Management (PWM), planning for sustainable watershed management and related policies, as well as, 
case studies 
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ก.สท. 422 (365422) : นิเวศวิทยาและการฟื้นฟูระบบนิเวศบนพื นที่สูง 3(3-0-6) 
HANR 422  : Highland Ecology ana Ecosystem Management and Restoration
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre : HANR 201 (365201) or consent of department  
                 หลักการและแนวคิดด้านนิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาตกิับสภาพที่สูงความขัดแย้งระหว่างการ
ใช้ที่ดินและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตบินที่สูงแนวทางการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา
เพื่อความย่ังยืน กรอบแนวคิดการใช้ที่ดินอย่างย่ังยืน  โครงสร้างและบทบาทของระบบนเิวศที่สูง ระบบนเิวศ
ป่าไม้ชนดิต่างๆความหลากหลายทางชีวภาพบนที่สูงวิธีการประเมินนิเวศวิทยาเชิงปริมาณและคุณภาพ การ
าื้นาูระบบนเิวศที่สูง  การจัดการระบบนเิวศเพื่อความย่ังยืนบนที่สูง และกรณีศกึษา 
                 Principles and concepts of ecology, natural resources and highland conditions, conflicts 
between land uses and natural resource conservation in highlands, integrated approach between 
conservation and development for sustainability, conceptual framework for sustainable land uses, 
structures and functions of highland ecosystems, forest ecosystem types, highland biodiversity, methods 
of quantitative and qualitative ecological assessment, highland ecosystem restoration, ecosystem 
management for highland sustainability, and case studies. 
  
ก.สท. 423 (365423) : สมดุลธาตุอาหารในระบบนิเวศป่าไม้ 3(3-0-6) 
HANR 423 : Forest Ecosystem Nutrient Balance  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.สท. 201 (365201)  
Pre : HANR 201 (365201)  
                 สมดุลระบบนิเวศป่าไม้ โครงสร้างของป่าไม้กับสมดุลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การ
หมุนเวียนธาตุอาหารพืชตา่งๆ ได้แก่ คาร์บอน ไนโตรเจน โพแทสเซียม าอสาอรัส แคลเซียมและแมกนเีซียม 
การเข้าสู่ระบบนิเวศของธาตุอาหาร การหมุนเวียนภายและสะสมธาตุอาหารในระบบนิเวศ  การสะสมธาตุ
อาหารในมวลชีวภาพป่าไม้และดิน การออกไปหรือสูญเสียธาตุอาหารจากระบบนิเวศ ความผันแปรตามชนิด
ป่าและสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่แตกต่างกัน  
                 Concepts of forest ecosystem nutrient balance, forest structures and physical environmental 
factors, cycles of carbon, nitrogen, potassium, phosphorus, calcium and magnesium, ecosystem nutrient 
inputs, internal nutrient cycling and storages, storages in forest biomass and soils, outputs or losses of 
nutrients from ecosystems, variations among forest types and different forest conditions. 
 
ก.สท. 424 (365424) : ไฟป่าและระบบนิเวศ 3(3-0-6) 
HANR 424  : Forest Fires and Ecosystems  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.สท. 201 (365201)    
Pre : HANR 201 (365201)  
  ความหมายและปัญหาการเกิดไาป่า ประเภทของไาป่า ชนิดป่าและการเกิดไาป่า 
ปรากฏการณ์ของไาป่า เช้ือเพลิงในป่า การเผาไหม้และพฤติกรรมของไาป่า สภาพอากาศกับการเกิดไาป่า 
อิทธิพลของสภาพภูมิประเทศ การสูญเสียธาตุอาหารจากระบบนิเวศป่าไม้ ผลกระทบของไาป่าพืช สัตว์ป่า
และจุลินทรีย์ในดิน ผลกระทบต่อพลังงานและผลผลิตของระบบนิเวศป่าไม้ ไาป่าและปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบของไาป่าตอ่สมดุลของธาตุอาหารและน้ าของระบบนิเวศป่าไม้ ชุมชนกับการเกิดไาป่า การป้องกัน
และควบคุมไาป่า แนวทางการจัดการไาป่าที่ประชาชนมีสว่นร่วม 
  Definitions and problems of forest fires, types of forest fires, forest fires phenomenon, 
fuels, combustion and fire behaviors, weather and forest fires, roles of topography, nutrient losses from 
forest ecosystems, effects on plants, wildlife and soil microbes, effects on energy and production of forest 
ecosystems, effects on nutrient and water balances of forest ecosystems, forest fires and environmental 
problems, local communities and forest fires, fire protection and control, approach to forest fire 
management with people participation 
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ก.สท. 425 (365425) :  การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 3(3-0-6) 
HANR 425  :  Wildlife Resource Conservation  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)  
    หรือ ก.ปฐ 212 (361212); หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
    และ ก.กษ. 211 (400211); หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or SOIL 212 (361212);  
    or PLS 210 (363210) and AGRI 211 (400211);  
    or consent of the department  
  บทน าเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  สถานภาพและความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่ากรอบแนวคิด: การ  บูรณาการระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างย่ังยืน  กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสัตว์ป่าระดับชาติและนานาชาติ กฎระเบียบที่ส าคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่
ส าคัญของประเทศไทย  นเิวศวิทยาสัตว์ป่า  ชีววทิยาและพฤตกิรรมของสัตว์ป่า  การส ารวจทางนเิวศวิทยาป่า
ไม้และสัตว์ป่า  การส ารวจชนิดและการประเมินประชากรสัตว์ป่า  การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าเพื่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ  แนวทางการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าเพื่อความย่ังยืน 
  Overview of natural resources, current status and conflicts over forest and wildlife 
resources, conceptual framework: Integrated approach in conservation and sustainable development, 
wildlife resource laws – national and international levels, important regulations and wildlife resource 
conservation, significant wildlife species in Thailand, wildlife ecology, biology and behavior, forest and 
wildlife ecological inventory, wildlife species survey and population assessment, wildlife resource 
management for biodiversity, approach in wildlife resource conservation and management for 
sustainability 
 
ก.สท. 426 (365426) :  พืชป่าและการใช้ประโยชน์ 3(3-0-6) 
HANR 426  :  Forest Plants and Utilization  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ว.ชว. 112 (202112) หรือ ว.ชว. 147 (202147);  
    หรือ ก.พศ. 210 (363210) และ ก.กษ. 211 (400211);  
    หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  BIOL 112 (202112) or BIOL 147 (202147); or PLS 210 (363210)  
    and AGRI 211 (400211); or consent of the department  

  ความส าคัญของทรัพยากรพืชป่า พันธุไ์ม้ป่าแยกตามวงศ์ตา่งๆ และรูปแบบการเจริญเติบโต
ของพันธุไ์ม้ ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย ไผ่ ไม้พุ่ม พื้นยึดเกาะและพืชพื้นลา่ง ชนิดของพันธุ์ไม้ในป่าต่างๆ เช่น ป่า
เต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าสนและป่าดิบเขา ความต้ องการสภาพสิ่ งแวดล้อมของพืชป่า 
คุณประโยชนท์างตรง ได้แก่ ผลผลิตที่เป็นเนื้อไม้ เช่น ไม้ส าหรับการก่อสร้างบ้านเรือน ท าเครื่องเรือน เสาและ
ไม้ใช้สอย ผลผลิตที่ ไม่ ใช่เนื้อไม้  เช่น พืชอาหาร  ให้น้ ามัน ยางไม้  พืชสมุนไพร ไม้ประดับและอื่นๆ  
คุณประโยชน์ทางอ้อม เช่น พันธุ์ไม้ในป่าต้นน้ าล าธาร ช่วยปรับสภาพอากาศและลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม 
ป้องกันการพังทลายของดิน มีดอกที่สวยงาม ฯลฯ สถานภาพของพืชป่า เช่น พืชที่พบได้ทั่วไป พบปานกลาง
และหายากแนวทางการอนุรักษ์โดยการขยายพันธ์ุด้วยเมล็ดและแบบไม่อาศัยเพศ 

  Importance of forest plants, taxonomy according to families and growth forms including 
trees, climbers, brushes, epiphytes and ground-covered species; plant species in dry dipterocarp, mixed 
deciduous, dry evergreen, pine and montane forests; Environmental requirements of forest plants; direct 
benefits: wood products such as wood for construction and furniture, non-wood products such as plants 
for food, oil, resin, medicine and others; indirect benefits such as plants in head watershed, improving air 
quality and pollution, reducing soil erosion, flowering plants etc., utilization and conservation, status of 
forest plants: common species, intermediate species and rare species, seed and vegetative propagation 
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ก.สท. 427 (365427) :  การปลูกสร้างสวนป่า 3(3-0-6) 
HANR 427  :  Forest Plantation  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  Third year standing or consent of the department 
  หลักการ แนวคิดและบทบาทของการปลูกสร้างสวนป่า เมล็ดพันธุไ์ม้ป่าและการจัดหาเมล็ด 
เรือนเพาะช าและเทคนคิการผลิตกล้าไม้ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของพืน้ที่และการเลอืกชนดิไม้ การปลูกสร้าง
สวนป่าและการดูแลรักษา  โรค แมลง และการควบคุมไาป่า การติดตามและการประเมินผล  แง่มุมทาง
เศรษฐกิจของการปลูกสร้างสวนป่า  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกับการปลูกสร้างสวนป่า 
  Principle, concepts and roles of forest restoration; forest tree seed and seed 
procurement; forest nursery and seedling production techniques; concepts of site quality and species 
matching; forest plantation and tending; diseases, insects and forest fire control; monitoring and 
evaluation; economics aspect of forest plantation; law and regulation related to forest plantation. 
 
ก.สท. 428 (365428) : การคณิตและการใช้คอมพิวเตอร์ทางป่าไม้ 3(2-3-4) 
HANR 428  : Forest Mensuration and Computer Applications  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre : HANR 201 (365201) or consent of the department  
                 ความส าคัญของการคณิตป่าไม้ นิยามและขอบเขตของการคณิตป่าไม้  เครื่องมือในทางป่าไม้  
การสุ่มตัวอย่างเพื่อการส ารวจป่าไม้ การวัดความสูงและเสน้ผ่าศูนย์กลางเพียงอกของไม้ ปริมาตรไม้และมวล
ชีวภาพ  สมการถดถอยในทางป่าไม้ การประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้ กรณีศกึษาการคณิตป่าไม้  
               Importance of forest mensuration, definition and scope of forest mensuration, instruments in 
forestry, sampling for forest inventories,  tree height and diameter at breast height, tree volume and 
biomass, regression analysis in forestry, and  computer application in forestry, case studies in forest 
mensuration. 
 
ก.สท. 431 (365431) :  ข้อมูลระยะไกลเพื่อการส ารวจการเกษตร 3(2-3-4) 

  และทรัพยากรธรรมชาติ 
HANR 431  :  Remote Sensing for Agricultural and Natural Resources Surveys 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211)  
    หรือ ก.ปฐ. 212 (361212); หรือ ก.พศ. 210 (363210)  
    และ ก.กษ. 211 (400211); หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
Pre :  SOIL 210 (361210) or SOIL 211 (361211) or SOIL 212 (361212);  
    or PLS 210 (363210) and AGRI 211 (400211);  
    or consent of the department 
  ความต้องการใช้ข้อมูลระยะไกลในด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดและ
แบบจ าลองเชิงพืน้ที่หลักการส ารวจขอ้มูลระยะไกลดาวเทียมส ารวจทรัพยากรโลก ระบบบันทึกข้อมูลและการ
บริการข้อมูลพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพเชิงตัวเลขกรรมวิธีการประมวลผลข้อมูลภาพเชิงตัวเลข 
การปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การจ าแนกรายละเอียดข้อมูลการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาตดิ้วยขอ้มูลจาก
ดาวเทียม การประเมินค่าความถูกต้องของการจ าแนกรายละเอียดข้อมูลฯ การน าเสนอและการประยุกต์ใช้
ขอ้มูลร่วมในระบบสารสนเทศการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
  Requirements to use remotely sensed data in agricultural and natural resources, concept 
and spatial model, principles of Remote Sensing,land resource satellites, sensors and data services, 
fundamentals and applications of digital image data, Digital Image Processing, image enhancement, 
image classification of agriculture and natural resourceswith satellite images, classification accuracy 
assessment, presentation and integrated applications in agricultural and natural resource information 
system 
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ก.สท. 490 (365490) : สหกิจศึกษาทางเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ      6 หน่วยกิต 
HANR 490  : Cooperative Education in Highland Agriculture  
   and Natural Resources 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.กษ. 290 (400290)   
Pre : AGRI 290 (400290)  
                 การท างานในสถานประกอบการของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือน
พนักงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต้การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดร้ับการมอบหมายจากหนว่ยงาน และภาควิชา  
                  Working at the organization of the public or private sector as a temporary member staff at 
least 16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and the 
Department. 
  
ก.สท. 491 (365491) : หัวข้อเลือกสรรทางเกษตรบนพื นที่สูง  1(1-0-2) 
HANR 491   และทรัพยากรธรรมชาติ 1 
 : Selected Topics in Highland Agriculture and Natural Resources 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.สท. 201 (365201) และนักศึกษาชั นปีท่ี 3  
Pre : HANR 201 (365201) and third year standing  

หัวขอ้ใหม่ที่น่าสนใจทางดา้นเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ   
New topics of interest in highland agriculture and natural resources 

 
ก.สท. 492 (365492) : หัวข้อเลือกสรรทางเกษตรบนพื นที่สูง 2(2-0-4) 
HANR 492   และทรัพยากรธรรมชาติ 2 
 : Selected Topics In Highland Agriculture and Natural Resources 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.สท. 201 (365201) และนักศึกษาชั นปีท่ี 3  
Pre : HANR 201 (365201) and third year standing  

หัวขอ้ใหม่ที่น่าสนใจทางดา้นเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ   
New topics of interest in highland agriculture and natural resources 
   

ก.สท. 493 (365493) : หัวข้อเลือกสรรทางเกษตรบนพื นที่สูง 3(3-0-6) 
HANR 493   และทรัพยากรธรรมชาติ 3 
 : Selected Topics In Highland Agriculture and Natural Resources 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ก.สท. 201 (365201) และนักศึกษาชั นปีท่ี 3  
Pre : HANR 201 (365201) and third year standing  
                     หัวขอ้ใหม่ที่น่าสนใจทางดา้นเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  
                     New topics of interest in highland agriculture and natural resources 
  
ก.สท. 497 (365497)  : สัมมนา 1 1(1-0-2) 
HANR 497  : Seminar 1  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั นปีท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre : Fourth year standing or consent of the department  
                 การน าเสนอผลงานวิจัย และ/หรือ บทความทางวิชาการ  และการอภิปรายผลงานทางด้าน
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)  
                Presentation of research report and/or academic paper, and discussion on selected topics in 
highland agriculture and natural resources.  Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
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ก.สท. 498 (365498)  : สัมมนา 2 1(1-0-2) 
HANR 498  : SEMINAR 2  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั นปีท่ี 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
Pre : Fourth year standing or consent of the department  
                 การน าเสนอผลงานวิจัย และ/หรือ บทความทางวิชาการ  รวมทั้งการอภิปรายผลงานทางด้าน
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U)  
                  Presentation of research report and/or academic paper, and discussion on selected topics in 
highland agriculture and natural resources.  Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) 
basis.  
 
ก.สท. 499 (365499)  : ปัญหาพิเศษ 3(0-9-0) 
HANR 499  : Special Problems  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชั นปีท่ี 4   
Pre : Fourth year standing  
 ก าหนดหัวข้อปัญหางานวิจัยและวัตถุประสงค์  ฝึกด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ผล สรุปผล 
วิจารณ์ผล น าเสนอและเขียนเลม่ปัญหาพเิศษ  โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (U) 
             Determining special problem topics and objectives; practice on research, analyzing data, 
summarizing and criticizing the results; presenting and writing the special problem report.  Grading will be 
given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 
ก.ธก. 211 (368211) :  การจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 
ABM  211  :  Agricultural Business Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ศศ. 100 (751100) หรือ ศศ. 101 (751101) 
Pre  :  AEC 200 (351200) or ECON 100 (751100) or ECON 101 (751101) 
 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่เผชิญกับการ
ประกอบธุรกิจการเกษตร ปัญหาการได้มา การจัดรูป และการจัดการที่ดิน แรงงานและทุน 
 An application of economic principles and business methods in decision making to 
problems confronting agricultural business; problems in acquisition, organization and management of land, 
labor and capital. 
  
ก.ธก. 310 (368310) :  การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส าหรับธุรกิจฟาร์ม 3(2-3-4) 
ABM  310  :  Applications of Economic Theories for Farm Business 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200) 
Pre  :  AEC 201 (351201) or AEC 200 (351200) 
    การจัดการธุรกิจาาร์ม กระบวนการตัดสินใจ การจัดเก็บข้อมูลาาร์ม การประเมิน
สภาพแวดล้อมของธุรกิจาาร์ม การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ธุรกิจาาร์ม การจัดท า
งบประมาณ การวางแผน และการลงทุน รวมทั้งการปฏิบัตกิารและดูงานในธุรกิจาาร์ม 
 Farm business management. Decision making processes. Farm information acquisition. 
Farm business environments evaluation. Applications of economic theories in business analysis. Budgeting, 
planning and investment. Laboratory and farm business study tours are provided. 
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ก.ธก. 411 (368411) :  การจัดการธุรกิจเกษตรขั นกลาง 3(3-0-6) 
ABM  411  :  Intermediate Agribusiness Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ธก. 211 (368211) 
Pre  :  ABM 211 (368211) 
 ขอบเขต หน้าที่ และภารกิจของการจัดการธุรกิจเกษตร องค์กรและบริบทของการจัดการ
ธุรกิจเกษตร การจัดการการตลาด การจัดการทางการเงิน การจัดการการด าเนินงาน และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจเกษตร 
 Scope, functions, and tasks of agribusiness management. Organizations and context of 
agribusiness management. Marketing management. Financial management. Operations management. 
Human resource management for agribusiness. 
 
ก.ธก. 431 (368431) :  การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 
ABM  431  :  Financial Management for Agribusiness 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200) 
Pre  :  AEC 201 (351201) or AEC 200 (351200) 
 หลักเศรษฐศาสตร์การจัดการในการใช้สินเช่ือในภาคการเกษตร เครื่องมือส าหรับการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงินส าหรับธุรกิจเกษตร แหลง่เงินกู้และค่าใช้จ่ายในการ
กู้เงินส าหรับธุรกิจเกษตร บทบาทของเครดิตในการพัฒนาการเกษตร และบทบาทของรัฐบาลในเรื่องสินเช่ือ
เพื่อการเกษตร 
 Economic principles related to credit management in the agricultural sector. Tools of 
financial analysis. Financial planning and controlling for agribusiness. Sources and cost of credit in 
agribusiness. Roles of credit in agricultural development. Roles of the government in the field of 
agricultural credit. 
 
ก.กษ. 100 (400100) :  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1(0-3-1) 
AGRI  100  :  Learning Through Activities 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :   None 
 การด าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถท าให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรู้
จากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาในด้านเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการ
พัฒนาบุคลกิภาพ เขา้ใจการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด ารง
ชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ ส านกึและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 The “Student Quality Development through Activities” is a general education course 
aiming at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities. In order to 
promote skills/moral and ethical behaviors in addition to the development of personality, art and culture, 
local wisdom, environmental preservation, as well as community-based economy by students under 
supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations. 
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ก.กษ. 101 (400101) :  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1(0-3-1) 
AGRI  101  :  Learning Through Activities 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None 
 การด าเนินกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและ
ประสบการณ์ชีวิตต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วมกิจกรรมใน
ช่วงเวลาของการศึกษาในมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถท าให้นักศึกษาประยุกต์ใช้การเรียนรู้
จากกิจกรรมต่างๆ ไปพัฒนาในด้านเกี่ยวกับการสร้างจิตส านึกที่ดี ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีการ
พัฒนาบุคลิกภาพเขา้ใจการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด ารง
ชีพในอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ ส านกึและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 
 The “Student Quality Development through Activities” is a general education course 
aiming at developing students’ performances in certain manners through numbers of activities. In order to 
promote skills/moral and ethical behaviors in addition to the development of personality, art and culture, 
local wisdom, environmental preservation, as well as community-based economy by students under 
supervision of advisors and/or joint supervision with the government or private organizations. 
 
ก.กษ. 110 (400110) :  พัฒนาการทางเทคโนโลยกีับการเปลี่ยนแปลงของโลก 3(3-0-6) 
AGRI  110  :  Technology Development and Global Change 
เงือ่นไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ผลของพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีต่อสังคมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ต่างๆ พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเกษตรต่อการเกิดสังคมมนุษย์ ยุคเครื่องจักรกับการปฏิวัติเขียว 
ปฏิชีวนะสารกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ยีนเทคโนโลยีกับชีวติยุคใหม่ ผลของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมกับ
มลภาวะและปัญหาโลกร้อน แนวทางในการแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคต 
 Effects of technology on human societies and global changes in different eras are 
discussed. Development of agricultural technology and human community formation, machine era and 
green evolution, antibiotics and world changes, gene technology and modern way of life. Effects of 
industrial development on pollution and global warming. Present and future prospects for problem solving. 
 
