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 หลักสูตรใหมํ พ.ศ ........... 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วิทยาเขต     -        

คณะ  เกษตรศาสตร์    

ภาควิชา      กีฏวิทยาและโรคพืช  

       พืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

       สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  

เศรษฐศาสตร์เกษตรและสํงเสรมิเผยแพรํการเกษตร 

 

หมวดที่ 1. ข๎อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Agriculture 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  

    : ชื่อยํอ    วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Agriculture)  

    : ชื่อยํอ    B.S. (Agriculture) 

 

3. วิชาเอก    กีฏวิทยา  โรคพืช  พืชไรํ  พืชสวน  ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

   สัตวศาสตร์และสัตวน์้ า  สํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร   

    

4. จ านวนหนํวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหนวํยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํนอ๎ยกวํา  136  หนวํยกิต  
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เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี   
 5.2 ภาษาที่ใช๎  

 ภาษาไทย  
 ภาษาตํางประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  

 5.3 การรับเข๎าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
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5.4 ความรํวมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรรํวมกับสถาบันอี่น 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ …………………………. 
 รูปแบบของการรํวม 
  รํวมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมเํป็นผ๎ูให๎ปริญญา 
  รํวมมือกัน โดยผู๎ศึกษาได๎รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.5 การให๎ปรญิญาแกํผู๎ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให๎ปริญญามากกวําหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรรํวมกับสถาบันอื่น 
 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแตํละสถาบัน 
 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญารํวมกับ …………………………     
 ให๎ปริญญามากกวําหนึ่งสาขาวิชา  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
1. มีผลบังคับใช๎ตัง้แตํภาคการศกึษาที่ 1  ปีการศึกษา 2557 
2. สภาวิชาการให๎ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 

เมื่อวันที ่13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 

เมื่อวันที ่21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

7. ความพร๎อมในการเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงํชาติ ในปีการศึกษา 2559  
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได๎หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

 อาชีพสํวนตัว เชํน การท าสวน การท าไรํ การท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงแมลงที่ใช๎บริโภค

และแมลงอาหารสัตว์  การด าเนินธุรกิจบริษัทจ าหนํายสารเคมีเกษตร  บริษัทเพื่อให๎ค าปรึกษา

และให๎บริการก าจัดแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูในอาคารบ๎านเรือน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ   

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ธุรกิจการสํงออกทางดา๎นเกษตร 

 รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและ

หนวํยงานตาํง ๆ ด๎านการเกษตร 

 บริษัทเอกชน เป็นนักเกษตรประจ าฟาร์ม นักเกษตรประจ าสวน พนักงานในโรงคัดบรรจุ 

พนักงานบริษัทสํงออกสินคา๎เกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร เป็นต๎น  

 

9. ชื่อ ต าแหนํง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. ผศ.ดร. เกศนิี  เกตุพยัคฆ์ วท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 2542, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 2544,

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Dr.sc.agr (Molecular Biology of Livestock), 

2004, Institute Veterinary Medicine,  

Georg-August-Universität Göttingen, 

Germany  

3 5014 00622 15 8 

2. ผศ. ธีระพงษ์  เสาวภาคย์ วท.บ. (วนศาสตร์), 2534,  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล๎อม), 2538 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3 8299 00063 19 5 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

 นอกสถานที่ตัง้ ได๎แกํ ...................................... 

 

 

X XXXX XXXXX XX X 

X XXXX XXXXX XX X 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต๎องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะที่ผํานมาได๎มีการ
ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่พึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไปสูํการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสํงออกไปตํางประเทศ โดยให๎ความส าคัญกับกระบวนการผลิตตั้งแตํต๎นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมและชํวยเหลือทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
อยํางตํอเนื่อง เกิดการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กลําวถึงแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการรวมตัว
ของกลุํมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก สํงผลให๎มีการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจระหวํางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งท าให๎เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีการ
ขยายตัวอยํางรวดเร็ว เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจมาอยูํที่แถบประเทศเอเชียมากขึ้น 
การรวมตัวของประชาคมอาเซียน ท าให๎มีความรํวมมือ และแขํงขันกันในด๎านตําง ๆ ทั้งทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา มีการไหลเวียนของคนในบางสาขาอาชีพ รวมถึงการค๎าขายผลิตผล
ทางการเกษตร ผลการวิเคราะห์สถานะด๎านเศรษฐกิจของประเทศไทย พบวํา อยูํในกลุํมประเทศที่มี
รายได๎ปานกลาง โครงสร๎างการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง
ระหวํางภาคการผลิตและการสร๎างมูลคําเพิ่ม แตํมีจุดอํอนที่ต๎องพึ่งการน าเข๎าวัตถุดิบ ชิ้นสํวน 
พลังงาน เงินทุน เทคโนโลยี และคําแรงที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยมีผลิตภาพการผลิตต่ า การผลิตอาศัย
ทรัพยากรมากกวําองค์ความรู๎ มีการใช๎ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคสิ้นเปลือง ดังนั้นในการ
พัฒนาหลักสูตรควรมุํงเน๎นระบบการผลิตทางการเกษตรโดยใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันทางด๎านการเกษตรในสภาวะเศรษกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว       