ก.กษ. 190 (400190) :  การฝึกงาน 1 1(0-3-0) 
AGRI  190  :  Practical Training 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None 
 ฝึกปฏิบัติในห้องสมุด ฝึกงานในสถาบันการเกษตรหรือในาาร์มเกษตรกร เรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน การท างานเป็นทีมในกิจกรรมทางการเกษตร และฝึกภาคสนามในชุมชนเกษตร 
 Practical work on searching academic documents in the library, practical work in the 
agricultural institution or private farm. Experiencing communal living and team working. Field work in 
agricultural community. 
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ก.กษ. 210 (400210) :  นวัตกรรมการเกษตรเบื องต้น  2(2-0-4) 
AGRI 210  :  Introduction to Agricultural Innovations 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None 
 แนวคิดและวิธีการของระบบและการจัดการาาร์มที่ทันสมัย เทคโนโลยีการเกษตรในระบบ
การจัดการาาร์มที่ทันสมัย การจัดการดนิและน้ าเพื่อการเกษตรแบบทันสมัย การควบคุมโรคและศัตรูพืชดว้ย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางการเกษตร ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจใน
การผลิตสัตว์ เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบการเกษตรแบบทันสมัย การจัดการข้อมูลเพื่อการเกษตรแบบ
แม่นย าสูง การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในทางการเกษตร ระบบติดตาม ควบคุม และสั่งการอัตโนมัติใน
การเกษตรสมัยใหม่ การสื่อสารดจิิทัลทางการเกษตร เครื่องจักรกลเกษตรในยุคเกษตรสมัยใหม่ และโรงเรือน
อัจฉริยะ  
 Concepts and approaches of modern agricultural system and management; agricultural 
technologies in modern farm management system, soil and water management for modern agriculture, 
disease and pest controls with modern technologies, information system for agricultural decision making, 
and information system for decision making to animal production; tools and equipment in modern 
agricultural system; data management for precision agriculture; big data utilization in agriculture; 
automatic monitoring, controlling, and functioning systems in modern agriculture; digital media 
communication for agriculture; farm mechanics in modern agriculture; and intelligent farmhouse. 
 
ก.กษ. 211 (400211) :  การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ   2(2-0-4) 
AGRI 211  :  Agricultural Systems and Natural Resource Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None 
 ความหมายและแนวคิดระบบเกษตร ระบบนิเวศเกษตร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศ
เกษตรและระบบนเิวศธรรมชาติ เครื่องมือและวิธกีารในการวิเคราะห์ระบบเกษตร กรณีศึกษาของการจัดการ
ระบบเกษตร การออกแบบภูมิทัศนเ์พื่อการจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและชนดิของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญ หาเกี่ ยวกับทรั พยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ แนวทางการแก้ ไขปัญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรอย่างย่ังยืน 
 Definitions and concepts of agricultural systems; agro-ecosystems; relationships between 
agro-ecosystems and natural ecosystems, tools and methods in agricultural system analyses; case 
studies of agricultural system management; landscape design for agricultural system and natural resource 
management; categories and types of natural resources; natural resource problems; integrated 
approaches in natural resource solutions; and sustainable management of natural resources and 
agricultural systems. 
  
ก.กษ. 290 (400290) :  การฝึกงาน 2 1(0-3-0) 
AGRI  290  :  Practical Training 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.กษ. 190 
Pre  :  AGRI 190   
 การฝึกงานภาคสนามจ านวน 100 ช่ัวโมงเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อการ
ผลิตตัง้แตเ่ริ่มต้นกิจกรรมไปจนถึงตลาดของผลติผลทางการเกษตร ฝึกหัดวิเคราะห์การด าเนนิการเกษตรใน
เชิงธุรกิจ 
 Field work minimum 100 hours. Focusing at utilization of agricultural resources for 
agricultural products from starting of the process to marketing. Practicum on introduction to agribusiness 
management. 
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ภ.บก. 130 (462130) :  ยาในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
PHPC 130  :  Medications in Everyday Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนะน าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยา ชนิดของยา ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียง
ของยา พิษของยา การใช้สมุนไพรใกล้ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อ
ประโยชนใ์นด้านความปลอดภัยในการใช้ยา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 Introduction to basic knowledge for medication uses including types of medication, 
precautions, adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and food supplement products, 
for the safety of self-care medications and health promotion. 
 
พย.ศท. 151 (571151) :  ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข 3(2-3-4) 
NGGE  151  :  Science and Art for Happiness Creation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 การรู้จักตัวเอง การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความหมาย ความส าคัญและสาระที่แท้ของชีวิต
และการศึกษา ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและแนวทางของจิตตปัญญาศึกษา สาระและความส าคัญ
แห่งความสุข นิยามของความสุข ประเภทของความสุขและการสร้างความสุขด้วยตัวเอง ความเช่ือมโยงของ
สาระแห่งชีวิต การศึกษาจิตตปัญญาศึกษาและการสร้างความสุข เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีชีวิตที่
สมบูรณ์ ดว้ยการเขา้ถงึความรู้ ความจริง และความดีงามของธรรมชาติและสรรพสิ่ง 
 Knowing of oneself; understanding of self and others; meaning, significance, and 
contexts of life and education; definition and concepts of contemplative education; contexts and 
significances of happiness; definition, type, and self-creation of happiness; linkage among life contexts-
education-contemplative education and happiness creation for perfect or quality of life through true 
knowledge and the beauty and goodness of natures and all things. 
 
สพ. 105 (651105) :  ระบบนิเวศกับสุขภาพ  3(3-0-6) 
VM  105  :  Ecosystem and Health 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความเช่ือมโยงระหว่างระบบนิเวศกับสุขภาพและผลกระทบตอ่มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ การบูร
ณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายผลของความเปลี่ยนแปลงในสังคมพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะที่จะสง่ผลกระทบตอ่ชีวติมนุษย์ 
 The relations between ecosystem and health and effects on human and animal life. 
Integration of knowledge of science for explaining the changes of plants, animals and environment, 
especially the changes that affect to human life effects. 
 
สพ. 306 (651306) :  กายวิภาคของสัตว์เลี ยง 3(2-3-4) 
VM  306  :  Anatomy of Domestic Animals 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ก.สศ. 201 (356201) หรือ ก.สศ. 210 (356210) 
Pre  :  ANS 201 (356201) or ANS 210 (356210)  
 การศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบของระบบโครงกระดูก กล้ามเนื้อห่อหุ้ม
ร่างกาย ทางเดินอาหาร สืบพันธุ์ ต่อมไร้ท่อ ขับถ่ายปัสสาวะ ทางเดินหายใจ หมุนเวียนโลหิต น้ าเหลือง 
ประสาทและอวัยวะสัมผัสพิเศษ ในสัตวเ์ลี้ยง 
 The study of comparative gross anatomy in musculoskeletal, integumentary, gastrointestinal, 
reproductive, endocrine, urinary, respiratory, cardiovascular, lymphatic, nervous system and special 
sense organs in domestic animals. 
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บธ.บช. 181 (701181) :  การบัญชีส าหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี 3(3-0-6) 
ACC  181  :  Accounting for Non Accountants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร กับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชี และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี และกรอบแนวคิด
ทางการบัญชี การจ าแนกรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้  และค่าใช้จ่าย การบัญชีส่วนบุคคล 
กระบวนการบันทึกและปรับปรุงบัญชีส าหรับธุรกิจ งบการเงินส าหรับธุรกิจ อันประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และการประยุกตใ์ช้ข้อมูลทางการบัญชีจากรายงานที่จัดท า 
 The relationship between financial accounting, managerial accounting and business. 
Related law in accounting and ethics of accounting profession. Definition, objectives of accounting and 
accounting framework. Classification of assets, liabilities, capital, revenues and expenses. Personal 
accounting. Accounting process and adjusting entries for business. Financial statements for business which 
include statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in 
equity, cash flow statement and notes. Financial statements analysis and applying accounting information 
from the report. 
 
บธ.กง. 101 (702101) :  การเงินในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 
FINA 101 :  Finance for Daily Life 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 
  ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวัน การสร้างฐานะมั่นคงทางการเงิน 
การส ารวจสุขภาพทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สิน บริการ
ของสถาบันการเงิน การออมเงิน การให้เงินท างาน การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณ์ของชีวติ การประกัน
ความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรียมความพร้อมเพื่อความสุข 
  Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 
evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution services. 
Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance. Tax planning. 
Preparing for happiness. 
 
บธ.กจ. 103 (703103) :  การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื องต้น 3(3-0-6) 
MGMT  103 :  Introduction to Entrepreneurship and Business 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 
 บทบาทการเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ 
หลักการจัดการ การจัดการด้านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ 
 Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 
opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, 
forms of business, business plans, principle of management, marketing management, production 
management, financial management, accounting, taxation, business law, international business and 
business ethics for entrepreneur. 
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บธ.กต. 191 (705191) :  ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด 1(1-0-2) 
MKTG  191 :  Smart Consumer 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 
 บทบาทของการตลาดในชีวติประจ าวัน เขา้ใจกลยุทธก์ารตลาดของธุรกิจ สทิธแิละหนา้ที่ของ
ผู้บริโภค การเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Roles of marketing in everyday life, understanding business marketing strategies, 
knowing consumer right, knowing how to be a smart consumer in sufficiency economy. 
 
บธ.กต. 211 (705211) :  หลักการตลาด 3(3-0-6) 
MKTG  211 :  Marketing Principles 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre :  None 
 หลักพื้นฐานทางดา้นการตลาด ลักษณะ แนวความคิด และวธิกีารศึกษาวชิาการตลาด ตลาด
ในแง่ผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภค การจ าแนกประเภทและการแบ่งสว่นตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด 
หลักการตลาดในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหนา่ย และการสง่เสริมการขาย 
 Fundamentals of marketing: nature and concepts. Marketing management approach. 
Markets; consumer, consumer behavior, market segmentation and market classification. Marketing 
environments. Marketing Mix: product, price, place and promotion. 
 
บธ.กต. 431 (705431) :  การจัดการขายและศลิปะการขาย 3(3-0-6) 
MKTG  431 :  Sales Management and Salesmanship 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  บธ.กต. 211 (705211) 
Pre :  MKTG 211 (705211) 
 ศึกษาถึงแนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการขาย ส่วนประกอบของความส าเร็จในการขาย การ
จัดการด้านพนักงานขาย ได้แก่ การวางแผน การคัดเลอืก และการบรรจุพนักงานขาย การมอบหมายหน้าที่ 
การควบคุม การจูงใจ และการปฏิบัติงานของพนักงานขาย การพยากรณ์การขาย การก าหนดของการ
จ าหนา่ย และการจัดการ ส าหรับตลาดค้าปลกีและตลาดค้าส่ง ศิลปะการขายในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมการ
ขายและกระบวนการขาย 
 Introduction to theories of selling. Elements of success. Sales force management: 
planning, staffing, assigning, controlling, motivating, and sales force operations. Sales forecasting. 
Designing and managing channels of distribution: retail market, and wholesale market. Salesmanship 
concerning preparation for selling and selling process. 
 
บธ.กต. 461 (705461) :  การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6) 
MKTG  461 :  Retail Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  บธ.กต. 211 (705211) 
Pre :  บธ.กต. 211 (705211) 
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีก โอกาสในการค้าปลีก 
ร้านค้า และวธิกีารด าเนนิงานของร้านค้า การปฏิบัตงิาน และการจัดการที่เกี่ยวขอ้งกับสนิค้า เช่น การซือ้ การ
รับมอบ การท า เครื่องหมาย การควบคุมและการตั้งราคา รวมทั้งการเรียนรู้ในเรื่องการค้าปลีกเฉพาะเรื่อง 
อันได้แก่ การสง่เสริมการจ าหนา่ย การให้บริการลูกค้า ตลอดจนการควบคุมการค้าปลกี 
 Changing of the environment related to retailing, the retail opportunities, the store itself 
and running the store. Operations and management merchandise: buying, receiving, marking, controlling 
and pricing. Also learning a specialty in retailing: promotion, customer services and retail control. 
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ศศ. 101 (751101) :  หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
ECON  101  :  Principles of Economics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวความคิดเบือ้งต้นของเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีราคาเบื้องตน้ ทฤษฎีการผลติและปัจจัยการ
ผลิต นโยบายเศรษฐกิจจุลภาค 
 Basic concepts in economics. Elementary price theory. Theory of consumer behavior. 
Production theory and factors of production. Microeconomic policy. 
 
สม. 204 (851204) :  หลักการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา  3(3-0-6) 
     และการสื่อสารการตลาด  
MC  204  :  Principles of Public Relations, Advertising  
     and Marketing Communication   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวคิด หลักการ บทบาท และการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการ
สื่อสารการตลาด การใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา และการสื่อสารการตลาด 
 Concepts, principles, roles, and operation of public relations, advertising, and marketing 
communication. The use of media and activities for public relations, advertising, and marketing 
communication. 
 
สม. 305 (851305) :  ศิลปะเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
MC  305  :  Arts for Communication 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวคิดและหลักการศิลปะเพื่อการสื่อสาร องค์ประกอบในการออกแบบ การใช้ศิลปะเพื่อ
การออกแบบสื่อประเภทต่างๆ แนวคิดและหลักการใช้เสียงเพื่อการออกแบบสื่อ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เพือ่การสื่อสาร การประยุกตใ์ช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิตสื่อ 
 Concepts and principles of arts for communication. Composition of design. The use of arts 
for different types of media design. Concepts and principles of audio usage for media design. The use of 
images, films, and video productions for communication. The application of computer programs in media 
design and production. 
สม. 309 (851309) :  สื่อกับโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
MC  309  :  Media and the Modern World 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อในโลกสมัยใหม่ ลักษณะ ประเภท และโครงสร้างของสื่อใหม่ ผลกระทบ
ของสื่อใหม่ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ปัญหาที่สื่อในโลกสมัยใหม่เผชิญและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา จริยธรรมของสื่อในโลกสมัยใหม่ 
 Concepts about media in the modern world. Characteristics, types and structure of new 
media. Effects of new media on society, economy, politics, and culture. Problems encountered by media 
in the modern world and possible solutions. Ethics of media in the modern world. 
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สม. 310 (851310) :  หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-0-6) 
MC  310  :  Principles of Radio and Television Broadcasting 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประวัติ บทบาท หนา้ที่และ
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีการกระจายเสยีง อุปกรณ์ โครงสร้าง การจัดการองค์กรและจรรยาบรรณ 
 Introduction to radio and television broadcasting. History, roles, functions, and 
responsibilities. Broadcasting technology, equipment, structure, organization management, and code of 
conduct. 
 
สม. 401 (851401) :  สื่อทางเลือก 3(2-3-6) 
MC  401  :  Alternative Media 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 หลักการและแนวทางของสื่อทางเลอืก บทบาทและศักยภาพของส่ือทางเลอืกประเภทตา่งๆ 
 Principles and guidelines for alternative media. Roles and potential capacity of each type 
of alternative media. 
 
สม. 407 (851407) :  สื่อกับชุมชน 3(2-6-1) 
MC  407  :  Media and Community 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  นักศึกษาชั นปีท่ี 3 
Pre  :  third year standing  
 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน ความส าคัญของสื่อกับชุมชน พัฒนาการของแนวคิดการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนา บทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบของนักการสื่อสารต่อชุมชน ขัน้ตอน การวางแผน การผลติสื่อ 
และการประเมินผลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 Concepts involved in “community”. Significance of media to community. Development of 
concepts of development communication. Roles and professional responsibilities of journalists to 
community. Processes, planning, media production and the assessment of participatory community 
development. 
 
สม. 420 (851420) :  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3(2-3-4) 
MC  420  :  Radio Program Production 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  สม. 310 (851310) และ สม. 313 (851313) 
Pre  :  MC 310 (851310) and MC 313 (851313)  
 การจัดองค์กรวิทยุกระจายเสยีง อุปกรณ์และเทคนคิการผลิตรายการวิทยุกระจายเสยีง การ
ฝึกปฏิบัตกิารผลติรายการวิทยุกระจายเสยีง ในหนา้ที่ผู้ผลิต ผู้ก ากับ ผู้เขยีนบท ผู้ประกาศและผู้แสดง 
 Radio broadcasting studio management. Equipment and techniques of radio program 
production. Practice in various roles in a radio broadcasting studio including producer, director, script 
writer, announcer, and actor.  
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สม. 430 (851430) :  การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3(1-6-2) 
MC  430  :  Television Program Production  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  สม. 310 (851310) และ สม. 313 (851313) 
Pre  :  MC 310 (851310) and MC 313 (851313)  
 หลักการ องค์ประกอบและขั้นตอนทั่วไปในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ส าหรับการผลิตรายการประเภทต่างๆ ทั้งแบบกล้องเดียวและหลายกล้อง บทบาทและการปฏิบัติ
หนา้ที่ของบุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน ์ตัง้แต่ข้ันตอนการเตรียมการผลิต ขัน้ตอนการถ่ายท า และ
ขัน้ตอนหลังการถ่ายท า 
 Principles, components, and general processes of television program production. 
Technology and equipment for producing different kinds of television programs, both single camera and 
multi-cameras. Roles and functions of television production personnel in pre-production, field production 
and post production processes. 
 
ศท.สป. 140 (954140) :  พื นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
INX  140  :  Information Technology Literacy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ไม่มี 
Pre  :  None  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบต่อสังคม องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประมวลผลข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอกซ์ตราเน็ต 
 Information technology and its impacts on society. Component of information technology 
system. Data processing. Introduction to data communication and computer network. Internet, intranet 
and extranet. 
 
ศท.สป. 360 (954360) :  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการ 3(3-0-6) 
     จัดการบุคลากรความรู้  
INX  360  :  Information Technology for Knowledge  
     Worker Management 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ศท.สป. 140 (954140) หรือ ศท.สป. 260 (954260) 
Pre  :  INX 140 (954140) or INX 260 (954260)  
 บทน าการจัดการบุคลากรความรู้ ตัวแบบสมรรถนะบุคลากรความรู้ การวางแผนพัฒนา
บุคลากรความรู้ การเรียนรู้ของบุคลากรความรู้ในองค์การสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการจัดการบุคลากรความรู ้เครื่องมือด้านการจัดการ
ความรู้เพื่อบุคลากรความรู้ เทคนคิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบุคลากรความรู้ 
 Introduction to knowledge worker management. Competency model of knowledge 
worker. Knowledge worker development planning. Learning of knowledge worker in information 
technology enterprise. Information Technology for supporting knowledge worker development. Information 
technology for following up knowledge worker management. Knowledge management tools for 
knowledge worker. Information technology techniques for knowledge worker.  
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2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า  

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ครุฑเมือง 

กฤตมิา ป้อต๊ะมา และ พัชรินทร์ ครุฑเมือง. 2558. ตรวจสอบการแพร่กระจายของโรคโนซีมาในผึ้งพันธุ ์ณ 

ลานเลีย้งผึ้งพันธ์ุจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูนและแพร่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(2): 127-137. 

Khaeso Kanjana, Andongma Awawing, Akami Mazarin, Souliyanonh  Biangkham, Zhu  Jian, Patcharin 

Krutmuang, Niu C.Y. 2 0 1 7 .  Assessing the effects of gut bacteria manipulation on the 

development of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Diptera; Tephritidae). Symbiosis. DOI:  10 . 

1007/s13199-017-0493-4.    

Borsuk G, Ptaszyńska AA, Olszewski K, Domaciuk M, Krutmuang P, Paleolog J.  2017. A New Method 

for Quick and Easy Hemolymph Collection from Apidae Adults. PLOS ONE. 12(1):e0170487  

Chupia, V, P. Patchanee, P. Krutmuang, S. Pikulkaew. 20 16 . Development and Evaluation of Loop-

mediated Isothermal Amplification for Rapid Detection of Nosema ceranae in Honeybee. Asian 

Pac J Trop Dis. 6(12): 952-956. 

Chen, Z., Y. Dong, Y. Wang, A. A. Andongma, M. A. Rashid, P. Krutmuang and C. Niu. 2016 . Pupal 

diapause termination in Bactrocera minax: an insight on 2 0 -hydroxyecdysone induced 

phenotypic and genotypic expressions. Scientific Reports. DOI: 10.1038/srep27440. 

Chupia, V., S. Pikulkaew, P. Krutmuang, S. Mekchay and P. Patchanee. 2016. Molecular epidemiology 

and geographical distribution of Nosema ceranae in honeybees, Northern Thailand. Asian Pac J 

Trop Dis. 6(1): 27-31. 

Krutmuang, P. and M. Thungrabeab. 2016 . Actinomyces produces a multi antibiotic complex act as a 

potential biocontrol agent to Ascosphaera apis. pp. 15 4 . The 7 th International Conference on 

Environmental and Rural Development. Phnom Penh, Cambodia 16-17 January 2016. 

Thungrabeab, M. and P. Krutmuang. 20 16 . Evaluation of the Entomopathogenic fungi for controlling 

Solanum Fruit Fly.  The 7 th International Conference on Environmental and Rural Development. 

pp. 143.  Phnom Penh, Cambodia 16-17 January 2016. 

Chupia, V., P. Patchanee, P. Krutmuang and S. Pikulkeaw. 2015. Comparison of Multiplex Polymerase 

Chain Reaction (PCR) and Loopmediated Isothermal Amplification (LAMP) for the Detection of 

Nosema ceranae in Honeybee Colonies from Chiang Mai, Thailand. International conference on 

Interdisciplinary Research and Development (ICIRD) 2 9 -3 1  October 2 0 15 . Maejo Univesity, 

ChiangMai Thailand. pp.30-39. 
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว  บูรณพานิชพันธ์ุ 

จริยา สีดวงแก้ว จิราพร กุลสาริน ไสว บรูณพานิชพันธ์ุ และ สิริญา คัมภิโร. 2558. ชีววิทยาของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย
และประสิทธภิาพของสารฆ่าแมลงส าหรับการควบคุมในมะเขอืม่วง. วารสารเกษตร 31(2): 193-201. 

อาทิตยา ทองค ากูล จิราพร กุลสาริน และ ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ. 2558. การออกแบบกับดักาีโรโมนเพศ
สังเคราะห์เพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักในการผลติกะหล่ าปลบีนพืน้ที่สูง.  วารสารเกษตร 31(1): 21-29. 