11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
สังคมไทยสํวนใหญํยังเป็นสังคมเกษตรกรรม มีวถิีชวีิตสอดคล๎องกับธรรมชาติ มีภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีตํางๆ  อยํางไรก็ตามประเทศไทยได๎รับวัฒนธรรมจากนานาอารยะ
ประเทศ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมากในด๎านเทคโนโลยีการติดตํอสื่อสาร สังคมมีการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีผลกระทบอยํางมากตํอสังคมการเกษตรไทย วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และประเพณีตําง ๆ เชํนวัฒนธรรม และประเพณี การท านาเกี่ยวข๎าว ในอดีตมีการลงแขก
ชํวยกันปลูกข๎าว มีประเพณีท าขวัญข๎าว ปัจจุบันเป็นการท าการเกษตรแบบสมัยใหมํ มีการใช๎เครื่อง
ทุํนแรงมากขึ้น มีความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลในชุมชนน๎อยลง มีเกษตรกรผู๎สูงอายุมากขึ้น วิถีชีวิต
ธรรมชาติเปลี่ยนเป็นวิถีชีวติเมืองมากขึ้น วัฒนธรรมและประเพณีบางอยํางหายไป คนรุํนใหมํไมํสนใจ
อาชีพเกษตรกรรม ท าให๎เกิดชํองวํางด๎านองค์ความรู๎สมัยใหมํ การจัดการระบบการผลิตที่เข๎ากับ
สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กลําวถึงการเปลี่ยนแปลงด๎านสังคมที่ประเทศที่พัฒนาแล๎วหลาย
ประเทศก าลังเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ รวมถึงประเทศไทย สํงผลให๎ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนา 
ภูมปิัญญาท๎องถิ่น น ามาสร๎างมูลคําเพิ่มเพื่อการขยายตลาดสินค๎าเพื่อสุขภาพและการให๎บริการด๎าน
อาหารสุขภาพและการให๎บริการด๎านอาหารสุขภาพ มีการเดินทางทํองเที่ยวและท าธุรกิจ การ
เคลื่อนย๎ายแรงงาน ผู๎ประกอบการ และบุคลากรที่มีความรู๎ สํงผลให๎เกิดมาตรการสํงเสริมคนไป
ท างานตํางประเทศและดึงชาวตํางชาติเข๎ามาท างานในประเทศ              
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ผลการวิเคราะห์สถานะด๎านสังคมของประเทศพบวํา ประเทศไทยอยูํในกลุํมประเทศที่มี
การพัฒนาคนในระดับกลาง มีการขยายตัวเชิงปริมาณด๎านการพัฒนาคุณภาพคนด๎านการศึกษา     
มีการขยายโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิต แตํการเชื่อมโยงน าความรู๎ไปปรับใช๎ยังอยูํในระดับต่ า          
มีคุณภาพการศึกษาไมํเพียงพอในการปรับตัวให๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู ๎ นอกจากนั้นแล๎วยังประสบกับวิกฤตคํานิยมที่ขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่
ดีงาม ท าให๎คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เน๎นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น 

 
12. ผลกระทบจาก ข๎อ 11.1 และ 11.2 ตํอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  
12.1  การพัฒนาหลักสูตร  

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สํงผลตํอ 
การพัฒนาหลักสูตรใหส๎อดคล๎องกับสถานการณ์ เทําทันวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็ว ท าให๎ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง มีเหตุผล 
เหมาะสมกับสภาพสังคม อันจะกํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดล๎อม สอดคล๎องกับ
แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  ที่มีจุดประสงค์หลัก 
เพื่อพัฒนาสังคมของคนในชาติให๎มีวิถีการด าเนินชีวิตในบริบทของสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มปีระสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเอง ผู๎อื่น และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมคีวามรอบรู๎กว๎างขวาง ครอบคลุมทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับภูมภิาค และระดับโลก  