กาญจนา โกติทิพย์  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ  ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ และ ประณิธิพร 
เอมโอฐ. 2557. การจ าแนกชนดิและชีววิทยาของผีเสื้อศัตรูยาสูบในโรงเก็บ. วารสารเกษตร 30(1): 21-28. 

ฉัตราภรณ์ กุณาวงค์  เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ และ อ ามร อินทร์สังข์. 2557. การ
ควบคุมไร Suidasia pontifica Oudemans ในอาหารไก่โดยใช้าอร์มาลดีไฮด์ร่วมกับกรดโพรพิโอนิก. 
วารสารเกษตร  30(3): 243-252. 

ภัทรดนัย ชัยสวัสดิ์  จิราพร กุลสาริน  ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ และ สิริญา คัมภิโร. 2557. ประสิทธิภาพของ
เช้ือรา Nomuraea และ Metarhizium สาเหตุโรคแมลงในการควบคุมหนอนกระทู้ผักของดอกดาวเรอืง. 
วารสารเกษตร 30(1): 11-19 

ชฎารัตน์ ชมพูพลอย  จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ และ สิริญา  คัมภิโร. 
2556. การเก็บเช้ือราสาเหตุโรคแมลงของเพลี้ยไาพริกหวานในโรงเรือนในจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร
เกษตร 29(1): 55-62. 

พิพัฒนพ์งษ์ ตะ๊ทองค า  ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ  ปิยะวรรณ สุทธปิระพันธ์ และ เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 2556. 
การส ารวจถิ่นอาศัยและชีววทิยาของตั๊กแตนใบไม้. วารสารเกษตร 29(1): 63-69. 

วีรยุทธ สร้อยนาค  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ  และสมชาย ธนสินชยกุล. 2556. 
ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย. วารสารเกษตร 29(3): 231-238. 

สุพร กิมขาว  วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ  ไสว บูรณพานิชพันธ์ุ จิราพร กุลสาริน และเยาวลักษณ์ จันทร์บาง. 
2556. ปฏิกิริยาของข้าวสายพันธุ์ลูกผสมกลับ BC4F3-4 (ราตูฮีเนติ/ขาวดอกมะลิ 105 x ชัยนาท 1) 
ตอ่เพลี้ยกระโดดหลังขาวในภาคเหนอืตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเกษตร 29(1): 45-54. 

Onishi, Y., W. Jaitrong, P. Suttiprapan, S. Buranapanichpan, Y. Chanbang and F. Ito. 2016. Ant species 
diversity in coffee plantation in Chiang Mai province, Northern Thailand. The Thailand Natural 
History Museum Journal 10(1): 33-48. 

Kusumoto, D., H. Masuya, T. Hirao, H. Goto, K. Hamaguchi, W.-I. Chou, W. Suasa-ard, S. Buranapanichpan, 
S. Uraichuen, O. Kern-asa, S. Sanguansub, A. Panmongkol, Q. T. Pham, S. Kahono, I. M. 
Sudiana and N. Kamata.  2015 .  Comparison of sapwood discoloration in Fagaceae trees after 
inoculation with isolates of Raffaelea quercivora, cause of mass mortality of Japanese oak trees.  
Plant Disease 99(2): 225-230. 

Kusumoto, D., H. Masuya, T. Hirao, H. Goto, K. Hamaguchi, W.I. Chou, W. Suasa-ard, S. 
Buranapanichpan, S. Uraichuen, O. Kern-asa, S. Sanguansub, A. Panmongkol, T.P. Quang, S. 
Kahono, H. Juristiono and N. Kamata.  2 0 1 4 .  Discoloration induced by Raffaelea quercivora 
isolates in Quercus serrata logs and its relation to phylogeny: a comparison among isolates with 
and without the Japanese oak wilt incidence including outside of Japan.  J. For. Res.  19: 404-410. 

Tuda, M., L.-H. Wu, N. Yamada, C.-P. Wang, W.-J. Wu, S. Buranapanichpan, K. Kagoshima, Z.-Q.  Chen, K.K. 

 Teramoto, B.R. Kumashiro and R. Heu.  2014. Host shift capability of a specialist seed  predator of an invasive 

 plant: roles of competition, population genetics and plant chemistry.  Biol. Invasions 16: 303-313.  
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3. อาจารย์ ดร.นินาท  บัววังโป่ง 

นินาท บัววังโป่ง และสมฤทัย ใจเย็น. 2559.การวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งเพื่อการผสมเกสรและสร้าง

รายได้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง. ผลงานวิจัยของมูลนิธโิครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องค์การมหาชน) (ประจ าปีงบประมาณ 2559), อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

7 กันยายน 2559. หจก. วนดิาการพิมพ์ จังหวัดเชียงใหม่. หนา้ 216-227. 

Page, P., Lin, Z., Buawangpong, N., Zheng, H., Hu, F., Neumann, P., Chantawannakul, P., Dietemann, 

V. 2016. Social apoptosis in honey bee superorganisms. Scientific Reports 6(27210): 1-6. 

Buawangpong, N., de Guzman, L.I., Khongphinitbunjong, K., Frake, A.M., Burgett, M., 

Chantawannakul, P. 2015. Prevalence and reproduction of Tropilaelaps mercedesae and Varroa 

destructor in concurrently infested Apis mellifera colonies. Apidologie. DOI: 10.1007/s13592-015-

0368-8. 

Chuttong, B., Buawangpong, N., Burgett, M. 2 0 1 5 .  Honey Bees and Coffee. Bee World DOI: 

10.1080/0005772X.2015.1091230 

Buawangpong, N., Saraithong, S., Khongphinitbunjong, K., Chantawannakul, P.,Burgett, M. 2014. The 

comb structure of Apis dorsata F. (Hymenoptera: Apidae): 3 -dimentional architecture and 

resource partitioning. Chiang Mai J. Sci. 41: 1-7. 

Khongphinitbunjong, K., de Guzman, L.I., Buwangpong, N., Rinderer, T.E.,Chantawannakul, P. 2 0 1 3 . 

Observations on the removal response of brood inoculated with Tropilaelaps mercedesae 

(Mesostigmata: Laelapidae) and the mite’s reproductive success in Apis mellifera colonies. Exp. 

Appl. Acarol. DOI: 10.1007/s10493-013-9728-0. 

Pettis, J.S., Rose, R, Lichtenberg, E.M., Chantawannakul, P, Buawangpong, N, Somana, W, 

Sukumalanand, P, Vanengelsdorp, D. 2 0 1 3 .  A rapid survey technique Tropilaelaps mite 

(Mesostigmata: Laelapidae) detection. J. Econ. Entomol. DOI: 10.1603/EC12339.  

Buawangpong, N., Khongphinitbunjong, K., Chantawannakul, P., Burgett, M. 2 0 1 3 .  Tropilaelaps 

mercedesae: Does the honey bee brood mite parasite exhibit a gender preference when 

infesting brood of the adapted host Apis dorsata? J. Apic. Res. 52: 158-159. 

 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสุข  ชัยสุข 

จรรยาภรณ์ ภูดัง และพรสุข ชัยสุข. 2559. ผลของสารฆ่าราบางชนิดต่อการยับย้ังการเจริญของเช้ือรา

Collectotrichnm gloeosporioides สาเหตุโรคหอมเลื้อย. วารสารเกษตร. 32(2):181-189. 

พรสุข ชัยสุข. 2558. ผลของสารสกัดจากดอกดาวเรืองในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมะเขือเทศ. 

วารสารเกษตร. 31(3): 311-318 
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5. อาจารย์ ดร.อรอุมา  เรืองวงษ์ 

อรอุมา เรืองวงษ์ และเบญจวรรณ ใจจันทรา. 2560. การใช้แอคติโนมัยซีทจากดินเพื่อยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเห่ียวเขยีวของมะเขอืเทศใ วารสารเกษตร 33: 49-59. 

อังคณา สบบง ภาณุพงศ์ ยอดวงศ์ ธรีวรรณ บุญญวรรณ อรอุมา เรืองวงษ์  ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ และสงวนศักดิ์ 

ธนาพรพูนพงษ์. 2558. ผลการใช้พลาสมาระบบความดันบรรยากาศก าจัดเช้ือราในเมล็ดพันธุ์พริก 

พันธ์ุจักรพรรด.ิ วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 46 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ) กันยายา-ธันวาคม 384-387 หนา้. 

อังคณา สบบง  ภาณุพงศ์ ยอดวงศ์ นุชฉรา สมรัตน์ ธีรวรรณ บุญญวรรณ อรอุมา เรืองวงษ์  ชนม์เจริญ 

แสวงรัตน์และสงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. 2558. ผลของก าลังไาา้า และระยะเวลาในการประยุกตใ์ช้ 

Non-thermal plasma (NTP) ก าจัดเชือ้ราบนเมล็ดพันธุพ์ริก รายงานการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์

แห่งชาติ ครั้งที่ 12. 29-36 หนา้. 

C. Phuakjaiphaeo, C.I. Chang, O. Ruangwong and K. Kunasakdakul. 2016. Isolation and identification of 

an antifungal compound from endophytic Streptomyces sp. CEN2 6  active against Alternaria 

brassicicola.  Letters in Applied Microbiology, 63(1): 38-44. 

 

6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 

ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล และ ชนากานต์ รัตนศักดิ์ชัยชาญ. 2559. ประสิทธิภาพของน้ าสกัดชีวภาพจาก

เศษเหลือพริกตอ่การยับย้ังเช้ือรา Colletrotrichum gloeosporioides ในสภาพห้องปฏิบัติการ. วารสาร

เกษตร 32(1): 61-72. 

ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล และ ศราวิชญ์ สายมงคล. 2558. ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรีย  ปฏิปักษ์ 

Bacillu megaterium สายพันธ์ุ No.16 ในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของขา้วพันธ์ุ กข6. วารสารเกษตร 

31(3): -301-310. 

ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล. 2558. ผลของเช้ือแอกติโนไมซีสเอนโดไาต ์Streptomyces sp. ไอโซเลท P4 ต่อ

การเจริญของถั่วเหลอืงที่ปลูกในดนิซึ่งมีการใช้สารก าจัดวัชพืช. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(2): 

61-72. 

Chungopast S., Thapanapongworakul P., Matsuura H., Dao VT., Asahi T., Tada K., Tajima S., and 

Nomura M. 20 14 . Glutamine synthetase I-deficiency in Mesorhizobium loti differentially affects 

nodule development and activity in Lotus japonicas. Journal of Plant Physiology 171: 104-108. 

 

7. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ 

งานวิจัยระดับชาติ 

ชัชพงษ์ ศรีค า, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. 2557. การใช้คลื่นความถี่วทิยุเพื่อควบคุม

มอดาันเลื่อยในข้าวสารพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105. วารสารเกษตร 30(3): 253-262. 

ดวงกมลวรรณ กบกันทา, ศิวาพร ธรรมดี และ ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ. 2556. ผลของการท า Seed Priming 

ตอ่การงอกของเมล็ดพันธุแ์ตงกวา. แก่นเกษตร. 41(3): 239-246 
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นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von Hoersten 

และ สุชาดา เวียรศิลป์. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกขา้วเปลอืกที่เก็บเกี่ยวใหม่พันธุป์ทุมธานี 1 และ

พันธ์ุสันป่าตอง 1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร44 : 3 (พเิศษ) : 378-381. 

ระดับนานาชาติ 

Vearasilp Suchada, Sa_Nguansak Thanapornpoonpong, Nattasak Krittigamas, Sangtiwa Suriyong, 

Piyachat Akaranuchat, Dieter von Hörsten.  2015.  Vertical Operating Prototype Development 

Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in Milled Rice. Agriculture 

and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192. 

Suriyong Sangtiwa, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek Punyalue, Suchada Vearasilp. 

2 0 1 5 .  Influence of Storage Conditions on Change of Hemp Seed Quality.  Ariculture and 

Agricultural Science Procedia. 5: 170–176. 

บทความทางวิชาการ 

สุชาดา เวียรศิลป์, ณัฐศักด์ิ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์,  สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ และ เยาวลักษณ์ 

จันทร์บาง. 2556. ทางเลือกใหม่ในการก าจัดโรคและแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ. Postharvest 

Newsletter ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หนา้ 5-6. 

  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ 

สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า “ระบบและวิธีการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุส าหรับควบคุม/ก าจัด

แมลงในวัตถุดิบทางการเกษตร”  

 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ์ 

งานวิจัยระดับชาติ 

อังคณา สบบง, ภาณุพงศ์ ยอดวงศ์, ธีรวรรณ บุญญวรรณ, อรอุมา เรืองวงษ์, ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ และ 

สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ์. 2558. ผลการใช้พลาสมาระบบความดันบรรยากาศก าจัดเช้ือราบน

เมล็ดพันธุพ์ริก พันธ์ุจักรพรรด.ิ วิทยาศาสตร์เกษตร. 46:3/1 (พิเศษ) : 384-387. 

จิตรมาศ นากา , สุชาดา เวียรศิลป์ , สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ์ , Dieter von Hoersten และ Wolfgang 

Luecke. 2556. ผลของความร้อนคลื่นความถี่วิทยุต่อการควบคุมเช้ือรา Aspergillus favus สารพิษอะาลา

ทอกซินบี 1 และคุณภาพการหุงตม้ของข้าวพันธุข์าวดอกมะลิ 105 บรรจุถุงที่มีความหนาแน่นต่างกัน. 

วิทยาศาสตร์เกษตร. 29 (1) : 1-12. 

นุชจารี มงคล, แสงทิวา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von Hoersten 

และ สุชาดา เวียรศิลป์. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกขา้วเปลอืกที่เก็บเกี่ยวใหม่พันธุป์ทุมธานี 1 และ

พันธ์ุสันป่าตอง 1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร44 : 3 (พิเศษ) : 378-381. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
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ระดับนานาชาติ 

Suchada Vearasilp, Pitipong Thobunluepop, Sa-nquansak Thanapornpoonpong, Elke Pawelzik, Dieter 

von Hörstene.  2015.  Radio frequency heating on lipid peroxidation, decreasing oxidative stress 

and aflatoxin B1 reduction in Perilla frutescens L. highland oil seed. Agriculture and Agricultural 

Science Procedia. 5 : 177-183.  

Suchada Vearasilp, Sa-nguansak Thanapornpoonpong, Nattasak Krittigamas, Sangtiwa Suriyong, 

Piyachat Akaranuchat, Dieter von Hörsten.  2015.  Vertical Operating Prototype Development 

Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in Milled Rice. Agriculture 

and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192. 

บทความทางวิชาการ 

สุชาดา เวียรศิลป์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์, สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ์ และ เยาวลักษณ์ 

จันทร์บาง. 2556. ทางเลือกใหม่ในการก าจัดโรคและแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ. Postharvest 

Newsletter ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หนา้ 5-6. 

 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แสงทวิา  สุริยงค์ 

งานวิจัยระดับชาติ 

สะแกวัลย์ คันธะเรศย์, แสงทวิา สุริยงค์ และ ปาริชาติ เทียนจุมพล. 2559. ผลของกรรมวิธหียุดการงอกต่อ

คุณภาพการสแีละสารสกัดแอนโทไซยานินในขา้วเหนยีวด า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47 ฉบับที่ 3 

(พิเศษ) :253-256. 

ภคพร ทายะมหา,  ปาริชาติ เทียนจุมพล และ แสงทิวา สุริยงค คุณภาพเมล็ดพันธุของงาขี้มอนระหวาง

การเก็บรักษาในสภาพแตกตางกัน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46 ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ): 87-91. 

นุชจารี มงคล, แสงทวิา สุริยงค์, ณัฐศักดิ์ กฤตกิาเมษ, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, Dieter von Hoersten และ 

สุชาดา เวียรศิลป์. 2556. คุณสมบัติไดอิเล็กทริกขา้วเปลอืกที่เก็บเกี่ยวใหม่พันธ์ุปทุมธานี 1 และพันธุ์

สันป่าตอง 1. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 44 : 3 (พิเศษ) : 378-381. 

ระดับนานาชาติ 

Suchada Vearasilp, Sa_Nguansak Thanapornpoonpong, Nattasak Krittigamas, Sangtiwa Suriyong, 

Piyachat Akaranuchat, Dieter von Hörsten.  2015.  Vertical Operating Prototype Development 

Supported Radio Frequency Heating System in Controlling Rice Weevil in Milled Rice. Agriculture 

and Agricultural Science Procedia. 5: 184–192. 
Suriyong Sangtiwa, Nattasak Krittigamas, Sarita Pinmanee, Adirek  Punyalue, Suchada Vearasilp. 

2 0 1 5 .  Influence of Storage Conditions on Change of Hemp Seed Quality.  Ariculture and 
Agricultural Science Procedia. 5: 170–176. 

Dumern Karladee, Panita Boonsit, Sangtiwa Suriyong, Korawan Sringarm. 2013. Antioxidant capacities 
of vitamin E (tocopherols) in purple rice (Oryza sativa L. indica), perilla (Perilla frutescens L.) and 
sesame (Sesamum indicum). International Journal of Agricultural Technology (IJAT) 9: 177-191. 

 

http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_detail.asp?id=0185
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210784315001618
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บทความทางวิชาการ 

สุชาดา เวียรศิลป์, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, แสงทิวา สุริยงค์, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ และ เยาวลักษณ์   

จันทร์บาง. 2556. ทางเลือกใหม่ในการก าจัดโรคและแมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ. Postharvest 

Newsletter ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556. หนา้ 5-6. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ 

สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากผลงานวิจัยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์/การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า “ระบบและวิธีการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุส าหรับควบคุม/ก าจัด

แมลงในวัตถุดิบทางการเกษตร” 

 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉันทลักษณ์  ติยายน 

Tiyayon, C., S. Boonriam and W. Spreer. 2 0 1 7 .   Effects of Shading and Brassin-like Substance on 

 Flowering and Harvesting Time of 'Namdokmai Sithong' Mango.  1 2 th International Mango 

 Symposium, Baise city, Guangxi, China, 10-16 July 2017. 

สุรภี บุญเรียม โวลารัม ฉแปร์ และฉันทลักษณ์ ติยายน. 2560. ผลของเวลาตัดแตง่กิ่งตอ่เวลาออกดอกและ

 เวลาเก็บเกี่ยวมะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไม้สีทอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 4(1): 36-40. 

อนุพล นาชัยสินธุ์ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการศึกษา

โครโมโซมของดาเลีย. หน้า 61-67. ใน รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. 

วิชรุจญ์ ทองค า ณัฐา โพธาภรณ์ และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2558. ความสามารถในการผสมขา้มสกุลย่อย

ของกล้วยไม้รองเท้านารีบางชนดิ. วารสารเกษตร 31(3): 241-249. 

อัปสร วิทยประภารัตน์ และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2558. สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการศึกษาโครโมโซมของ

ตนีฮุ้งดอย (Paris polyphylla Smith). วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 303-309.  

พงษ์นที ปินตาแจ่ม ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2558. วงจรการเจริญเติบโตของว่านอึ่งและ

ว่านหัวครูในสภาพปลูกเลี้ยง. รายงานการประชุมวิชาการประจ าปี 2558. 8-9 ธันวาคม 2558 ณ 

ศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ มหาวทิยาลัยแม่โจ ้หนา้ 1-8. 

จตุรงค์ พวงมณี กุหลาบ อุตสุข ฐากูร ปัญญาใส และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2557. การศึกษาการผลิตผัก

โขมตน้อ่อน. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 840-845. 

เทวิณี พันธ์สทิธิ์ ศิวาพร ธรรมดี และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2557. การสร้างหัวของว่านจูงนางที่พ้นการพัก

ตัวกอ่นฤดูกาล. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 535-540. 

อนุธิดา เทพา ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2557. ผลของต้นตอต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลติของแตงกวาญ่ีปุ่น. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 747-752. 

อังคณา เดชอูป อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง สุรินทร์ นิลส าราญจิต และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2557. การศึกษาพืช

อาศัยเพื่อขยายเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาจากสวนล าไย. วารสารแก่นเกษตร 42(3) (พิเศษ): 

136-140. 
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11. อาจารย์ จามจุร ี โสตถิกุล 

Sotthikul, C., C. Kaewpoowat, and N. Saimoon. 2017. In vitro Propagation of Habenaria Hybrids. 

Proceeding of the 6th International Symposium on Production and Establishment of 

Micropropagated Plants. Edited by M. Beruto and E.A. Ozudogru. Belgium. p. 293-299. 

Chamchuree Sotthikul and Siriporn Potihongsa. 20 17 . Some factors affecting in vitro propagation of 

Kaempferia  rotunda. 1 st International Conference and 1 0 th National Horticultural Science 

Congress of Iran. 4 -7  September 2 0 1 7 .  Tarbiat Modares University. Teharan, Iran. (Oral 

presentation). 

Chamchuree Sotthikul, Prapanee Khaongam, and Gu Wenliang. 2017. Effects of BAP and Kinetin on in 

vitro Propagation of Vanilla planifolia. 1st International Conference and 10th National Horticultural 

Science Congress of Iran. 4 -7  September 2 0 17 . Tarbiat Modares University. Teharan, Iran. 

(Poster presentation). 

Chamchuree Sotthikul and Takonwan Sirisawad. 2017. Effects of BA and IAA on in vitro development 

and embryogenesis of Aquilaria crassna. 1 st International Conference and 1 0 th National 

Horticultural Science Congress of Iran. 4 -7  September 2 0 1 7 .  Tarbiat Modares University. 

Teharan, Iran. (Poster presentation). 

ชลธชิา ใจมาแก้ว ศิวาพร ธรรมด ีและ จามจุรี โสตถิกุล. 2559. ผลของน้ าตาลซูโครส ถ่านกัมมันต์ และระยะ  

เวลาการให้แสงตอ่การสร้างเหง้าของขงิในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 32(1): 9-17. 

Sotthikul, C. Chadaporn Kaewpoowat, and Nipaporn Saimoon. 2015. In vitro Propagation of  Habenaria 

Hybrids. 6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants. 

19-24 April 2015. Grand Hotel Londra, Sanremo, Italy. (Oral presentation) 

Sotthikul, C., C. Kaewpoowat and N. Saimoon. 2014. Tissue Culture of Some Orchid Hybrids. 16th Flora 

of Thailand Conference, Royal Botanic Garden, Kew. 7-12 September 2014. London, England. 

(Oral presentation) 
 

12. อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ  สีหะนาม 

Boonyakiat, D., C. Chuamuangphan, P. Maniwara and P. Seehanam. 20 16 . Comparison of physico-

 chemical quality of different strawberry cultivars at three maturity stages. International Food 

 Research Journal. 23(6): 2405-2412.  

พิมพ์ใจ สีหะนาม พลกฤษณ์ มณีวระ คาซูฮิโร นากาโน และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2559. การประเมินปริมาณ

 ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ในผลเสาวรสด้วยเนียร์อินาราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารพืชศาสตร์

 สงขลานครินทร์ 3 (ฉบับพิเศษ I): M07/94-101 

นฤภร เทพสุวรรณ์ พลกฤษณ์ มณีวระ และพิมพ์ใจ สีหะนาม. 2559. ผลของบรรจุภัณฑ์ตอ่คุณภาพของปทุมมา

ตัดดอกพันธ์ุทวิสเตอร์. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47(3)(พิเศษ): 301-304. 
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พรสวรรค์ ธรรมพฤฒนิันท์ นพินธ์ กิติดี พลกฤษณ์ มณีวระ และพิมพ์ใจ สีหะนาม. 2559. ผลของสารละลาย

พัลซิ่งต่อคุณภาพของกล้วยไม้ซิมบิเดียมไวท์คริสตัล พันธุ์บริจิตต์ บาร์โดต์ ตัดดอก. วารสาร

วิทยาศาสตร์เกษตร 47(3)(พิเศษ): 309-312. 

พิมพ์ใจ สีหะนาม วิมลฉัตร สมนิยาม และดรุณี มูลโรจน์. 2559. อิทธิพลของขนาดผลต่อคุณภาพของผล

มะยงชิดพันธ์ุสวัสด.ี วารสารแก่นเกษตร 44(1): 95-104. 

พิมพ์ใจ สีหะนาม และวรวลัญญ์ รุ่งเรืองศรี. 2559. ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของผลส้ม ใน 

เทคโนโลยีหลังการเก็บ เกี่ ยวผลส้ม เปลือกล่อน . บริษั ท  โอ . เอส . พริ้นติ้ ง เฮ้ าส์  จ ากัด , 

กรุงเทพมหานคร. หนา้ 123-144. 

พิมพ์ใจ สีหะนาม วิมลฉัตร สมนยิาม และดรุณี มูลโรจน์. 2558. คุณภาพทางเคมีและกายภาพของผลมะยง

ชิดพันธ์ุสวัสดทีี่ระยะผลแก่ทางการค้า. วารสารแก่นเกษตร. 43(3): 463-472.  

 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม 

ภรณ์พรรณ วงศ์สถาน ชูชาติ สันธทรัพย์ และดรุณี นาพรหม. 2559. ผลของยูเรียและแคลเซียมซัลเาตต่อ

การเจริญเตบิโตของเรพซีดที่ปลูกในภาคเหนอืของประเทศไทย. วารสารเกษตร. 33(1): 71-80 

ภรณ์สุดา ปัญญานิล วูลแารม สเปรียร์ โจฮันเนส แมกซ์ และดรุณี นาพรหม. 2559. ผลของอัลตราไวโอเลต

บีต่อปริมาณแคปไซซินและไดไฮโดรแคปไซซินของพริกขี้หนูพันธุ์เรดเดวิลและซุปเปอร์ฮอท F1. 

วารสารเกษตร. 33(1): 61-70 

ณัฐวุฒิ เนตรประดิษฐ์ และ ดรุณี นาพรหม. 2558. ผลของกรด 3,5,6-ไทรคลอโร-2-ไพรีดลิออกซีอะซิติก

และกลูโคสต่อการเจริญเตบิโตและคุณภาพผลของสม้โอพันธ์ุทองด.ี วารสารเกษตร 31: 177-186. 

ชนติา แปงปวน และ ดรุณี นาพรหม. 2558. ผลของการควั่นกิ่งร่วมกับการพ่นเอทิาอนแลโพแทสเซียมไนเต

รทตอ่การออกดอกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณ IAA ในล้ินจี่พันธ์ุฮงฮวย. หน้า 237-247. ในเอกสาร

ประกอบการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย. โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย. 3-5 มิถุนายน 2558. 

มิ่งขวัญ เจียวัฒนะ ดรุณี นาพรหม และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2557. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอ

เรลลนิในระยะออกดอกของกล้วยไม้ช้างกระ. วารสารเกษตร 30(3): 263-269. 

มะลวิรรณ นาสี นุดี เจริญกิจ พิทยา สรวมศิริ และดรุณี นาพรหม. 2557. ผลของเมพิควอทคลอไรด ์คลอร์

มิควอทคลอไรด์ และพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกของมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง. วารสาร

เกษตร. 30: 271-280 

Charoenkit, N., Naphrom, D., Sruamsiri, P., S. Fukuda. 2 0 1 5 .  Modeling the Relationship between 

Hormone Dynamics and Off-season Flowering of Litchi by Using Random Forests. Agriculture and 

Agricultural Science Procedia 5: 9-16. 

Naphrom, D. and J. Puwapoonpol. 2014. Effects of plant growth regulators on fruit growth, fruit maturity 

and fruit quality of longan. p. 61-66. In Proceeding of International Conference on Life Science & 

Biological Engineer. Sapporo Renaissance, Sapporo, Japan. 22-24 July, 2014. 
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14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  คุ้มชัย 

อัจจิมา ณ จินดา และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2559. การตรวจสอบความมีชีวติของละอองเรณูพริกสายพันธุเ์กสร

เพศผู้เป็นหมันและสายพันธุร์ักษาเกสรเพศผู้เป็นหมัน. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 3(พิเศษ): 

47-51.  

ภัทริการ์ ศิริจันทร์ และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2559. การศึกษาการกระจายตัวของสีเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว.

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 3(พิเศษ): 73-79.  

ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ศิโรรัตน ์เขียนแม้น และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2559. การประยุกตใ์ช้สารเรืองแสงเพื่อการ

ทดสอบสารพิษตกค้างในผัก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 47(พิเศษ 3): 35-38.  

จุฑามาส คุ้มชัย ศรสวรรค์ ศรีมา และ ชลธิชา วัดแป้น. 2558. ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ าตอ่การเจริญเตบิโตและ

ผลผลติของผักกาดฮ่องเต.้ วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 704-707.  

จุฑามาส คุ้มชัย ศรสวรรค์ ศรีมา และ พฤกษา วังแสง. 2558. ผลของปุ๋ยอินทรีย์น้ าตอ่การเจริญเตบิโตและ

ผลผลติคะนา้. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 708-712. 

ศรสวรรค์ ศรีมา และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2558. การตรวจสอบความมีชีวติของเรณูในผักกาดขาวปล.ี วารสาร

เกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 137-141. 

สุรีรัตน์ บุญทวี และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2557. อายุการเก็บเกี่ยวตอ่การเพิ่มขึ้นของน้ าหนักผลผลิตและปริมาณ

เส้นใยผักกาดฮ่องเต้ (Brassica campestris L. ssp. chinensis). วารสารแก่นเกษตร 42(3) (พิเศษ): 

921-926.  

 

15. อาจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 

Chanyut R., Kawiporn C., Fapailin C., and Arawan S. 2017. Chemical Characterization of Leonardite and 

 Its Potential Use as Soil Conditioner and Plant Growth Enhancement. Asia Pacific Journal of 

 Science and Technology. 22(4). 79-89. 

ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ, กาญจนาช่ืนพิชัยและสุทธิศักดิ์  ช่ืนพิชัย. 2557. การถ่ายทอดองค์ความรู้งานพัฒนา

 ที่ดินผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดนิสูเ่กษตรกรในพืน้ที่ด าเนินการ สพข.6. เอกสารการ

 ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี2557. 24-27 สงิหาคม 2557. กรมพัฒนาที่ดิน. 
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16. รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ์ 

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ  

พนัส ค านันท์ และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการอนุวัติ

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ MRCF ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.  ว. การพัฒนาชุมชนและ

คุณภาพชีวติ. 5(3): 544-552. 

กริช สุริยะชัยพันธ ์และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. แนวทางการสง่เสริมเกษตรกรให้ขนส่ง      ชีวมวลขา้วโพด

เพื่อแปรรูป ในต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. ว.วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร . 

32(2): 77-78. 

พันธวีร์ มะโนวรรณา และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้มาตรฐานาาร์มผึง้ของเกษตรกรผู้

เลี้ยงผึ้งในจังหวัดเชียงใหม่. ว.แก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1): 1540-1544.  

พลอยทิพย์ หัสดิพันธุ์ และรุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. การประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของแม่บ้าน

เกษตรกร อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน. ว.แก่นเกษตร. 45 (ฉบับพิเศษ 1) :1490-1496 

ปรมินทร์ นาระทะ รุจ ศิริสัญลักษณ์ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และร าไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย. 2558. การมี

ส่วนร่วมในการจัดการน้ าของสมาชิกสมาคมผู้ใช้น้ าชลประทานแม่แตง อ า เภอแม่แตง จังหวัด

เชียงใหม่. ว.วิจัยและส่งเสริมการเกษตร. 32(2): 80-93. 

วรเนตร พลภาณุมาศ รุจ ศิริสัญลักษณ์ และเสาวลักษณ์ แยม้หมื่นอาจ. 2557. การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน

ภาคเหนอืกับปัญหามลพิษจากหมอกควัน. ว.สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(2): 20-36. 

ตะวัน ห่างสูงเนิน พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ และรุจ ศิริสัญลักษณ์. 2557. ระบบเกษตร

อินทรีย์ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตลุ่มน้ าแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่. ว.เกษตร. 30(1): 61-69.  

ธนสิน เด่นเจริญกุล  และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2557. ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน ต่อ

เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน. ว.เกษตร. 30(1): 79-87. 

การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  

Phokaruna, Amnart and Sirisunyaluck, Ruth. 2015. Satisfaction towards Agricultural Extension by Social 

Media of Phokaruna Co., LTD. in Chiang Mai Province. International Journal of Agricultural 

Technology. Volume 11, Number 5, July 2015.  AATSEA (Association of Agricultural Technology in 

Southeast Asia). 

Khetwichan, Poonpavee and Sirisunyaluck, Ruth. 2015. Farmers’ Needs for Advise Appropriate 

Pesticide Application from Sellers in Roiet Province. International Journal of Agricultural 

Technology. 11(6): 1297-1307. 

Ponpanumas, Vannate and Sirisunyaluck, Ruth. 2014. Reduction of Smog and Haze Pollution by Using 

Corn Biomass as Mushroom Substrate. International Graduate Research Conference 2014. 

December 12, 2014. Graduate School, Chiang Mai University.  

Jirawutthiwongchai, Pasin and Sirisunyaluck, Ruth 2014 “Impact of Hiring Foreign Migrant Workers on  

Citrus Orchards Owners in Fang and Mae Aye Districts, Chiang Mai Province” The 1 st 

International Conference on Science and Technology, Chiang Mai, Thailand.  
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การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  

อ านาจ โพธิ์กรุณา และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการเกษตร โดยใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ ของบริษัทโพธิ์กรุณาจ ากัด ในจังหวัดเชียงใหม่. ประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2560 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 

ปุณปวีร์ เขตวิจารย์ และ รุจ ศิริสัญลักษณ์. 2560. บทบาทหนา้ที่ของผู้จ าหนา่ยในการให้ค าแนะน าการใช้สาร

ป้องกันจ ากัดศัตรูพืชอย่าถูกวิธแีก่เกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด. ประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2560 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 

 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ 

การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  

Opatpatanakit, Avorn, et al. 2017.  CMU Service Excellence: Experiences and Challenges to be the 

“First in Mind”. Paper presented at the 5 th University- Community Engagement Conference – 

UCEC 2017. Kyoto University of Foreign Studies. Kyoto, Japan. 

Opatpatanakit, Avorn. 2017. Connected Universites, Engaged Curricula. Round table discussed at the 

10th International Conventional of Asia Scholars 2017. Chiang Mai,  Thailand. 

Opatpatanakit, Avorn. 2 0 17 .  Institutionalizing Socially-Engaged Research at Chiang Mai University: 

Experiences and Challenges. Round table discussed at the 13th International Conferences on Thai 

Studies: Globalized Thailand? Connectivity, Conflict, and Conundrums of Thai Studies 2 0 1 7 , 

Chiang Mai, Thailand.         

Opatpatanakit, Avorn, Fisher, Robert and Krairuksh, Supapun. 2017. Institutionalizing Socially-Engaged 

Research at Chiang Mai University: Experiences and Challenges. Paper presented at the 13 th 

International Conferences on Thai Studies : Globalized Thailand, Connectivity, Conflict, and 

Conundrums of Thai Studies 2017. Chiang Mai. Thailand.  

Opatpatanakit, Avorn. 2 0 1 5 .  Institutionalization Community Engagement in Chiang Mai University. 

Paper presented at APUCEN Council Meeting 2015. Chiang Mail  University. Thailand 

Opatpatanakit, Avorn. 2014. Meanings and Challenges of Social Responsibility in Higher Education in 

Thailand. Paper presented at the 1st International Forum on University Social Responsibility 2014 

at Seoul, Republic of Korea. 

Opatpatanakit, Avorn. 2 0 1 4 .  Institutionalization Community Engagement in Research University: 

Lessons Learned from Chiang Mai University. Paper presented at the 2nd APUCEN Summit 2014 

on Leardership in Transforming Couunity to a Better Tomorrow, Penang, Malaysia. 

Opatpatanakit, Avorn. 2 0 1 4 .  Institutionalization Community Engagement in Research University: 

Lessons Learned from Chiang Mai University. Paper presented at the 2nd AsiaEngage Regional 

Conference 2014 on Innovation & Creativity: Collaborating  with Communities to Tackle Problems 

across ASEAN, Asia and Beyond, Bali, Indonesia 
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18. อาจารย์ ดร. ณฐติากานต์ ปินทุกาศ 
Juthathip Chalermphol, Nathiakarn Pinthukas, Ruj Sirisunyaluck, 2017. Barriers Affecting Human Living 
 Under Consequence of Climate Change in Chiang Mai, Northern Thailand. Proceedings of the 
 Seventh International Seminar Held on 11 – 12 April 2017, Kathmandu, Nepal: 159-164. 
Juthathip Chalermphol, Nathiakarn Pinthukas, Ruth Sirisunyaluck, 2017. Barriers Affecting Human 
 Living of Farmers in Small Scale Irrigation Systems, Chiang Mai, Northern Thailand. Proceedings 
 of the Seventh International Seminar Held on 11 – 12 April 2017, Kathmandu, Nepal: 6 
ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ และ พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์, 2560. รูปแบบและกระบวนการส่งเสริมการปลูกกาแา 

อราบิกา้ในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพทนที่สูงแบบโครงการหลวง. วารสารแก่นเกษตร 
45 ฉบับพิเศษ 1: 2560: 92. 

Juthathip chalermphol, Ganesh P. Shivakoti, Ram C Basttoti and Nathitakarn Pinthukas, 2015. Impact 
of Climate Change to Farmers of Small Scale Irrigation Systems in Chiang Mai, Northern 
Thailand. Proceeding of the Sixth Internatinal Seminar Held on 15-16 February, 2015, 
Kathmandu, Nepal: 217-221. 

ณฐติากานต์ ปินทุกาศ. 2558. การปรับเปลี่ยนไปสูร่ะบบการผลิตผักอนิทรีย์ของเกษตรกรรมบนที่สูง อ าเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวติ 3 ฉบับที่ 3: 2558: 299-307. 

 
19. อาจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง 
มนตรี ปัญญาทอง และวัชระ แลน้อย, 2559. การใช้ซังข้าวโพดหมักทดแทนอาหารผสมส าเร็จรูปในไก่

ลูกผสมพืน้เมือง. วารสารเกษตร. 32(1): 111-117. 
รุ่งกานต์ กล้าหาญ, มนตรี ปัญญาทอง และ ขันชัย ดั้นเมฆ. 2559. การย่อยได้แบบ in vitro ของซังข้าวโพด

ดว้ยเอนไซม์จากทางเดนิอาหารของปลานิลและเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อรา Trichodermaviride. แก่น
เกษตร 44 ฉบับพิเศษ 1 : 2559: 630-635. 

มนตรี ปัญญาทอง. 2557. การใช้กลิ่นหอมเพื่อลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์. 
วารสารธุรกิจอาหารสัตว์, 31 (154): 66-70. 

มนตรี ปัญญาทอง และกฤตภาค บูรณวิทย์. 2557. ความสัมพันธข์องอินทรียวัตถุกับค่าความเป็นกรดของพชื
หมักบางชนดิ. วารสารนเรศวรพะเยา. 7(2): 137-141. 

มนตรี ปัญญาทอง และนครินทร์ พริบไหว. 2557. การปรับปรุงคุณภาพเนื้อด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจาก
 ธรรมชาติ. วารสารธุรกิจอาหารสัตว์,31 (157): 31-35. 
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20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล  มูลมณี 
Moonmanee, T., S. Tangtaweewipat, J. Jitjumnong and P. Yama. 2017. Return to fertility in postpartum 
 Mehsana buffaloes after therapeutic approach for large ovarian cysts and inactive ovaries using a 
 short-term progestin-based regime under highland field conditions in Thailand. Buffalo Bull. 36: 
 69-75. 
ปุณณะวุทฒ์ ยะมา ทศพล มูลมณี มัสลิน โอสถานันตก์ุล จักรี จิตจ านงค์ และ วชิระ การะพวก. 2560. การ 
 เจริญเติบโตที่แตกตา่งกันของกระเปาะไข่ที่มีขนาดใหญ่ระหว่างโคขาวลาพูนที่แสดงคลื่นกระเปาะไข่
 บนรังไข่แบบ 2 หรือ 3 คลื่น ในวงรอบการเหนี่ยวนาการตกไข่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 48: 
 278-284. 
จักรี จิตจ านงค์ ทศพล มูลมณี ไพวรรณ สุดวรรค์ วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ ปุณณะวุทฒ์ ยะมา อรณี ศรีนวล 

วศิน ศรีรัตนศาสตร์ และ วิภาวี ธรรมวิทยากุล. 2560. ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาและระดับ
ฮอร์โมนระหว่างาอลลเิคิลปกตทิี่มีขนาดใหญท่ี่สุดและาอลลเิคิลที่เป็นถุงนา้บนรังไขใ่นโคนม. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. 48: 285-291. 

Moonmanee, T., C. Manraen, P. Yama, K. Sringarm, N. Chongkasikit, and S. Yammuen-art. 2 0 16 . 
Effects of presence of corpus luteum at the beginning of synchronization of ovulation on ovulation 
rate and characteristics in dairy cattle. Agric. Journal. 32: 71-80. 

Tapingkae, W., P. Yindee, and T. Moonmanee. 2 0 1 6 .  Effect of dietary red yeast (Sporidiobolus 
pararoseus) supplementation on small intestinal histomorphometry of laying hens. The J. Anim. 
Plant Sci. 26: 909-915  

Bouasavanh, B., T. Moonmanee, and S. Yammuen-art. 2016. Performance, follicle diameter, response 
to estrous synchronization, and productivity of Lao-native goats that received addition of paper 
mulberry (Broussonetia papyrifera) leaf-based diets with concentrate. Thammasat Int. J. Sci. 
Tech. 21: 1-14. 

Doan, H.V., W. Tapingkae, T. Moonmanee, and A. Seepai. 2 0 1 6 .  Effects of low molecular weight 
sodium alginate on growth performance, immunity, and disease resistance of tilapia, Oreochromis 
niloticus.Fish Shellfish Immunol. 55: 186-194.  

Bouasavanh, B., S. Yammuen-art, and T. Moonmanee. 2016. Effects of concentrate supplementation 
levels with fresh paper mulberry leaves (Broussonetiapapyrifera) on growth performance and 
digestibility of local female goats in Lao PDR. แก่นเกษตร 44 ฉบับพิเศษ 2: 1-8: 68-76 

Moonmanee, T., and S. Yammuen-art. 2 0 1 5 .  Relationships among feed intake, blood metabolites, 
follicle size and progesterone concentration in ewes exhibiting or not exhibiting estrus after 
estrous synchronization in the tropics. Agri. and Agric. Sci. Procedia. 5:151-158. 

Moonmanee, T. 20 15 . Effect of Follicle Size at the Initiating of Synchronization Protocol on Ovulatory 
and Estrous Responses in Dairy Heifer. The 5 th International Conference on Sustainable Animal 
Agricultural for Developing Countries (SAADC 2015) October 27-30, 2015. Chonburi, Thailand. 

ทศพล มูลมณี สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ กัญญารัตน์ พวกเจริญ และ อานันท์ อะภอวัน. 2558. การคัดเลือก 
ปรับปรุงพันธุส์ุกร และการทดสอบศุตรอาหารที่เหมาะสม. ใน: ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ส่วนที่ 1). 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. หนา้ 198-202. 
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ทศพล มูลมณี สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ กัญญารัตน์ จักรี จิตจ านงค์ ปุณณะวุทฒ์ ยะมา และ พิชิต วันชัย. 2558. 
การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์สุกร และการทดสอบศุตรอาหารที่เหมาะสม. ใน: ผลงานวิจัยของมูลนิธิ
โครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (สว่นที่ 1). อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. หนา้ 212-215. 