12.2  ความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ผลกระทบจากสถานการณภ์ายนอก ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เกี่ยวข๎องกับ

พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ในด๎านการจัดการศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรที่
มุํงเน๎นความเป็นเลิศทางวิชาการ  ตรงตามความต๎องการของตลาด บัณฑิตเป็นคนดี คนเกํง รู๎จริง 
ปฏิบัติได๎ มีความเป็นสากล และเป็นผู๎น าทางด๎านการวิจัย ด๎านบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน  

13.1  กลุํมวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2  กลุํมวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให๎ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรยีนเป็น  
 วิชาศกึษาทั่วไป 
วิชาเฉพาะ 
 วิชาเลือก 
 ไมํม ี

13.3  การบรหิารจัดการ  
  การบริหารจัดการเป็นแบบสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) โดยมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์
เป็นไปตามค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใน มคอ.3 
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หมวดที่ 2. ข๎อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่น าหลักวิทยาการ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช๎ เพื่อกํอให๎เกิดการ

พัฒนาทางการเกษตรได๎อยํางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  กระบวนการจัดการเรียนการสอน

สอดคล๎องกับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล๎อมครอบคลุมพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง  มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะ

และประสบการณ์ด๎านการเกษตรในสาขาตํางๆ ได๎แกํ สํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร พืชไรํ สัตว

ศาสตร์และสัตว์น้ า กีฏวิทยา พืชสวน โรคพืช และ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตส านึกรับผิดชอบตํอสังคม และค านึงถึงประโยชน์โดยรวม

ของสังคม 

1.2  วัตถุประสงค์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มุํงสร๎างบัณฑติที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรที่มีความรู๎ มีทักษะด๎านการเกษตรทั่วไปและเฉพาะทาง 
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม 

2. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ สามารถวางแผน คิด วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก๎ไขปัญหาด๎าน

การเกษตร และให๎ค าแนะน าด๎านการเกษตรแกํเกษตรกรได๎ 
 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบํงชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก  

5 ปี โดยพิจารณาจาก KPI ที่

อยูํ ในการประเมินคุณภาพ

การศึ กษาที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ งกั บ

หลักสูตร 

รวบ รวมติ ดต ามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสูตรรวม

ทุก 5 ปี ในด๎านความพึงพอใจ 

และภาวะการได๎งานของ

บัณฑติ 

 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่ได๎งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน  1 ปี 

 ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรทีี่ได๎รับเงนิเดือนเริ่มต๎นเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

นายจ๎าง  ผู๎ประกอบการ  และ

ผูใ๎ช๎บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร๎างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1  ระบบ  

 ระบบการศกึษาตลอดปี  (ไมํน๎อยกวํา ......... สัปดาห)์ 

 ระบบทวิภาค 

 ระบบหนวํยการศกึษา (Module) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน  

 มีภาคฤดูร๎อน       

  ไมํมภีาคฤดูร๎อน 

1.3  การเทยีบเคยีงหนํวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มใิชํระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

 ไมํม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศกึษาตลอดปี (เดือนเมษายน ถึงมีนาคม) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

 ระบบทวิภาค 

ภาคการศกึษาที่ 1 ตั้งแตเํดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 

ภาคการศกึษาที่ 2 ตั้งแตเํดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

 ระบบหนวํยการศกึษา (เดือนเมษายน ถึงมนีาคม) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

2.2  คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา  

ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหมํ วําด๎วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข๎อ 5 
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2.3  ปัญหาของนักศกึษาแรกเข๎า  

 ความรูด๎๎านภาษาตํางประเทศไมํเพียงพอ 

 ความรูด๎๎านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์มํเพียงพอ 

 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศกึษา  

 นักศึกษาไมํประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได๎ 

 อื่น ๆ .................................... 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก๎ไขปัญหา / ข๎อจ ากัดของนักศกึษาในข๎อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรยีมความรูพ๎ืน้ฐานกํอนการเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน        

ในมหาวิทยาลัย และการแบํงเวลา 

 จัดให๎มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าหน๎าที่สอดสํองดูแล ตักเตือน ให๎ค าแนะน าแกํ

นักศกึษา และให๎เน๎นย้ าในกรณีที่นักศึกษามปีัญหาตามข๎างตน๎เป็นกรณีพิเศษ 

 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 

ได๎แกํ วันแรกพบระหวํางนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู๎ปกครอง การติดตามการเรียน

ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผ๎ูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ๎าจ าเป็น 

 อื่น ๆ .................................... 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู๎ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศกึษา 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ช้ันปีที่ 1 365 380 380 380 380 

ช้ันปีที่ 2  365 380 380 380 

ช้ันปีที่ 3   365 380 380 

ช้ันปีที่ 4    365 380 

รวม 365 745 1,125 1,505 1,520 

คาดวําจะส าเร็จการศกึษา    365 380 
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2.6  งบประมาณตามแผน  

1. รายงานข๎อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข๎อ

การเสนอตั้งงบประมาณ 

 

  

แผนงาน 

  

ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 

งบประมาณ

แผํนดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ๎

งบประมาณ

แผํนดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ๎

งบประมาณ

แผํนดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ๎

การเรียนการสอน 71,038,700 27,322,500 71,038,700 25,213,700 71,038,700 25,213,700 

วิจัย 35,757,200 10,762,100 35,757,200 8,446,100 35,757,200 8,446,100 

บรกิารวิชาการแกํสงัคม 2,453,900 4,076,900 2,453,900 3,839,200 2,453,900 3,839,200 

การท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมและสิง่แวดล๎อม 
- 675,000 - 675,000 - 675,000 

สนับสนุนวิชาการ 250,200 1,608,800 250,200 1,546,000 250,200 1,546,000 

บรหิารมหาวิทยาลัย 29,014,600 17,956,500 29,014,600 18,136,600 29,014,600 18,136,600 

รวม 138,514,600 62,401,800 138,514,600 57,856,600 138,514,600 57,856,600 

รวมท้ังสิ้น 200,916,400 196,371,200 196,371,200 

 

2. คําใช๎จํายตํอหัวนักศึกษาเต็มเวลา จ านวน 146,072 บาท 

  

2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผาํนสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผาํนสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................. 
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2.8  การเทยีบโอนหนํวยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข๎ามมหาวิทยาลัย   

   1. กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมํจะพิจารณารับโอน จะต๎องเป็นกระบวนวิชาที่มี

เนื้อหาอยูํในระดับเดียวกันหรือมีความใกล๎เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว๎ในโครงสร๎างหลักสูตร

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ตํอการเรียนของนักศึกษา 

และต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข๎อง 

 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํจะพิจารณาโอนกระบวนวิชา  จ านวนหนํวยกิต  ล าดับขั้นของกระบวนวิชา

ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น  โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข๎อง  ทั้งนี้ อาจต๎องมีการ

พิจารณาปรับเข๎าสูํระบบล าดับขั้นตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 ข๎อ 9 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอน  

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหนํวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 136  หนวํยกิต  

3.1.2 โครงสร๎างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนํวยกิต 

- กลุํมวชิาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวํยกิต 

- กลุํมวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 หนวํยกิต 

- กลุํมวชิาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 6 หนวํยกิต 

- กลุํมวชิาการเรียนรู๎ผาํนกิจกรรม 2 หนวํยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                       ไมํน๎อยกวํา 100 หนํวยกิต 

- วิชาแกน 49 หนวํยกิต 

- วิชาเอก                                 ไมํน๎อยกวํา 51 หนวํยกิต 

 -   เอกบังคับ 36 หนวํยกิต 

 -   เอกเลือก  หรือ  วิชาโท (ถ๎ามี)          ไมํน๎อยกวํา 15 หนวํยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมํน๎อยกวํา   6 หนํวยกิต 
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3.1.3 กระบวนวชิา 

  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หนํวยกิต 

         (1.1)  กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร           12 หนํวยกิต 

001101   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)  

        LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH 

001102   การอาํนและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

        READING AND WRITING IN ENGLISH   

 001201   การอาํนเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยํางมปีระสิทธิผล  3(3-0-6) 

        CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING   

 001227  ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 

   ENGLISH FOR AGRICULTURE 

 

         (1.2)  กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          10 หนํวยกิต 

        ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตํอไปนี้ 

 011251  ตรรกศาสตร์       3(3-0-6) 

    LOGIC 

 011257  จรยิศาสตร์       3(3-0-6) 

   ETHICS 

 012173  ศาสนาเบือ้งตน๎       3(3-0-6) 