ทศพล มูลมณี กัญญารัตน์ พวกเจริญ ณัฐกานต ์มณีทอง และ สุชน ตั้งทวีวิพัฒน.์ 2558. การวิจัยเชิงบูรณา
 การเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง. ใน :ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 
 และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2). 
 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. หนา้ 117-122. 
Navanukraw, C., J. Thammasiri, T. Moonmanee, and J. Natthakornkul. 20 14 . Expression of vascular 

endothelial growth factor and hypoxia-inducible factor-1 alpha during the periovulatory period in 
goats. Turkish J. Vet. Anim. Sci. 38: 699-706. 

 
21. อาจาร์ย ดร.วรวิทย์  มณีพิทักษ์สันติ 
Lerssutthichawal, T., Maneepitaksanti, W., and Purivirojkul, W. 2016. Gill monogeneans of potentially 

cultured tilapias and first record of Cichlidogyrusmbirizei Bukinga et al., 2 0 1 2 , in Thailand. 
Walailak J. Sci. Tech. 13: 543-553. 

Worananthakij, W., Abdulslam, J., Kumkaew, N., Chuaysuk, P., and Maneepitaksanti, W. 2016. Study 
of parasites in sand goby (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) from Chachoengsao province, 
Thailand. Khon Kaen Agriculture Jornal 44 ฉบับพิเศษ 2: 797-802. 

ภูวดล วังอินต๊ะ และ วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ. 2559. การส ารวจปรสิตและวัณโรคปลาในปลากัดจังหวัด
เชียงใหม่.  ว. สารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 826-834. 

ชวกร ขุนเศรษฐ์ ยุวรี แก้วเขียว วันระวี แสงอาคม และ วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ. 2559. เช้ือรา และปรสิตที่
พบจากปลาหมอไทย จากอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ว. สารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 
820-825. 

ปฏิพัทธ์ ขัตตะ พัทธนันท์  ศักดา ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ และ วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ. 2559. การส ารวจปรสิต
ของปลาในอ่างเก็บน้ า ต าบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่. ว. สารแก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 2): 803-
810. 

วรกฤต วรนันทกิจ รมิตา วงศ์สามี ลลิตา จินตประชา วรินทร วณิชพรประเสริฐ และ วรวิทย์  มณี
พทิักษ์สันติ. 2559. ลักษณะสัณฐานวิทยาของ Myxobolus spp. ที่แยกไดจ้ากปลานิล. วิทยาศาสตร์
วิจัย ครั้งที่ 8, ณ อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลัยพะเยา, พะเยา, 30-31 พฤษภาคม 2559. 

 
อุนารินทร์ สิทธิสาร ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ และ วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ. 2559. ปรสิตปลงิใสต่างถิ่นจากเหงือก

ของปลาดุกบิ๊กอุย Hybrid catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) ในจังหวัดเชียงใหม่. 
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8, ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา, 30-31 พฤษภาคม 
2559,  

วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ ทรงทรัพย์ อรุณกมล เกรียงไกร สมณา และ ชโลบล วงศ์สวัสดิ์. 2559. ปรสิต
ภายนอกของปลานิล ในอ่างเก็บน้ าบ้านดง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5.  ณ 
หอประชุมพระยาง าเมือง มหาวทิยาลัยพะเยา, พะเยา, 28-29 มกราคม 2559, 356-369. 
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พิทักษ์ไทย แจ่มทิม วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และ วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ. 2558. การ
ระบาดของหนอนสมอ (Lernaea spp.) ในปลาน้ าจืดบางชนิดจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่อ าเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุมครั้งที่ 5 อนุกรมวิธานและซิสเทมาตคิส์ในประเทศไทย. 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 25-27 พฤษภาคม 2558, 230-236. 

Worananthakij, W. and Maneepitaksanti, W.2014.Identification of trichodinids (Ciliophora: Trichodinidae) 
from red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) in Pathumthani Province, Thailand. 
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 12 (1): 49-55. 

Maneepitaksanti, W., Worananthakij, W.,Sriwilai, P., and Laoprasert, T. 2 0 1 4 .  Identification and 
distribution of gill monogeneans from Nile tilapia and red tilapia in Thailand. เชียงใหม่สัตวแพทย
สาร 12 (1): 57-68. 

ปัญญา แน่นอุดร และ วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ. 2557. การส ารวจปรสิตกลุ่มใช้แส้เคลื่อนที่ในกระแสเลือด
จากปลาน้ าจืดบางชนิดในอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี. ว. สัตวศาสตร์
แห่งประเทศไทย 1(3): 1-6. 

เจนณรงค์ อินทะขัต ิชโลบล วงศ์สวัสดิ์ และ วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ. 2557. การจัดจ าแนกเมตตาเซอคาเรีย
ที่พบจากเหงือกปลาแป้นแก้ว ในต าบลแม่เหียะ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ว. สัตวศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย. 1(3): 17-25. 

กานดา คลาดกองทุกข์ และวรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ. 2557. ปลิงใสบนเหงือกปลานิลแดงจากการเลี้ยงใน
กระชังบริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(3): 26-32. 

 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์  เสาวภาคย์ 
Teerapong Saowaphak, Sunisa Sanguansub, Sawai Buranapanichpan, Naoto Kamata. 2017. Influence 

of host tree phylogeny on ambrosia and bark beetle assemblage in  a tropical seasonal forest at 
Doi Suthep-Pui National Park, Northern Thailand. International Symposium on Analysisi of Long-
Term Monitoring Data in Asian Forests: Towards Further Understanding of Environmental 

ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, วีณัน บัณฑิตย์, สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล และ สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ. 2560. การ
วิเคราะห์พันธุกรรมของไม้สักจากสวนรวมพันธ์ุและขยายพันธ์ุ. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ลักษณา สัมมานิธิ, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญ์ภาส สังพาลี, สายสมร ล ายอง,  
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2559. ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่า
แม่เมาะ จังหวัดล าปาง. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนอืตอนบน. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้. 

ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, วีณัน บัณฑิตย์ และ สาโรจน ์ วัฒนสุขสกุล. 2559. การส ารวจแม่ไม้และการวิเคราะห์
พันธุกรรมของไม้สักจากสวนผลติเมล็ดพันธุแ์บบไม่อาศัยเพศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ลักษณา สัมมานิธิ, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญ์ภาส สังพาลี, สายสมร ล ายอง,  
ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์. 2558. ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่า
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนอืตอนบน. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.  

เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง, ลักษณา สัมมานิธิ, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, วิชญ์ภาส สังพาลี, สายสมร ล ายอง,  
 ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และปิยะวรรณ สุทธปิระพันธ์. 2557. ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่า
 แม่มาย จังหวัดล าปาง. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนอืตอนบน. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้. 
 Changes and Ecosystem Responses.  27-28 November 2017. Kasetsart University   
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23. อาจารย์ ดร. นริศ  ยิ มแย้ม 

ผลงานวิจัย รายงานการประชุม และโปสเตอร์ 

Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Sithichai Lordkaew, Chanakan Prom-u-thai and Benjavan Rerkasem. 

2017. Characterization of On-farm Rice Germplasm in an Area of the Crop’s Center of Diversity. 

Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. Vol.16 No.2 April-June. Pp 85-98. 

Narit Yimyam, Sithichai Lordkaew and Benjavan Rerkasem. 2016. Carbon storage in mountain land use 
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สิรภัทร บุญปั๋น, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, นริศ ยิ มแย้ม, ศันสนีย์ จ าจด, ต่อนภา ผุสดี. 2558. การประเมิน

ลักษณะประชากรงาขี้ม้อนพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. แก่นเกษตร 2015; 43: 

285 - 296. 

วราภรณ์ กันทะวงค์, ศันสนย์ี จ าจด, นริศ ยิ มแย้ม และชนากานต ์เทโบลต์ พรมอุทัย. 2558. ความแปรปรวน

ของคุณภาพการหุงต้มในข้าวพันธุ์พื้นเมือง จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 

(Genotypic variation of cooking qualities in local rice varieties from Chiang Mai, Chiang Rai and 

Mae Hong Son Provinces). วารสารแก่นเกษตร 43(4): 687-698. 

Benjavan Rerkasem, Suchada Jumrus, Narit Yimyam and Chanakan Prom-u-thai. 2015. Variation of 

grain nutritional quality among Thai purple rice genotypes grown at different altitudes. Science 

Asia 41. 377-385 p. 

Suwannee Laenoi, Nattinee Phattarakul, Sansanee Jamjod, Narit Yimyam, Bernard Dell and Benjavan 

Rerkasem. 2014. Genotypic Variation in Adaptation to Soil Acidity in local Upland Rice Varieties. 

Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization; 1-7 doi :10.1017/S1479262114000896. 

Pennapa Jaksomsak, Narit Yimyam, Bernard Dell, Chanakan Prom-u-thai and Benjavan Rerkasem. 

2014. Variation of Seed Zinc in Local Upland Rice Gemplasm from Thailand. Plant Genetic 

Resources: Characterization and Utilization; 1-8 doi:10.1017/S1479262114000872. 

หนังสือ ต ารา 

Narit Yimyam, Somchit Youpensuk, Benjavan Rerkasem and Kanok Rerkasem.  2016.  The role of 

mycorrhizal fungi and Macaranga denticulate symbiosis in maintaining productivitiy of rice in 

shifting cultivation in Thailand.  In Soil Biodiversity Inventory, Functions and Management.  Eds. 

K.G. Saxena and K.S. Rao.  M/s Bishen Singh Mahendra Pal Singh, Dehra Dun, India. Pp. 365-

372. 

นริศ ยิ มแย้ม. 2557. การผลิตข้าวบนที่สูง โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน. วนิดาการพิมพ์. 64 

หนา้.  
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24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี  เกตุพยัคฆ์ 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการจ าแนกสายพันธุ์และลักษณะพันธุกรรมเฉพาะถิ่นของสุกรที่เลี้ยงในพื้นที่สูง

ในเขตภาคเหนือตอนบนได้รับการสนับสนุนเงินทุนการวิจัยจากทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2557 (หัวหนา้โครงการ). 

บุญล้ า สงิห์ปลา และ เกศินี เกตุพยัคฆ์. 2557. ประสิทธิภาพการผลติปลากดคังระยะรุ่นโดยใช้น้ าหมุนเวียน

ในระบบโรงเรือนปิด. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (2): 46-57. 

 

25. รองศาสตรจารย์.ดร.วรทัศน์  อนิทรัคคัมพร 

จารุวรรณ าูตั๋น สุรพล เศรษฐบุตร วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2560. ปัจจัยที่มีผล 

 ตอ่การยอมรับเกษตรดทีี่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

 แม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่. ว.เกษตร. 33(3): 397-404. 

พีระพงษ์ เงาแดง อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และ ธนพร สุปรียศิลป์. 2559. แนวทาง 

 พัฒนาการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรของกลุ่มเหมืองฝาย ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัด 

 เชียงใหม่. ประชุมวิชาการ มหาวทิยาลัยราชภัฎล าปาง. 

ปรมินทร์ นาระทะ รุจ ศิริสัญลักษณ์ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และ ร าไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย. 2558. การมี 

 ส่วนร่วมในการจัดการน้ าของสมาชิกสมาคมผู้ใช้น้ าชลประทานแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวั ด 
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21(2): 85-92. 

Chalermphol J., Intaruccomporn W. and Bastakoti G. B. 2014. Improved Vegetable Production in  
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 Poverty Alleviation, 1st published, SAGE Publications India Pvt Ltd. 2014. Page 82-95. 
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26. รองศาสตราจารย์.ดร.สุรพล  เศรษฐบุตร  

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สุรพล เศรษฐบุตร และ กมล งามสมสุข. 2560 . การเสริมสร้างศักยภาพการผลิต 

 และการตลาดกาแาอาราบิก้าบนพื้ นทีสู ง (Strengthening the Arabica Coffee Production and  

 Marketing Potentials in the Highland Area). ว.เกษตร มสธ. 2(1) : 31-41. 

จารุวรรณ าูตั๋น, สุรพล เศรษฐบุตร วรทัศน์ อินทรัคคัมพร และ ธนะชัย พันธ์เกษมสุข. 2560. ปัจจัยที่มี 

 ผลต่อการยอมรับเกษตรดีที่เหมาะสมในการปลูกผักปลอดภัยของเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการ  
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เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2560. การปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
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 ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2560 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 

พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์ และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2560. การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัด 

 เชียงใหม่ .ประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิ ตศึกษาแห่งชาติ  ประจ าปี  2560 

 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 

Saowanee Mekanupak and Suraphol Sreshthaputra. 2016. Farmers’ Adaptation to Water 
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ปิติพร ทองจ ารูญ, สุรพล เศรษฐบุตร. 2558. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน บ้าน 

 หนองห่าย ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. ประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย  

 ประจ าปี 2558. มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

Lamduan Khanson and Suraphol Sreshthaputra  2015. Guidelines for Capacity Building in 

 Weavers' Community Enterprisesin Udon Thani Province. Journal of Agricultural Technology 

 (Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA). 2015 (5): 1047-1057. 

นิ ศ าน าร ถ  ธ น ะรั งส ฤ ษ ฎ์  แ ล ะ  สุ รพ ล  เศ รษ ฐบุ ต ร .  2557. The Role of Tambol Administration        

       Organization on Agricultural Development in Phayao Province, Interdisciplinary Research  

 and Studies on Sustainable Development, Graduate North Rajabhat University Network. 

2014, Kamphaengphet Rajabhat University. 

พุทธิพงษ์ จ าลอง และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2557. การจัดการสวนมะม่วงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งออก 

            มะม่วง จังหวัดอ่างทอง. ประชุมทางวิชาการ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กฤษณี เจริญทรัพย์ และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2557. พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษใน 

 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. ประชุมน าเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน.ี 
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27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.บุศรา  ลิ มนิรันดร์กุล 

ผลงานพิมพ์ระดับชาติ 

Phanthiwa Kwang-Ngoen and Budsara Limnirankul. 2017. Farmer’s Satisfaction of KDML 

 105 Rice Production by Good Agricultural Practices in Mahasarakham Province. International 

 Journal of Agricultural Technology 13(5):613-623.  

Chaiteera Panpakdee and Budsara Limnirankul. 2017. Developing Social-ecological  

 Resilience Indicators of Organic Rice Production through Integrating ResilienceTheories with 

 Social Sciences’ Disciplines. International Journal of Agricultural Technology 13(2): 295-305. 

นราศิณี  แก้วใหลมา, สุรพล เศรษฐบุตร, บุศรา ลิ มนิ รันดร์กุล  และประทานทิพย์ กระมล 2560.  

 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ต าบลแม่หอพระ อ าเภอแม่แตง  

 จังหวัดเชียงใหม่. ว.เกษตร 33(4):378-387 

พรรณทิวา กว้างเงิน และ บุศรา ลิ มนิ รันดร์กุล .2560. ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติของ 

 เกษตรกรในการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรดทีี่เหมาะสมจังหวัดมหาสารคาม. ว.

 แก่นเกษตร 45 (ฉบับพิเศษ 1): 580-587.   

Lamdaun Khanson, Suraphol Sreshthaputra, Budsara Limnirankul and Dusdee Na Lampang.  

 2015. Guideline for Capacity Building in Weavers’ Community Enterprises in Udon Thani  

 Province. International Journal of Agricultural Technology 11 (5): 1047-1057. 

Uy Tran Cao and Budsara Limnirankul. 2 0 1 4 .  Farmers’ Perception and Adaptation to 

 Drought in Maize Production, Dakrong District, Quang Tri Province,Vietnam. Khonkaen  

 Journal 42 (Special editor 2) :25-35.      

บุศรา  ลิ มนิรันดร์กุล, ถาวร  อ่อนประไพ และ พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2557. ศักยภาพของชุมชน ต าบลแม่ทา

 ใน ก าร จั ด ก ารท รั พ ย าก ร เก ษ ต รที่ ร ะดั บ ลุ่ ม น้ า . ว .แ ก่ น เก ษ ต ร  42 (ฉ บั บ พิ เศ ษ  2): 

 288-295. 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ  

Chaiteera Panpakdee and Budsara Limnirankul. 2017. Indicators for Assessing Social- 

 ecological Resilience of Organic Rice Production. Kasetsart Journal of Social Sciences 

 (2017): http://dx.doi.org/10.1016/j.kjss.2017.07.003. 

Limnirankul, B., T. Onprapai and P. Gypmantasiri. 2015. Building Local Capacities in Natural 

 Resources Management for Food Security in Highland of Northern Thailand. Agriculture and  

 Agricultural Science Procedia 5(2015): 30-37.  

Limnirankul, B., P. Promburom and K. Thong-Ngam. 2015. Community Participation in  

 Developing and Assessing Household Food Security in the Highlands of Northern Thailand.  

 Agriculture and Agricultural Science Procedia 5(2015):52–59.  
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Uy Tran Cao, B. Limnirankul and Y. Chaovanapoonphol. 2015. Factors Impact on Farmers‘Adaptation to 

Drought in Maize Production in Dakrong District, Quang Tri Province, Vietnam. Agriculture and 

Agricultural Science Procedia 5(2015):75-82. 

การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ  

Supawan Visetnoi, Unchalee Sanguanpong, Pradtana Yossuck, Kanyanat Sirithunya, Budsara  

 Limnirankul, Sukit Kanjina and Chanan Phonprapai. 2017. Higher Education and  

 Agricultural Extension Services in Thailand: Current situation and future recommendations.  

 In Proceedings Reginal Symposium on “Mapping and Assessing University-based Farmer  

 Extension Services in ASEAN through and Agro-ecological/Organic Lens. Chulalongkorn  

 University, Bangkok. 

Budsara Limnirakul. 2017. How social capital contributes to the success of community-led  

 sustainable agriculture production and marketing: Experience from Northern Thailand.  

 Paper present in International Conference on Thai Studies Globalized Thailand?  

 Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies 2017, Chiang Mai, Thailand. 

 

28. อาจารย์ ดร.จุฑาทพิย์  เฉลิมผล  

งานตีพิมพ์ระดับชาติ 

Crdenas, J.-C.} Janssen, M.A., Ale, M., Bastakoti, R., Bernal, A., Chalermphol, J., Gong,  Y., Shin, H., 

 Shivakoti, G., Wang, Y., Anderies, J.M. 2017.Fragility of the provision of local public goods to 

 private and collective risks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

 States of America. 114(5): 921-925. 

ศิริภา มณีรัตน์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมของ

 เสน้ทาง สาย แม่ริม-สะเมิง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. ว.แก่นเกษตร 45 (ฉบับพิเศษ 1): 

 540-544.  

อัมพร รินนายรักษ์ และ จุฑาทิพย์ เฉลิมผล. 2560. แนวทางการการพัฒนาการจัดการของศูนย์ข้าวชุมชน

บ้านทุ่งยาว ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน. ว.แก่น เกษ ตร  45 (ฉบั บ พิ เศ ษ  1): 

534-539.  

 

การน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  

Phetcharat, C. and Chalermphol, J. 2015. Determinants of Farm Decision to Enter Land Diversion: The 

Case of Upland Farmers in Northern Thailand. Southern Agricultural Economics Association, 

Kathmandu, Nepal. 
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Chalermphol, J., Shivakoti, G. P., Bastakoti, R. C., Pinthukas, N. 2015. Impact of Climate  

Change to Farmers of Small Scale Irrigation System in Chiang Mai, Northern  Thailand.  

Proceedings of the Sixth International Seminar Held 2015, Kathmandu, Nepal.  

Chalermphol, J., Bastakoti, G. B. and Bastakoti, R. C. 2014. Adoption of Improved Varieties of 

Vegetable Crops with Pesticide Use in Chiang Mai Province, Northern Thailand. Chiang Mai, 

Thailand. 

Bounphasouk, V. and Chalermphol, J. 2014. Farmer satisfaction in extension of chemical fee vegetable 

production and marketing in Ban Nasankham village, Muang Xai district,   

Oudomxai province, Lao PDR. The National and International Graduate Student.  

Conference1. 

 

29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจรญิ  

งานวิจัยระดับชาต ิ

วารสาร 

ศรเพชร ชาวัน, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2557. “ระบบการผลิต ความเสี่ยง และ

 การยอมรับการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตวของเกษตรกรรายย่อยใน

 จังหวัดเชียงใหม่.” วารสารมหาวทิยาลัยพายัพ. 24(2): 205-225. 

บทความในการประชุมวิชาการ 

ดนุพันธ์ ซุกซอน, เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559.  “การยอมรับมาตรการอนุรักษ์

 ดินและน้ าของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.” รายงานการประชุม

 วิชาการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ดา้นเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10, 13 พฤษภาคม 

 2559. มหาวทิยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. หนา้ 96-104 

กรกนก คณะครุฑ เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. “การประเมินมูลค่าการใช้

 ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร.” บทความ

 น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6, 17 มิถุนายน. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

 นครปฐม. หนา้ 635-642. 

ปาจรีย์ มธุรสาทิส, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  และเบญจพรรณ เอกะสิงห์. 2559. “ความเต็มใจจ่ายของ

 นักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใินอุทยาน แห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่.” ใน: 

 การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7, 25-26 มีนาคม. 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. หนา้ 1418-1430. 

พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. “ศักยภาพทางการตลาดของพืชทางเลือกให้กับ

 เกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน.”  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 15 วันที่ 5 กรกฎาคม 

 2559  หนา้ 90-103 
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ดวงมณี พวกพล พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. “ความสามารถในการแข่งขันจาก

 การใช้ทรัพยากรในการผลิตน้ าตาลของประเทศไทย.” การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 15 

 วันที่ 5 กรกฎา 2559 หนา้ 207-221. 

ฑริกา นันทจันทร์ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ . 2559. “พฤติกรรมการเลือกซื้อของ

 ผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ” การประชุม

 วิชาการ ระดับชาติ ดา้นเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และ

 ธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 5 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หนา้ 104-114 

 

30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ  สืบพงษ์สังข์ 

งานวิจัย 

ระดับนานาชาต ิ

บทความในการประชุมวิชาการ 

Sangkapitux, C., Suebpongsang, P., Punyawadee, V.,  Konsurin, J., Neef, A. 20 17 . “Eliciting citizen 

 preferences for multifunctional agriculture in the watershed areas of northern Thailand through 

 choice experiment and latent class models.” 67: 38-47 

ระดับชาติ 

วารสาร 

วราภรณ์ ปัญญาวดี ชพิกา สังขพิทักษ์ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ นุชจรี ปิมปาอุด จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์ น้ าเพ็ช ร 

 วินิจฉัยกุล และ วาสนา สุขกุล. 2559. “เกษตรพหุภารกิจ : ทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ ย่ังยืน.” 

 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 33(2): 61-73 

ปนดิา วรวาท, จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และพรสริิ สบืพงษ์สังข.์ 2556. “การเปลี่ยนแปลงทางรายได้และปัจจัยที่

 มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบใน

 จังหวัดสระแก้ว.” วารสารวิจัยร าไพพรรณี. 7(2): 59-66. 

บทความในการประชุมวิชาการ 

กมลพร  พิสิฐมุกดา พรสิริ  สืบพงษ์สังข์. 2560. “ความสามารถในการแขง่ขันการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก

 ของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2550-2557 โดยใช้การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที่” การประชุมวิชาการ

 และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม

 นานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพรส เชียงใหม่. หนา้ 1283-1293.     

พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. “ศักยภาพทางการตลาดของพืชทางเลือกให้กับ

 เกษตรกรบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน.”  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร 

 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 15 วันที่ 5 กรกฎาคม 

 2559 หนา้ 90-103. 
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ดวงมณี พวกพล พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และจริวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559“ความสามารถในการแข่งขันจาก ก า ร

 ใช้ทรัพยากรในการผลิตน้ าตาลของประเทศไทย.” การประชุมวิชาการระดับชาติ  ด้าน

 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 15 

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หนา้ 207-221. 

ฑริกา นันทจันทร์ พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และจิรวรรณ กิจชัยเจริญ. 2559. “พฤติกรรมการเลือกซื้อของ

 ผู้บริโภค และปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวไรซ์เบอร์รี่ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ” การประชุม

 วิชาการ ระดับชาติ ดา้นเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และ

 ธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 15 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 หนา้ 104-114.  

 

31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ  เชาวนพูนผล  

งานวิจัย 

ระดับนานาชาต ิ

วารสาร 

Chaovanapoonphol, Y., B. Sungklorn. 2017. “Rubber Market Integration in Thailand: Copulas 

 Approach” Proceeding of the Tenth Asia-Pacific Conference on Global  Business, Economics, 

 Finance and Social Sciences (AP 17 Hong Kong Conference): 1-10. 

Wiboonpongse, A., Y. Chaovanapoonphol and G. E. Battese. 2013.  “A quantile regression analysis of 

 price transmission in Thai rice markets.”  Advances in Intelligent Systems and Computing. 

 200(AISC): 295-305. 

ระดับชาติ 

บทความในการประชุมวิชาการ 

ศันสนีย์ ศรีวิชัย อารี วิบูลพงศ์ และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2557. “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทาง

 เทคนคิ ของการผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่ผลผลิตต่ า: กรณีจังหวัดพะเยา.” ใน: กมล  งามสมสุข 

 และ น้ าเพชร วินิจฉัยกุล บก. รายงานการประชุมทางวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์

 ทรัพยากรเศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่  3 วันที่  18 กรกฏาคม 2557. 

 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว, เชียงใหม่. หนา้ 25-35. 

นุชจรี ปิมปาอุด เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ อารี วิบูลพงศ์. 2557. “ประสิทธภิาพการจัดการของโรงสขี้าว
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ขอนแก่น. ว.แก่นเกษตร 45 (ฉบับพิเศษ 1): 1515-1521. 
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Kramol, P. 2015. “Benefit and challenging of organic and pesticide free farmers’ markets in Chiang Mai 
province.” The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on Science  Technology  and  
Innovation  for  Sustainable  Tropical  Agriculture  and  Food, June 26, 2014 – June 27, 2014. 8p 

ระดับชาติ 
เบญจพรรณ เอกะสิงห์ ประทานทิพย์ กระมล นัทธมน ธีรกุล และพิมพิมล แก้วมณี. 2559. “การศึกษาการ
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มหาชน) (สวพส.). 544 หนา้. 
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ณัฐกานต์ มณีทอง สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และพิชิต สนลอย. 2558.ผลผลิตไข่และ

 สมรรถภาพการสบืพันธ์ุของไก่กระดูกด าโครงการหลวงพ่อแม่พันธุร์ุ่น P0. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศ

 ไทย. 2(1): 28-38. 

สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ ชยาณ์ ไชยประสพ ณัฐกานต ์มณีทองบุญล้อม ชีวะอิสระกุล ศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐและ

 วิชิต สน ลอย. 2558. ระบบการผลิตไข่ไก่อินทรีย์ในแปลงปลูกผักอินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว. 

 ผลงานวิจัยของมูลนิธิ โครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (สว่นที่ 1). หนา้ 176-180, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

ณัฐกานต์ มณีทอง สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย. 2558. สูตรอาหารที่

 เหมาะสมส าหรับ ไก่กระดูกด าบนพืน้ที่สูง. ผลงานวิจัยของมูลนิธโิครงการหลวง และสถาบันวิจัยและ

 พัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (สว่นที่ 1). หน้า 181-185, อุทยาน

 หลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

วิไลพร ทัณฑะรักษ์ สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย. 2558. การคัดเลือกแล

 ปรับปรุงพันธุ์ไก่เบรสเพื่อเป็นรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 

 และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 1). 

 หนา้ 186-191, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ วิภาสิริ สมบัติใหม่บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และวิชิต สนลอย. 2558. การวิจัยและพัฒนา

 ไก่า้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนบนพืน้ที่สูง. ผลงานวจิัยของมูลนิธโิครงการหลวง และสถาบันวิจัยและ

 พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2). หน้า126-131, อุทยาน

 หลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

ศุภมิตร เมฆฉาย นันทนา โปธาค า กรวรรณ ศรีงาม และสุชน ตั งทวีวิพัฒน์. 2558. โครงการศึกษา

 เครื่องหมายทาง พันธุกรรมส าหรับบ่งช้ีเอกลักษณ์ไก่กระดูกด า. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 

 และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2). 

 หนา้113-116, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

ทศพล มูลมณี กัญญารัตน์ พวกเจริญ ณัฐกานต ์มณีทอง และสุชน ตั งทวีวิพัฒน์. 2558. การวิจัยเชิงบูรณา

 การเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพการผิตสุกรบนพื้นที่สูง. ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (ส่วนที่ 2). หน้า

 117-122, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ 
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กรวรรณ ศรีงามศุภมิตร เมฆฉาย สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ประภาส มหินชัย สัญชัย จตุรสิทธา และวรรณพร ทะ

 พิงค์แก. 2558. โครงการพัฒนาสายพันธุ์สุกรที่เหมาะสมภายใต้เง่ือนไขสภาพการเลี้ยงบนพื้นที่สูง. 

 ผลงานวิจัยของ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 

 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558  (สว่นที่ 2). หนา้ 123-125, อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่. 

สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ ประจิตต์ อุดหนุน วัชรินทร์ ค ามุงคุณ สุพรรษา อักโขสุวรรณ รัตนา อุตค า ธนชัย ทะสุใจ 

 และสันติ ปินทุกาศ. 2558. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ

 สายพันธ์ุการค้าที่นยิมเลี้ยงในประเทศไทย. รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบริษัท ซีพีเอา(ประเทศ

 ไทย) จ ากัด (มหาชน), 101 น.(ผลงานวิจัยที่วา่จา้งโดยภาคเอกชน ไม่อนุญาตให้ตีพมิพ์เผยแพร่). 

สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล และศุภฤกษ์ นาคกิตเศรษฐ์. 2557. การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

 และกา๊ซ ชีวภาพของมูลนิธิโครงการหลวง. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1 (ฉบับพิเศษ 2): 13-22. 

สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ บุญล้อม ชีวะอิสระกุล สุรพล เศรษฐบุตร และรุ้งตะวัน จันทรเปารยะ. 2557. การ

 ประเมินผลผลติ  ผลลัพธแ์ละผลกระทบของโครงการศูนย์เครือขา่ยวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุง

 พันธ์ุสัตว ์(ไก่พื้นเมือง). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอตอ่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 

 237 น. (ผลงานวิจัยที่วา่จา้งโดยสกว. ไม่อนุญาตให้ตีพมิพ์เผยแพร่). 

กัญญารัตน ์พวกเจริญ สุชน ตั งทวีวิพัฒน์ และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล. 2557. องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณ

 สารยับย้ังทริปซิน และสาราอร์บอลเอสเทอร์ของกากสบู่ด าที่ผ่านการลดสารพิษ. ว.สัตวศาสตร์แห่ง

 ประเทศไทย. 1 (ฉบับพิเศษ 1) : 29-32. 

 

49. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย  

ระดับนานาชาติ 

Supakankul P., and S.  Mekchay. 2016. Association of NLK polymorphisms with intramuscular fat 

 content and fatty acid composition traits in pigs. Meat Sci. 118:61-55. 

Supakankul P, Mekchay S. Effect of UBE3C polymorphisms on intramuscular fat content and fatty  acid 

 composition in Duroc pigs. Genet Mol Res. 2016 Aug 29;15(3). doi: 

 10.4238/gmr.15038415. PubMed PMID: 27706631. 

Kumchoo T., and S.  Mekchay. 2015. Association of NR4A1 and GNB2L1 genes with reproductive 

 traits in commercial pig breeds. Genet. Mol. Res. 14:16276-16284. 

Kumchoo T. and S. Mekchay. 2015. Association of non-synonymous SNPs of OPN gene with litter  size 

 traits in pigs. Arch. Anim. Breed. 58: 317-323.4 

Wu H., U. Gaur, S. Mekchay, X. Peng, L. Li, H. Sun, Z. Song, B. Dong, M. Li, K. Wimmers, S. 

 Ponsuksili, K. Li, S. Mei and G. Liu. 2015. Genome-wide identification of allele-specific 

 expression in response to Streptococcus suis 2 infection in two differentially susceptible pig 

 breeds. J. Appl. Genet.  56:481-491. 

Mekchay S, P. Supakankul, A. Assawamakin, A. Wilantho, W. Chareanchim, S. Tongsima. 2014. 

 Population structure of four Thai indigenous chicken breeds. BMC Genet. 15: 40.  
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50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล  จงกสิกิจ  

ระดับนานาชาติ  

Moonmanee, T., C. Manraen, P. Yama, K. Sringarm, N. Chongkasikit, and S. Yammuen-art. 2016. 

 Effects of presence of corpus luteum at the beginning of synchronization of ovulation on 

 ovulation rate and luteal characteristics in dairy cattle. Agric. J. 32: 71-80. 

ระดับชาติ 

นริศรา เกิดสุข จิรวัฒน ์พัสระ และ ณัฐพล จงกสิกิจ. 2559. ความแม่นย าของคุณค่าการผสมพันธ์ุที่ประเมิน

 จากข้อมูลพันธุประวัติและขอ้มูลจโีนม จากประชากรจ าลองของประชากรโคนมภาคเหนอืตอนบนของ

 ประเทศ ไทย. ว. แก่นเกษตร. 44(2): 959-966. 

พีรยา พินิจมนตรี จิรวัฒน์ พัสระ และ ณัฐพล จงกสิกิจ. 2559. สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏและ

 สหสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะปริมาณน้ านมของประชากรโคนมในจังหวัด

 เชียงใหม่และล าพูน. ว. แก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 1): 437-441. 

ศราวุธ หมั่นถนอม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ ณัฐพล  จงกสิกิจ. 2559. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ

 รูปร่างของโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน. ว. แก่นเกษตร. (44 ฉบับพิเศษ 1): 7-12. 

รมณีญา เพ็งเปิ้น จิรวัฒน ์พัสระ และ ณัฐพล จงกสิกิจ. 2559. อัตราพันธุกรรมและปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่

 มีอิทธิพลตอ่จ านวนวันท้องว่างของประชากรโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน.ว. แก่นเกษตร. (44 

 ฉบับพิเศษ 1) : 471-476.  

 

51. อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์  พัสระ 

ระดับนานาชาติ 

Yammuen-art, S., P. Somrak, and C. Phatsara. 2016. Effect of maize cob and husk ratio in Napier 

 Pakchong 1 silage on nutritive value and in vitro gas production in rumen fluid of Thai 

 native cattle. Anim. Prod. Sci. http://dx.doi.org/10.1071/AN15692. 

Tikam, K., C. Phatsara, C. Sorachakula, T. Vearasilp, S. Samiprem, A. Cherdthong, K. Gerlach, K.-H. 

 Südekum. 2015. In vitro gas production, in vivo nutrient digestibilities, andmetabolisable 

 energy concentrations for sheep of fresh and conserved pangola grass. Small Rumin. Res. 

 128:34–40. 

ระดับชาติ  

นริศรา เกิดสุข จิรวัฒน์ พัสระ และณัฐพล จงกสิกิจ. 2559. ความแม่นย าของคุณค่าการผสมพันธุท์ี่ประเมิน

 จากข้อมูลพันธุประวัติและขอ้มูลจโีนม จากประชากรจ าลองของประชากรโคนมภาคเหนอืตอนบนของ

 ประเทศไทย. ว.  แก่นเกษตร. 44(2): 959-966. 

พีรยา พินิจมนตรี จิรวัฒน์ พัสระ และณัฐพล จงกสิกิจ. 2559. สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปรากฏและ

 สหสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะปริมาณน้ านมของประชากรโคนมในจังหวัด

 เชียงใหม่และล าพูน. ว. แก่นเกษตร. 44 (ฉบับพิเศษ 1): 437-441. 
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รมณีญา เพ็งเปิ้น จิรวัฒน์ พัสระ และณัฐพล จงกสิกจิ. 2559. อัตราพันธุกรรมและปัจจัยของสิ่งแวดลอ้มที่มี

 อิทธพิล ต่อจ านวนวันท้องว่างของประชากรโคนมในจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน. ว. แก่นเกษตร. 44 

 (ฉบับพิเศษ 1): 471-476. 

Lyfong, Y., S. Yammuen-Art, and C. Phatsara. 2015. Comparison of dry matter degradation with In 

 vitro gas production and nylon bag degradability technique for evaluating rice straw and 

 guinea grass silage. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(พิเศษ): 411-415. 

เรณุกา นามปัน เสาวลักษณ์ แยม้หมื่นอาจ และ จิรวัฒน์ พัสระ. 2558. ผลของกิจกรรมเอนไซม์ที่คัดแยกเช้ือ

 และการ ปรับปรุงคุณภาพตอ่องค์ประกอบทางเคมีของเปลอืกและซังขา้วโพดจากแบคทีเรียที่ย่อยเย่ือ

 ใยในกระเพาะรูเมนของโคขาวล าพูน. ว. สัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย. 1(พิเศษ): 375-379. 

อรรถกร สุธรรมแจ่ม เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ และ จิรวัฒน์ พัสระ. 2558. ผลของการเสริมแบคทีเรียชนิด

 สร้างกรดแลคตคิในหญา้เนเปียร์ปากช่อง 1 หมัก ต่อการย่อยสลายในกระเพาะหมักของโคขาวล าพูน. 

 ว. สัตวศาสตร์ แห่งประเทศไทย. 1(พิเศษ): 363-367. 

 

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหม่ืนอาจ  

ระดับนานาชาติ  

Yammuen-art, S., P. Somrak, and C. Phatsara. 2016. Effect of maize cob and husk ratio in Napier 

 Pakchong 1 silage on nutritive value and in vitro gas production in rumen fluid of Thai 

 native cattle. Anim. Prod. Sci. http://dx.doi.org/10.1071/AN15692. 

Bouasavanh, B., T. Moonmanee, and S. Yammuen-art. 2016. Performance, follicle diameter, 

 response to estrous synchronization, and productivity of Lao-native goats that received 

 addition of paper mulberry (Broussonetia papyrifera) leaf-based diets with concentrate. 

 Thammasat Int. J. Sci. Tech. 21(3): 1-14.  

Moonmanee, T., C. Manraen, P. Yama, K. Sringarm, N. Chongkasikit, and S. Yammuen-art. 2016. 

 Effects of presence of corpus luteum at the beginning of synchronization of ovulation on 

 ovulation rate and luteal characteristics in dairy cattle. Agric. J. 32: 71-80. 

Suttiniyom, C., S. Yammuen-art, A. Kanpiengjai, K. Unban, and C. Khanongnuch. 2015. Digestibility 

 and protein content improvement of corncob silage using chicken feather partially digested  by 

 Bacillus subtilis G8. Int. J. Agr. Biol. 17: 1207–1212. 

Moonmanee, T., S. Yammuen-art, M. Seel-audom, and Y. Srivichai. 2015.  Effect of feeding Longan 

 Dimocarpus longan lesidue before estrus synchronization on reproductive performance in 

 ewes. World J. Agric. Res. 3: 113-118. 

Moonmanee, T., and S. Yammuen-art. 2015. Relationships among feed intake, blood metabolites, 

 follicle size and progesterone concentration in ewes exhibiting or not exhibiting estrus after 

 estrous synchronization in the tropics. Agri. and Agric. Sci. Procedia. 5:151-158.  
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ระดับชาติ 

Khemarach, S., S. Yammuen-art, K. Taja, T. Teltathum, and S. Sangsritavong. 2559. Effect of beta-

 carotene on ruminal degradability of Napier and ruzi grass in Thai native cattle. แก่นเกษตร  44 

 ฉบับพิเศษ 2: 1-8: 1-8. 

Bouasavanh, B., S. Yammuen-art, and T. Moonmanee. 2559. Effects of concentrate 
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 2556. คุณภาพเนื้อของโคดอย โคขาวล าพูน และโคลูกผสมบราห์มัน ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบ
 ปลอ่ยตามธรรมชาติ. ว. วิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 30(2): 47-57. 
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55. อาจารย์ ดร.Hien  Van Doan  
บทความทางวิชาการ 
ระดับนานาชาต ิ
Hien, V. D*., Hoseinifar, S. H., Dawood, M.A.O.,  Chitmanat, C. and  Tayyamath, K. Effects of 
 Cordyceps militaris spent mushroom substrate and Lactobacillus plantarum on mucosal, serum 
 immunology and growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish 
 Immunology, (Under Revision). 
Hien, V. D*., Hoseinifar, S. H., Tapingkae, W.,  Chitmanat, C. and  Mekchay, S. Effects of Cordyceps 
 militaris spent mushroom substrate on mucosal and serum immune parameters, disease 
 resistance and growth performance of Nile tilapia, (Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish 
 Immunology, 67: 78-85. 
Safari, R., Hoseinifar, S. H., Hien, V.D. and Dadar, M. 2017. The effects of dietary Myrtle (Myrtus 
 communis) on skin mucus immune parameters and mRNA levels of growth, antioxidant and 
 immune related genes in zebrafish (Danio rerio). Fish and Shellfish Immunology (Accepted) 
Hoseinifar, S. H., Ahmadi, A., Khalili, M., Raeisi, M., Van Doan, H., & Caipang, C. M. The study of 
 antioxidant enzymes and immune-related genes expression in common carp (Cyprinus carpio) 
 fingerlings fed different prebiotics. Aquaculture Research, 2017: 1-8. 
Rudabeh, R., Seyed, H.H., Alireza, M. and Hien, V.D. 2017. Dietary administration of Pontogammarus 
 maeoticus extract affects immune responses, stress resistance, feed intake and growth 
 performance of caspian roach (Rutilus caspicus) fingerlings. Fish and Shellfish Immunology, 63: 
 196-200.  
Hien Van Doan*, Seyed Hossein Hoseinifar, Wanaporn Tapingkae, and Pimporn, K. 2017. The effects of 
 dietary kefir and low molecular weight sodium alginate on serum immune parameters, resistance 
 against Streptococcus agalactiae and growth performance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). 
 Fish and Shellfish Immunology, 62, 139-146. 
Hien Van Doan*, Seyed Hossein Hoseinifar, Wanaporn Tapingkae, Sudaporn Tongsiri and Pimporn, K. 
 2016. Combined administration of low molecular weight sodium alginate boosted 
 immunomodulatory, disease resistance and growth enhancing effects of Lactobacillus plantarum 
 in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish and Shellfish Immunology, 58 (678-685). 
Hien, V.D*., Wanaporn, T., Tossapol, M. and Apichart, S. 2016. Effects of low molecular weight sodium 
 alginate on growth performance, immunity, and disease resistance of tilapia, Oreochromis 
 niloticus. Fish and Shellfish Immunology, 55(186-194). 
Hien, V.D*., Sompong, D. and Amnuaysilpa, S. 2016.  Effects of eryngii mushroom (Pleurotus eryngii) 
 and Lactobacillus plantarum on growth performance, immunity, and disease resistance of 
 Pangasius catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880). Fish Physiology and Biochemistry, 42(5): 
 1427-1440.  
Hien, V.D*., Sompong, D. and Amnuaysilpa, S. 2016. Effect of Lactobacillus plantarum and Jerusalem 
 artichoke (Helianthus tuberosus) on growth performance, immunity and disease resistance of 
 Pangasius catfish (Pangasius bocourti, Sauvage 1880). Aquaculture Nutrition, 22(2): 444-456. 
Hien, V.D*., Sompong, D. and Amnuaysilpa, S. 2014. Effects of low molecular weight agar and 
 Lactobacillus plantarum on growth performance, immunity, and disease resistance of basa fish 
 (Pangasius bocourti, Sauvage 1880). Fish and Shellfish Immunology, 44 (2): 340-345. (IP: 
 3.025).  
Hien, V.D., Sompong, D. and Amnuaysilpa, S. 2014. Effects of low molecular weight agar from seaweed 
 on growth performance, immunity, and disease Resistance of basa fish (Pangasius bocourti, 
 Sauvage 1880). La Pensee, 76 (4): 47-57. 
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56. อาจารย์ ดร.มินตรา  ศีลอุดม 
กานดา คลาดกองทุกข์, อภิชาติ ศรีภัย, กรวรรณ ศรีงาม และ มินตรา ศีลอุดม*. 2560. ฤทธิ์ตา้นแบคทีเรีย
 ของสารสกัดหยาบจากพืชพื้นบ้านภาคเหนือของประเทศไทยต่อเช้ือ Streptococcus agalactiaeที่ก่อ
 โรคในปลานิล. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขา
 ประมง, 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560. 
ค าบู ไตยะมาด, มินตรา ศีลอุดม, วรรณพร ทะพิงค์แก, ฮานขยูเง่น ลางโฮส, ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์, และ 
 เกศนิ ีเกตุพยัคฆ์. ผลการเสริมโปรตนีไฮโดรไลเซทจากปลาตอ่ประสิทธภิาพการเจริญเตบิโตของ ปลา
 กดคัง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  13 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
 ก าแพงแสน วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559. 
Tran Quang Hung, Tran Thi Nang Thu, Mintra Seel-audom*. 2559. Utilization of Maize Animal Feeds 
 in Northern Upland Region of Vietnam: A Review. วารสารเกษตร 32(2), 283-298. 
Tran Quang Hung, Mintra Seel-audom, Tran Thi Nang Thu. 2015. Apparent Digestibility Coefficients of 
 Feed Ingredients for Black Carp, Mylopharyngodonpiceus. Chiang Mai University Journal of 
 Natural Science 14(3), 285-298. 
Tran Quang Hung, Tran Thi Nang Thu and Mintra Seel-audom*. 2015.  Effect of rice bran replacement 
 by corn meal on growth, feed utilization of black carp (Mylopharyngodonpiceus).In Proceedings of 
 the 53rdKasetsart University Annual Conference, Kasetsart, 3 - 6 February, 2015. Subject: 
 Fisheries 2015. 
มินตรา ศีลอุดม*, ทศพล มูลมณี และ สุรชัย พิกุลแก้ว. 2557. ค่าโลหิตวิทยาและค่าทางเคมีในเลือดบาง
 ประการของปลากดคัง (Hemibagruswyckioides) ที่เลี้ยงในระบบโรงเรือนปิดและบ่อดนิ.  วารสารสัตว
 ศาสตร์แห่งประเทศไทย 1(2), 37-45. 
 
57. ศาสตราจารย์ ดร. อรรถชัย  จินตะเวช 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 
Ueangsawat, K., S. Nilsamranchit, and A. Jintrawet. 2016. Comparison of estimation methods for  daily 
 reference evapotranspiration under limited climate data in upper northern Thailand.  Environment 
 and Natural Resources Journal. 14(2):10-23.  
Ueangsawat, K., S. Nilsamranchit, and A. Jintrawet. 2015. Fate of ENSO phase on upper northern 
 Thailand, a case study in Chiang Mai. Agriculture and Agricultural Science Procedia. 2015(5): 
 2-8.  
 Nguyen, Thi Chung, A. Jintrawet. and P. Promburom. 2015. Impacts of seasonal climate 
 variability on rice production in the central highlands of Vietnam. Agriculture and  Agricultural 
 Science Procedia. 2015(5): 83-88.  
Keawmuangmoon, T. and A. Jintrawet. 2014. iCassFert-NPK: The design and web-based 
 implementation of an interactive web-based approach for cassava production NPK fertilizer 
 recommendations in Thailand. Khon Kaen Agriculture Journal 42(2): 66-72.  
 Nguyen, Thi Chung, A. Jintrawet. and P. Promburom. 2014.  Farmer’s seasonal weather 
 forecasts use to cope with climate variability in central highland of Vietnam. Khon Kaen 
 Agriculture Journal 42(2): 36-44.  
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Norsuwan, T., Carsten, M., and A. Jintrawet. 2014.  Effects of irrigation treatments and nitrogen 
 applications on Napier grass planted in dry season as energy crop at Chiang Mai province. 
 Khon Kaen Agriculture Journal 42(2): 1-7.  
Pham, Thi Thuyen, Y. Chaovanapoonphol, and A. Jintrawet.  2014.  Farmers’ perception and 
 adaptation to climate pressure on highland robusta coffee production, Dak Lak Province, 
 Vietnam.  Khon Kaen Agriculture Journal 42(2): 55-65.  
Ueangsawat, K., and A. Jintrawet. 2014. An assessment of future climate change and water 
 condition in upper Ping river basin under A2 and B2 scenarios during 2015 –2074.  Environment 
 and Natural Resources Journal. 11(1): 22-43. 
 
58. รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร  ค ายอง  
Khamyong, S and N. Anongrak. 2016. Carbon and Nutrient Storages  in  an upper montane forest at 
 Mt. Inthanon Summit, Northern Thailand. Environment and Natural Resources Journal. 
 14(1): 26-38. 
Khamyong, S., P. Sutthwan and S.  Paramee.2016. Dry dipterocarp forest on sandstone of the Huai 
 Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, Chiang Mai Province. I. Assessment of 
 Plant Species Diversity and Carbon Storage. Thai J. For. 35(3): 42-55.  
Sutthawan, P., S. Khamyong, S. Paramee and N. Anongrak. 2016. Dry Dipterocarp forest on sand- 
 stone of the Huai Hong Khrai Royal Development Study Center, Chiang Mai Province II. 
 monitoring plant Diversity and carbon storage. Thai. J. For. 35(3): 56-71.  
Seeloy-ounkeaw, T. and S. Khamyong. 2016.  Carbon and nutrient storage in plant biomass of 
 natural forest nearby Thung Luang Royal Project Development Center, Chiang Mai Province. 
 Thai. J. For. 35(3): 86-99.  
Seeloy-ounkeaw, T., N. Anongrak, S. Khamyong and P. Maneeya. 2016.  Some morphological 
 property at forest soils in two community forests, Mae Wang district, Chiang Mai province.  Thai. 
 J. For. 35(3): 72-85.  
Seeloy-ounkaew and S. Khamyong. 2015. Soil characteristics and carbon storage in forest soil of 
 Mae Ya Noi community forest, Chom Thong district, Chiang Mai province. Thai. J. For. 34(3): 
 44-55.  
Phongkhamphanh, T., S. Khamyong and T. Onpraphai. 2015.  Variations in plant diversity and 
 carbon storage among subtype commuinities in a dry dipterocarp community forest of Mae  Tha 
 sub-district, Mae On district, Chiang Mai province. Thai. J. For. 34(3): 83-98. 
Khamyong, S., T. Seeloy-ounkeaw, N. Anongrak and K. Sri-ngernyuang. 2014. Water storages in 
 Plants and soils in two community forests of Karen tribe, northern Thailand. TROPICS. 23  (3): 
 111-125. 
Khamyong, S., S. Sumanochitraporn and N. Anongrak. 2014. Roles of a pine (Pinus kesiya) planta- 

 tion on water storages in the Doi Tung Reforestation Royal Project, Chiang Rai province, 
 northern Thailand. Thai.J.For. 33 (3): 75-87. 
Sumanochitraporn, S., Khamyong, S. and N. Anongrak. 2014.  Ecosystem water storage in a teak 
 plantation under in the Doi Tung Reforestation Royal Project, Chiang Rai province, northern 
 Thailand. Thai.J.For. 33 (3): 11-22. 
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59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย  แสงชโยสวัสด์ิ  

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ  

ระดับชาติ 

กุศล ทองงาม ชาญชัย แสงชโยสวัสด์ิ และณฐภัทร สุวรรณโฉม. 2557. ระบบพืชและผลตอบแทนเชิง

 เศรษฐกิจจากการผลิตพืชบนพืน้ที่สูง จังหวัดนา่น. วารสารแก่นเกษตร ฉบับพิเศษ งานประชุมระบบ

 เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9. 47(2):272-278.   

 

60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร  อ่อนประไพ  

ระดับนานาชาติ 

Singhavara, M., A. Wiboonpongse, Y. Chaovanapoonphol, and T. Onpraphai. 2016. “Trade Offs of 

 Income between Crops for Agricultural Purpose and Energy Purpose in a Community 

 Level.” International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics. 9(2): 123- 143. 

Limnirankul, B., T. Onpraphai, and P. Gypmantasiri. 2015. “Building local Capacities in Natural 

 Resources Management for Food Srcurity in the Highlands of Northern Thailanad” in 

 Agriculture and Agricultural Science Procedia 2015 (5). p. 30–37. 

ฐปรัฏฐ์ สลีอยอุ่นแก้ว  สุนทร ค ายอง  นิวัต ิอนงค์รักษ์ เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และถาวร อ่อนประไพ. 2557. 

 ลักษณะ ดินป่าไม้ที่มีการจัดการแตกต่างกันในป่าชุมชนบ้านหนองเต่า อ าเภอแม่วาง จังหวัด

 เชียงใหม่. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม. 33(5): 445-453. 

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ถาวร อ่อนประไพ และพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ. 2557 . ศักยภาพของชุมชนต าบลแม่ทาใน

 การจัดการทรัพยากรเกษตรที่ระดับลุม่น้ า. วารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ. 42 (2): 288-295.  

 

61. อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์  ลัคนาวิเชียร 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Saokhat, J. and S. Lakanavichian.  2014.  Forest Carbon Sequestration in Huai Kong Ngong Sub-

 watershed, Samoeng District, Chiang Mai Province, Thailand.  In Mahidol University, Faculty 

 of Environment and Resource Studies, Proceedings of the 1st Environment and Natural 

 Resources International Conference (ENRIC 2014): Global Change and Sustainability  Pathways; 

 6-7 November 2014, Bangkok, Thailand.  pp. 128 - 136.  

Lakanavichian, S.  2014.  Learning Innovation on Community Carbon Accounting and Forest-land 

 Management in a Karen Village in Northern Highland: Baan Khun Saab, Samoeng District, 

 Chiang Mai Province, Thailand.  Final Report, presented to the ASEAN-Swiss Partnership on 

 Social Forestry and Climate Change (ASFCC), supported by the ASEAN Social Forestry 

 Network (ASFN) and Swiss Agency for Development Cooperation (SDC), The ASFCC  

 Symposium; 11-12 August 2014, Bangkok, Thailand.  38 pp.  
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62. อาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ 

Miki U. Ueda, Panida Kachina, Dokrak Marod, Tohru Nakashizuka, Hiroko Kurokawa. 2017. Soil 

 properties and gross nitrogen dynamics in old growth and secondary forest in four types of 

 tropical forest in Thailand. Forest Ecology and Management 398 (2017) 130–139. 

 

63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ  ฉัตรสีรุ้ง 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ระดับชาติ 

ชาญยุทธ รัตนพรหมมณี กวิพร จินจันตา และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2560. ผลของลีโอนาร์ไดท์ต่อการ

 ปรับปรุงคุณภาพ ดนิแลผลผลิตขา้ว. วารสารเกษตร 33(2): 215-224.  

ณธรรศ สมจันทร์ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2557. การปรับปรุงคุณภาพลีโอนาร์ไดต์ส าหรับเป็นวัสดุปรับปรุง

 ดนิ. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 37(1): 33-43.  

า้าไพลิน ไชยวรรณ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2556.  ประสิทธภิาพของการใช้เช้ือจุลินทรีย์ชนดิเดยีวและชนิด

 เช้ือผสม ตอ่การเจริญเติบโตและการดูดใช้ธาตุอาหารของกล้าคะน้าฮ่องกง. ว. วิทย. มข. 41(1): 158-

 156. 

ระดับนานาชาติ 

Ratanaprommanee C., K. Chinachanta, F. Chaiwan and A. Shutsrirung. 2017. Chemical 

 characterization of leonardite and its potential use as soil conditioner and plant growth 

 enhancement. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 22 (4): 1-10.  

Yakanto K. and A. Shutsrirung. 2017. Use of different materials as a carrier for plant growth 

 promoting bacteria. Asia-Pacific Journal of Science and Technology 22 (1): 1-6.  

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  

ระดับชาติ 

Kudreaung P. and A. Shutsrirung. 2017. Isolation and screening of cellulose degrading 

 microorganisms from longan leafs compost. Proceedings: The 44th National Graduate 

 Research Conference: NGRC, October 19-21, 2016, Ubonrajathani University, Ubon 

 Ratchathani.Thailand. 98-107. 

กนกขวัญ ปัญญาสิทธิ์ และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2560. การประเมินประสิทธภิาพของแบคทีเรียและชีวภัณฑ์

 ในการลดความเป็นพิษของอาซินิคในดิน. รายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 แห่งชาติครั้งที่  44 ระหว่าง วันที่  19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

 อุบลราชธาน.ี 2-11. 
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อนัญญพร ท าของดี และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2560. การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนจากรากและดิน

 บริเวณไรโซสเาียร์ของกาแาอะราบิกา. รายงานการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 แห่งชาติครั้งที่  44 ระหว่าง วันที่  19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด

 อุบลราชธาน.ี 160-165. 

อนุสรา พิศน้อย และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง. 2560. การคัดแยกเช้ือแบคทีเรียที่มีศักยภาพในการตรึงไนโตรเจน

 และย่อย ละลายาอสเาตจากดินรอบรากข้าว. รายงานการประชุมเสนอผลงานวิ จัยระดับ

 บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 ระหว่าง วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 จังหวัดอุบลราชธาน.ี 166-173. 

ระดับนานาชาติ 

Kudreaung P. and A. Shutsrirung. 2015. Physico-chemical changes during composting of longan 

 leafs. Proceedings: International Graduate Research Conferences 2015, December 11, 2015, 

 Graduate School, Chiang Mai University, Chiang Mai Thailand. ST267-ST272. 

Chromkaew Y. and A. Shutsrirung. 2014. Screening and valuation of arsenite transformation of 

 arsenic-resistant bacteria isolated from cultivated soil in northern Thailand. Proceedings: The 

 5th National and International Hatyai Conference 2014, May 16, 2014, Hat Yai University,  Hat 

 Yai Thailand. 1216-1226. 

Ratanaprommanee C. and A. Shutsrirung. 2014. Chemical properties and potential use in  agriculture of 

 Leonardite from different sources in Thailand. Proceedings: The 5th National and International 

 Hatyai Conference 2014, May 16, 2014, Hat Yai University, Hat Yai Thailand. 1236-1246. 

 

64. รองศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์  จ าจด  

ระดับชาติ 

พิทวัส สมบูรณ์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ตอ่นภา ผุสดี และศันสนีย์ จ าจด. 2560. การกระจายตัวทาง

 พันธุกรรมของลักษณะปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดขา้วลูกผสมช่ัวที่ 2 ระหว่างขา้วเหนียวด าจากที่

 สูงและข้าวพันธ์ุ ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูง.วารสารเกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน

 กันยายน-ธันวาคม 2560 

ธรรมนูญ หัทยานันท์, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ ศันสนีย์ จ าจด. 2560. การคัดเลือกสายพันธุ์

 ก้าวหน้าข้าวเจ้าก่ าไม่ไวต่อช่วงแสงและมีปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดสูง. วารสารเกษตร. 33: 
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67. อาจารย์ ดร.นิวัติ  อนงค์รักษ์ 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

สามารถ สุมโนจิตราภรณ์ สุนทร ค ายอง และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2557. ศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนในสวน
ป่าไม้สักและสนสามใบอายุ 22 ปี โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือขา่ย
งานวิจัยนเิวศวิทยาป่าไม้ ประเทศไทย: องค์ความรู้ด้านนิเวศวทิยาต่อการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 23-24 มกราคม 2557 หน้า 
263-271.  

สุนทร ค ายอง สุภาพ ปารมี และ นิวัติ อนงค์รักษ์. 2557. การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชกับการกักเก็บ
 คาร์บอนในป่าผลัดใบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอ
 ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัย
 นเิวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 23-24 มกราคม 
 2557 หนา้ 218-232.  
 
68. อาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์   
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ  
ชูชาติ สันธทรัพย์ และ กนกวรรณ นพพรรณ. 2560. ผลของการใช้ปุ๋ยละลายช้าต่อการเจริญเติบโตและ
 ผลผลิตของขา้วเมล็ดพันธุอ์าหารสัตว์ในพืน้ที่จังหวัดตาก. วารสารเกษตร. 33(2):225-234.  
ภรณ์พรรณ วงศ์สถาน ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ดรุณี นาพรหม. 2560.  ผลของยูเรียและแคลเซียมซัลเาตต่อ
 การเจริญเตบิโตของเรพซีดที่ปลูกในภาคเหนอืของประเทศไทย วารสารเกษตร. 33(1): 71 – 80.  
กนกวรรณ นพพันธ์ และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2559. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์
 ขา้วโพดอาหารสัตว์ในพืน้ที่จังหวัดตาก. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 33:(1) 10-19. 4.  
ณัฐวุฒิ เนตรประเสริฐ ชูชาติ สันธทรัพย์ และ ดรุณี นาพรหม. 2558. ผลของกรด 3,5,6-ไทรคลอโร-2- 
 ไพรีดลิออกซีอะซิติก และกลูโคสต่อการเตบิโตและคุณภาพผลของสม้โอพันธ์ุทองด.ี วารสารเกษตร. 
 31: 177-186.  
ศิริรัตน์ ปากประโคน และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2558. การใช้ของเสียจากการผลิตครั่งเม็ดเพื่อผลิตเป็นปุ๋ย
 อินทรีย์ 1. ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งและระยะเวลาการเก็บต่อคุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ครั่ง. 
 วารสารเกษตร. 31: 31-38. 
ระดับนานาชาติ  
Schweikle, J., W. Spreer, K. Sringarm, S. Karaj, C. Santasup and J. Müller. 2016 . Analysis of biochar 
 from different kinds of feedstock and varying pyrolysis temperature I: Chemical and microscopic 
 properties. Journal of Agriculture 32: 43-53.  
Tyayon, P., W. Spreer, N. Wuttisathitthaworn, K. Lammwut, S. Karaj, K. Intani, K. Sringarm, C. 
 Santasup and J. Müller. 2016. Analysis of biochar from different kinds of feedstock and varying 
 pyrolysis temperature II: Analysis of biochar from a local Kiln. Journal of Agriculture 32: 55-61. 
Pakvilai, N., T. Prapamontol, P. Thavornyutikarn, A. Mangklabruks, S. Chantara, S. Hongsibong and C. 
 Santasup. 2 0 1 5 .  A simple and sensitive GC-ECD method for detecting synthetic pyrethroid 
 insecticide residues in vegetable and fruit samples. Chiang Mai J. Sci. 42(1): 196-207.  
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การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิริยา แสนจันทอง และ ชูชาติ สันธทรัพย์. 2559. อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตข้าวโพด
 หวานในจังหวัด เชียงใหม่. ฉบับเต็มงานประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14. วันที่ 1 ถึง 2 
 พฤศจกิายน 2559. หนา้ 182-187. 
ผลงานอื่นๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ 
ชูชาติ สันธทรัพย์. 2560. แนวทางในการจัดการดนิส าหรับปลูกผักในโรงเรือน. ใน คู่มือการผลติผักคุณภาพ
 และปลอดภัยในโรงเรือน. หนา้ 38-55. จริยา วิสิทธิ์พานิช, บรรณาธกิาร. เชียงใหม่: สลลิสไมล์. 
ชูชาติ สันธทรัพย์ และ อิทธิสุนทร นันทกิจ. 2560. การให้ปุ๋ยในระบบน้ ากับพืชผักในโรงเรือน. ใน คู่มือการ
 ผลิตผักคุณภาพและปลอดภัยในโรงเรือน. หนา้ 56-79. จริยา วิสิทธิ์พานิช, บรรณาธิการ. เชียงใหม่: 
 สลลิสไมล์. 
ชูชาติ สันธทรัพย์. 2558. การวิเคราะห์ดินและพชืเบือ้งตน้. เอกสารประกอบการสอนวชิา 361322. ภาควิชา
 พืชศาตร์และปฐพีศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลัยเชียงใหม่. 153 หนา้. 
 
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา  ผุสดี  
งานวิจัยระดับชาต ิ
พิทวัส สมบูรณ์ ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ต่อนภา ผุสดี และศันสนีย์ จ าจด. 2560. การกระจายตัว

พันธุกรรมของลักษณะปริมาณแอนโทไซยานินในเมล็ดข้าวลูกผสมช่ัวที่ 2 ระหว่างขา้วเหนียวด าจาก
ที่สูงและข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ปลูกที่ลุ่มและที่สูง.วารสารเกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน
กันยายน-ธันวาคม 2560 

สิรภัทร บุญปั่น, เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์  จ าจด, กรวรรณ  ศรีงาม, นริศ ย้ิมแย้ม และ ต่อนภา  
  ผุสดี. 2558. การประเมินลักษณะประชากรงาขี้ม้อนพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบนของประเทศ    
   ไทย. แก่นเกษตร:43(2):285-296. 

ระดับนานาชาต ิ
Wassanai Wattanutchariya, Roengchai Tansuchat, Jidapah Ruennareenard, Tonapha Pusadee, 
 Chanakan Prom-u-thai. 2017. A Comparison of the Physicochemical Properties of Parboiled Rice 
 Exported from Thailand and Five Consumer Countries. CMU. J. Nat. Sci. 16 (2): 99-112. 
Sarana Rose Somamno, Nittaya Saratan, Ratchuporn Suksathan, Tonapha Pusadee.  2016.  Chemical 
  composition and comparison of genetic variation of commonly available Thai garlic used as food 
  supplement.Journal of Applied Botany and Food Quality 89: 235 – 242    
  (DOI:10.5073/JABFQ.2016.089.030) 
Tonapha Pusadee , Sansanee Jamjod, Benjavan  Rerkasem , Barbara A.  Schaal.  2016.  Life-history 
  traits, and geographical divergence in wild rice (Oryza rufipogon Griff. )  gene pool in Indochina 
  Peninsula region. Annuals of Applied Biology 68 (1):52-65 (doi:10.1111/aab.12242) 
Anupong Wongtamee , Chanya Maneechote , Tonapha Pusadee , Benjavan  Rerkasem , Sansanee 
  Jamjod , 2015. The dynamics of spatial and temporal population genetic structure of weedy rice 
  (Oryza sativa f. spontanea Baker). Genet Resour Crop Evol. (doi:10.1007/s10722-015-0330-7) 
Tonapha Pusadee, Prateep Opukaew,  Sansanee Jamjod , Benjavan Rerkasem , Barbara A.  Schaal . 
  2014. Natural and Human Mediated Selection in a Landrace of Thai Rice (Oryza sativa L.).  
  Annuals of Applied Biology.165(2):280-292. DOI: 10.1111/aab.12137 
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70. อาจารย์ ดร.อภิรัฐ  บัณฑิต 
บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Bundit, A., W. Laosripaiboon, K. Yamada and T. Pornprom. 2017. Allelopathic weed suppression through 
 the use of itchgrass (Rottboellia cochinchinensis). The 26th APWSS Conference, September 19-
 22, Kyoto, Japan. 
ระดับชาติ 
Bundit, A. and T. Pornprom. 2015 . Allelopathy of Rottboellia cochinchinensis: identification of trans-p-
 coumaric acid as allelochemical. The 12th National Plant Protection Conference, October 20-22 , 
 Chiang Rai, Thailand. 
Namboonruang, K., A. Bundit, J. Chompoo and T. Pornprom. 2 0 15 . Effects of timing on allelopathic 
 activity of itchgrass (Rottboellia cochinchinensis) in soil. The 1 2 th National Plant Protection 
 Conference, October 20-22, Chiang Rai, Thailand. 
Bundit, A. and T. Pornprom. 2 0 1 5 .  Identification of an allelochemical in itchgrass (Rottboellia 
 cochinchinensis) for weed control. RGJ-Ph.D. Congress XVI, June 11-13, Chonburi, Thailand. 
อภิรัฐ บัณฑิต และ ทศพล พรพรหม. 2560.การประเมินคุณลักษณะทางอัลลีโลพาธีจากหญ้าโขย่งต่อการ
 ยับย้ังการเติบโตของวัชพืชในสภาพแปลง. วารสารเกษตร ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
 2560. หนา้ 193-202 
Bundit, A., C. Thongjoo, J. Chompoo and T. Pornprom. 2015. Allelopathic activity of itchgrass (Rottboellia 
 cochinchinensis) and its phytotoxicity in soil. Thai Journal of Agricultural Science. 48(2): 73-80. 
Bundit, A., A. Auvuchanon and T. Pornprom. 2014. Classification of population structure for allelopathic 
 properties in Rottboellia cochinchinensis. Agrivita. 36(3): 249-259. 
 
71. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ  
Boonyakiat, D., C. Chuamuangphan, P. Maniwara and P. Seehanam. 2016. Comparison of physico-
 chemical quality of different strawberry cultivars at three maturity stages. International  Food 
 Research Journal 23(6): 2405-2412 
Muenmanee, N., A. Joomwong, J. Natwichai and D. Boonyakiat. 2016. Assessment of internal 
 quality  of Japanese pumpkin (Cucurbita maxima) using Near Infrared Spectroscopy. 2016. 
 Pakistan Journal of Biotechnology 13(1): 55-65. 
Boonprasom, P. and D. Boonyakiat. 2015. Application of vaccuum cooling technology and active 
 packaging to improve the quality of Chinese kale. Chiang Mai University Journal of Natural 
 Sciences 14(2): 143-151. 
Boonyakiat, D. and P. Boonprasom. 2015. Appropiate postharvest management to reduce losses of 
 vegetables in the Royal Project Foundation. Acta Horticulturae 1091: 109-116. 
Junmatong, C., B. Faiyue, S. Rotarayanont, J. Uthaibutra, D. Boonyakiat and K. Saengnil. 2015. Cold 
 storage in salicylic acid increases enzymatic and non-enzymatic antioxidants of ‘Nam Dok  Mai’ 
 No.4 mango fruit. Science Asia 41: 12-21. 
Maneewara, P., D. Boonyakiat, P. Poonlarp, J. Natwichai and K. Nakano. 2015. Changes of 
 postharvest quality in passion fruit (Passiflora edulis Sims) under modified atmosphere 
 packaging conditions. International Food Research Journal 22(4): 1596-1606. 
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Maniwara, P., K. Nakano, D. Boonyakiat, S. Ohashi, M. Hiroi and T. Tohyama. 2014. The use of 
 visible  and near infrared spectroscopy for evaluating passion fruit postharvest quality. 
 Journal of Food Engineering 143: 33-43. 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
พฤฒินันท์1 พลกฤษณ์ มณีวระ และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2560. ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพ
 ของผลพลับพันธ์ุ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด. วารสารแก่นเกษตร 45 (4): 685-692. 
สุภาวดี ศรีวงค์เพชร ดนัย บุณยเกียรติ และ พิชญา พูลลาภ. 2559. ผลของดัชนีเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพทาง
 เคมีกายภาพของผลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47 (พิเศษ): 
 131-134.  
ชัยพิชิต เช้ือเมืองพาน และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2559. คุณภาพทางกายภายและเคมีของผักเบบีค้อส  
 ผักบรอกโคโลนี ผักกาดหอมโอ๊กลีา และผักกาดหอมใบแดงหลังผ่านการลดอุณหภูมิด้วยระบบ
 สุญญากาศ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 47 (พิเศษ): 209-212 
พลกฤษณ์ มณีวระ ดนัย บุณยเกียรติ พิชญา บุญประสม พูลลาภ จักรพงศ์ นาทวิชัย และ คาซูฮิโร นากาโน. 
 2557. คุณภาพหลังเก็บเกี่ยวของผลเสาวรสจากสามแหล่งปลูกซึ่งมีระดับความสูงแตกต่างกัน. 
 วารสารแก่นเกษตร 42 (4): 557-584. 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Poonlarp, P., D. Boonyakiat. and N. chanhom. 2015. Effect of EMA packaging on quality of bi-color 
 sweet corn. p. 1586-1591. In Conference Proceedings-Volume II of 29th EFFoST  International 
 Conference, Athens, Greece, 10-12 November, 2015. 
 
72. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา  โพธาภรณ์  
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
นิพนธ์ กิติดี ชลิตา บุญมาทอง และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. ผลของระยะเวลาและระดับความเข้มข้นของ
 กรดจิบเบอเรลลิกต่อการกระตุ้นการงอกของกล้วยไม้ดินนางกราย. วารสารพืชศาสตร์สงขลา
 นครินทร์. (ฉบับพิเศษ) M04/1-5. 
นพินธ์ กิติด ีโสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2558. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัว
 พันธ์ุต่อ การเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria lindleyana Steud.) 
 วารสาร เกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 246-252. 
พงษ์นที ปินตาแจ่ม และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2558. ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ าต่อ
 การชะลอการออกดอกของว่านอึ่งและว่านหัวครู. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 242-
 245. 
มิ่งขวัญ เจียวัฒนะ ดรุณี นาพรหม และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2557. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารคล้ายจิบเบอ
 เรลลนิในระยะออกดอกของกล้วยไม้ช้างกระ. วารสารเกษตร 30(3): 263-270.. 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ชลเวทย์ ไทยรัตน์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. ผลของอุณหภูมิต่ าต่อการเจริญเติบโตของหัวพันธุ์เอื้องตีน
 กบ. การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โรงแรมลกีาร์เดนท์ หาดใหญ่, สงขลา. 
อนุพล นาชัยสินธุ์ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการศึกษา
 โครโมโซมของดาเลยี. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 
 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. 
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อนุพล นาชัยสินธุ์ ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการศึกษา
 โค ร โม โซ ม ข อ งด า เนี ย .  ห น้ า  61-67. ใน  ร า ย งา น ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  ค รั้ ง ที่  54.
 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2-5 กุมภาพันธ์ 2559. 
อนุพล นาชัยสินธุ์ และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2559. การศึกษาโครโมโซมของดาเลียลูกผสม. หน้า 70-73. ใน 
 การประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งเเวดลอ้ม  มหาวทิยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, ประเทศไทย. 1-2 พฤศจกิายน 2559. 
ณัฐดนัย สุเมธาโชตพิงศ์ กรวรรณ ศรีงาม ณัฐา โพธาภรณ์ และ วีณัน บัณฑิตย์. 2558. การแสดงออกของ
 ยีนและองค์ประกอบทางเคมีในดอกกล้วยไม้ช้าง. หนา้ 9-18. ใน รายงานการประชุมวิชาการประจ าปี 
 2558. ศูนย์การศึกษาและอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , เชียงใหม่, ประเทศไทย.  8-9 
 ธันวาคม 2558.  
พงษ์นที ปินตาแจ่ม ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ณัฐา โพธาภรณ์. 2558. วงจรการเจริญเติบโตของว่านอึ่งและ
 ว่านหัวครูในสภาพปลูกเลี้ยง. หน้า 1-8. ใน รายงานการประชุมวิชาการประจ าปี 2558. ศูนย์
 การศึกษาและอบรมนานาชาติ มหาวทิยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, ประเทศไทย. 8-9 ธันวาคม 2558.  
 
73. รองศาสตราจารย์ ดร. โสระยา  ร่วมรังสี  
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Anuwong, C., T. Ohyama,, K. Sueyoshi, N. Ohtake,, T. Sato and S. Ruamrungsri. 2017. Uptake and 
 Translocation of Nitrogen in Patumma (Curcuma alismatifolia) From Folia Spray or Root 
 Application. J. of Plant Nutrition.  http://www.tandfonline.com/loi/ lpla20. p. 1-25 
Ruamrungsri, S. and C. Inkham. 2017. Effect of Calcium Nitrate Addition on Growth and Bulb 
 Quality  of Hippeastrum. Acta Horticulturae. 1167: 375-380  
Hongpakdee, P. and S. Ruamrungsri. 2017. Coconut coir dust ratio affecting growth and flowering  of 
 potted petunia hybrids. Acta Horticulturae. 1167: 369-374 
Ruamrungsri, S. and C. Inkham. 2017. Effects of difference plant spacing and fertilizer rates on 
 growth and rhizome yields of Curcuma alismatifolia. Acta Horticulturae. 1171: 53-57 
Hongpakdee, P. and S. Ruamrungsri. 2017. Enhanced Flowering of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera 
 Garten.) by Extended Photoperiods with Supplemental Lighting Techniques  Acta Horticulturae. 
 1171: 47-52 
Hongpakdee, P. and S. Ruamrungsri. 2015. Water Use Efficiency, Nutrient Leaching, and Growth in 
 Potted Marigolds Affected by Coconut Coir Dust Amended in Substrate Media. 
 Hort.Environ.Biotechnol. 56(1): 27-35. 
Ruamrungsri, S. 2015. The Physiology of Curcuma alismatifolia Gagnep. As a basis for the 
 improvement of ornamental production. European Journal for Horticultural Science 80(6): 
 316-321. 
Anuwong, C., N. Ohtake, K. Sueyoshi, S. Ruamrungsri and T. Ohyama. 2014. Storage protein 
 characteristics in the storage organs of Curcuma alismatifolia Gagnep. Journal of  Horticultural 
 Science & Biotechnology 89(5): 501-507. 
Khuakaew, T., S. Tanabata, M. Yamamoto, S. Ishikawa, K. Tsutsumi, N. Ohtake, K. Sueyoshi, T. 
 Ohyama, T. Sato, C. Anuwong and S. Ruamrungsri. 2014. Temperature affects N and C 
 assimilation and translocation in Curcuma alismatifolia Gagnep. Journal of Horticultural 
 Science & Biotechnology 89(3): 287-292. 
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ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
นาวินี สังฆมาตร นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยา ร่วมรังษี และ พิมพ์ใจ สหีะนาม. 2560. ผลของวิธีการบรรจุต่อ
 อายุการ ปักแจกันและคุณภาพของกระเจียวตัดดอกพันธุ์บ้านไร่เรด. ว.วิทย.กษ. 48 (พิเศษ) : 327-
 330. 
นมิมิตา สะอาดโอษฐ์ นฤภร เทพสุวรรณ์ โสระยา ร่วมรังษ ีและ พิมพ์ใจ สหีะนาม. 2560. ผลของวิธีบรรจุต่อ
 อายุการ ปักแจกันและคุณภาพของดอกปทุมมาตัดดอกพันธ์ลานนาสโนว์. ว.วิทย.กษ. 48 (พิเศษ) : 
 331-334. 
ชมัยพร อนุวงศ์ และ โสระยา ร่วมรังษี. 2558. ผลของวิธกีารให้ปุ๋ยตอ่การดูดและเคลื่อนย้ายธาตุไนโตรเจน
 ในปทุมมาโดยใช้ไนโตรเจนไอโซโธป. วารสารแก่นเกษตร 43(4): 699-706. 
 
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์  นิลส าราญจิต 
งานวิจัยระดับชาติ 
สุรินทร์ นิลส าราญจิต กนษิฐา เอื้องสวัสดิ์ และ สุริยา ตาเที่ยง. 2559. การศึกษาผลกระทบของแปรปรวน
 ของภูมิอากาศต่อการปลูกพืชบนพื้นที่สูง. รายงานฉบับสมบูรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน), เชียงใหม่. 415 หนา้. 
สุรินทร์ นิลส าราญจิต กนษิฐา เอือ้งสวัสดิ์ และ สุริยา ตาเที่ยง. 2558. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
 ภูมิอากาศที่มีผลกระทบตอ่ผลผลติไม้ผลบนพื้นที่สูง. รายงานฉบับสมบูรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน), เชียงใหม่. 334 หนา้. 
สุริยา ตาเที่ยง และ สุรินทร์ นิลส าราญจิต. 2558. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากพืชท้องถิ่นบนพืน้ที่สูง
 ต่อการยับย้ังเช้ือสาเหตุโรคคนและสัตว์ รายงานฉบับสมบูรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน), เชียงใหม่. 76 หนา้. 
สุรินทร์ นิลส าราญจติ กนษิฐา เอือ้งสวัสดิ์ และ สุริยา ตาเที่ยง. 2557. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
 ภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไม้ผลเมืองหนาวบนพื้นที่สูง รายงานฉบับสมบูรณ์ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องค์การมหาชน), เชียงใหม่. 287 หนา้. 
สุรินทร์ นิลส าราญจิต พรรัตน์ ศิริค า สุริยา ตาเที่ยง และ ลัดดาวัลย์ ยอดเพ็ชร. 2557. ผลของปุ๋ยต่อการ
 เจริญเติบโตของผักคาวตอง (Houttuynia cordata Thunb.) เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรในเชิง
 พาณิชย์ทางภาคเหนือของประเทศไทย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, เชียงใหม่. 107 
 หนา้. 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Ueangsawat, K., S. Nilsamranchit, and A. Jintrawet. 2015. Fate of ENSO phase on upper northern 
 Thailand, a case study in Chiang Mai. Agriculture and Agricultural Science Procedia 5: 2-8. 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
สุรินทร์ นิลส าราญจติ และ สุริยา ตาเที่ยง. 2558. สัณฐานวิทยาเมล็ดและสารประกอบโพลีาีนอลของล าไย. 
 วารสาร เกษตร 31: 167-175. 
สุรินทร์ นิลส าราญจิต และ สุริยา ตาเที่ยง. 2557. การวิเคราะห์กรดเอลลาจิกในใบของล าไย 37 พันธุ์. 
 วารสารแก่นเกษตร 42 (พิเศษ): 1-7. 
สุริยา ตาเที่ยง และ สุรินทร์ นิลส าราญจิต. 2557. ลักษณะและปริมาณาลาโวนอยด์ในผักคาวตองทาง
 ภาคเหนอื. วารสารแก่นเกษตร 42 (พิเศษ): 292-298. 
อังคณา เดชอูป อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง สุรินทร์ นิลส าราญจิต และ ฉันทลักษณ์ ติยายน. 2557. การศึกษาพืช
 อาศัยเพื่อขยายเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซาจากสวนล าไย. วารสารแก่นเกษตร 42(3) 
 (พิเศษ): 136-140 
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75. อาจารย์ ดร. ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข  
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Apichartsrangkoon, A., P. Chaikham, T. Pankasemsuk and S. Baipong. 2015. In vitro experiment on 
 lactobacillus casei 01 plus pasteurized longan juice colonizing the digestive system. Acta 
 Alimentaria 44(4): 493-500. 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข ศิโรรัตน ์เขยีนแม้น และ จุฑามาส คุ้มชัย. 2559. การประยุกตใ์ช้สารเรืองแสงเพื่อการ
 ทดสอบ สารพิษตกค้างในผัก. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 47(พิเศษ 3): 35-38. 
ณัฏฐิกา ตันตราสืบ และ ธนะชัย พันธเกษมสุข. 2558. ผลของการใหความรอนดวยไมโครเวาตอคุณภาพ
 ของเนื้อ ทุเรียนดิบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46(3/1)(พิเศษ): 129-132. 
ธนะชัย พันธ์เกษมสุข พิเชษฐ์ น้อยมณี ปาริชาต ิเทียนจุมพล และ วลัยพร มูลพุ่มสาย. 2557. การประเมิน
 การสูญเสียของผลล าไยพันธุ์ดอตลอดสายโซ่อุปทาน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45(3/1)(พิเศษ): 
 281-284. 
 

76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน  บัณฑิตย์  
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
Duangkhet, M., N. Potapohn and W. Bundithya. 2014. Genetic relationship analysis of dwarf Doritis pulcherrima 

Lindl by RAPD and ISSR techniques. Journal of Agriculture 30(2): 99-109. 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
มัลลิกา ดวงเขตต์ ณัฐา โพธาภรณ์ และ วีณัน บัณฑิตย์. 2557. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม

ของ Doritis pulcherrima Lindl ต้นแคระโดยเทคนิคอาร์เอพีดีและไอเอสเอสอาร์. วารสารเกษตร 
30(2): 99-109. 

 
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวาพร  ธรรมดี  
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
เพชรรัตน์ จาปัญยะ อนุธิดา เทพา และ ศิวาพร ธรรมดี. 2559. การคัดกรองตน้น้ าเต้าที่ทนต่อโรคเห่ียวของ
 แตงกวา.วารสารพืชศาสตร์สงขลานคริทร์ 3 (3)(พิเศษ): 38-46.  
ชลธิชา ใจมาแก้ว ศิวาพร ธรรมดี และ จามจุรี โสตถิกุล. 2559. ผลของน้ าตาลซูโครส ถ่านกัมมันต์และ
 ระยะเวลาการให้แสงตอ่การสร้างเหง้าของขงิในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 32(1): 9-17. 
เพชรดา อยู่สุข ดนัย บุณยเกียรติ ศิวาพร ธรรมดี และ พิชญา บุญประสม พูลลาภ. 2558. การเปลี่ยนแปลง
 ประมาณกลูโคซิโนเลตในผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ที่ผ่านและไม่ผ่านการลดอุณหภูมิด้วยระบบ
 สุญญากาศก่อนการเก็บรักษา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 33(1)(พิเศษ): 443-447. 
เทวิณี พันธ์สิทธิ์ ศิวาพร ธรรมดี และ ฉันทลักษณ์ ตยิายน. 2557. การสร้างหัวของว่านจูงนางที่พน้การพักตัว
 ก่อนฤดูกาล. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 535-540. 
อนุธิดา เทพา ฉันทลักษณ์ ตยิายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2557.ผลของต้นตอตอ่การเจริญเตบิโตและผลผลิต
 ของแตงกวาญ่ีปุ่น. วารสารแก่นเกษตร 42(3)(พิเศษ): 747-752. 
การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
Thumdee, S, B.Comekan. and A. Manenoi. 2017. Effects of cultivation sites and varieties on 
 ascorbic acid contents ing organic vegetables. In Conference Proceedings Volume I of 19th  
 Scientific Track “Innovative Research for Organic Agriculture 3.0”, Delhi, Indial, 9-11 November, 
 2017 
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78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรณะ สมโน 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

Sommano, S., W. Kumpoun and N.A Yusuf. 2017. Subcellular extraction and enzyme characterisation of 

 polyphenol oxidase and peroxidase in Cinnamon myrtle. Acta Physiologiae Plantarum. 39: 36. 

Sommano, S., N. Saratan. R. Suksathan, T. Pasudee. 2016. Chemical composition and comparison of 

 genetic variation of commonly available Thai garlic used as food supplement Journal of Applied 

 Botany and Food Quality 89: 235-242.  

Sommano, S., P. Sirikum and R. Suksathan. 2016. Phytochemical screening and ethnobotanical records 

 of some medicinal plants found in Huai Hong Krai Royal Development Study Centre. Medicinal 

 Plants 8(3): 171-176. 

Sommano, S., N. Saratan, R. Suksathan and T. Pasudee. 2016. Chemical composition and comparison 

 of genetic variation  of commonly available Thai garlic used as food supplement. Journal of 
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