   DESCRIPTIVE STUDY OF RELIGION 

 013110  จติวิทยากับชีวติประจ าวัน     3(3-0-6) 

   PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE 

  050100 การใชภ๎าษาไทย       3(3-0-6) 

   USAGE OF THE THAI LANGUAGE 

 057136   กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ  3(1-6-0) 

   SPORT, HEALTH, FITNESS AND WELLNESS DEVELOPMENT    

 074101   การสํงเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน    3(2-3-0) 

   PROMOTING OF HEALTH IN EVERYDAY LIFE 

 109115   ชีวติกับสุนทรียะ       3(3-0-6) 

   LIFE AND AESTHETICS   
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127100   การเมอืงในชีวติประจ าวัน      3(3-0-6) 

   POLITICS IN EVERYDAY LIFE   

176100   กฎหมายและโลกสมัยใหมํ     3(3-0-6) 

   LAW AND MODERN WORLD  

702101   การเงนิในชวีิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

FINANCE FOR DAILY LIFE   

703103  การเป็นผ๎ูประกอบการและธุรกิจเบือ้งตน๎    3(3-0-6)         

INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS 

 703131   การพัฒนาภาวะผูน๎ าสํวนบุคคล     1(1-0-2) 

   PERSONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT   

705191  ผูบ๎ริโภคที่ชาญฉลาด      1(1-0-2) 

SMART CONSUMER 

 

         (1.3)  กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          6 หนํวยกิต 

         ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตํอไปนี ้

201115  ชีวติและพลังงาน      3(3-0-6) 

   LIFE AND ENERGY 

201116   วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร๎อน     3(3-0-6) 

SCIENCE AND GLOBAL WARMING   

 204100   เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหมํ    3(2-2-5) 

   INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE  

206100 คณิตศาสตรใ์นชีวติประจ าวัน                3(3-0-6)  

MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE 

259108 ไฟฟูาในชีวติประจ าวัน      3(3-0-6) 

ELECTRICITY IN EVERYDAY LIFE 

 359202 พืชและอาหารปลอดภัย      3(3-0-6) 

   PLANT AND FOOD SAFETY   

          362211   หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม        3(3-0-6) 

PRINCIPLES OF CONSERVATION 

400110   พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  3(3-0-6) 

   TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND GLOBAL CHANGE 
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 462130  ยาในชวีิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

MEDICATIONS IN EVERYDAY LIFE 

651105  ระบบนิเวศกับสุขภาพ      3(3-0-6) 

ECOSYSTEM AND HEALTH 

 

         (1.4)  กลุํมวิชาการเรยีนรู๎ผํานกิจกรรม           2 หนวํยกิต 

400100 การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 1     1(0-3-1) 

LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 

 400101  การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 2     1(0-3-1)  

LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 

 

หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันการศึกษา ทั้งใน

และตํางประเทศ แลว๎น ามาเทียบโอนหนํวยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรได๎

โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
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  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ    ไมํน๎อยกวํา   100 หนวํยกิต  

        (2.1)  วิชาแกน              49 หนวํยกิต 

      (2.1.1)  วิชาแกนวิทยาศาสตร์           32 หนวํยกิต 

 202111   ชีววิทยา 1       4(3-3-6) 

   BIOLOGY 1   

 202112  ชีววิทยา 2       4(3-3-6) 

   BIOLOGY 2   

 202231   พันธุศาสตร์ 1       4(3-6-6)

   GENETICS 1   

 203111  เคมี 1        3(3-0-6)

   CHEMISTRY 1   

 203115   ปฏิบัติการเคมี 1       1(0-3-0) 

   CHEMISTRY LABORATORY 1   

203206  เคมีอินทรียส์ าหรับนักศกึษานอกภาควิชาเคมี   3(3-0-6)

   ORGANIC CHEMISTRY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS   

 203209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี  1(0-3-0) 

   ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  

FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS 

  206181   แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 1     2(2-0-4) 

   CALCULUS FOR AGRICULTURE 1   

 206182  แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 2    2(2-0-4) 

   CALCULUS FOR AGRICULTURE 2   

 207181  ฟิสิกส์ส าหรับนักศกึษาเกษตรศาสตร ์    3(3-0-6) 

   PHYSICS FOR AGRICULTURAL STUDENTS   

 207191   ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศกึษาเกษตรศาสตร ์   1(0-3-0)

   PHYSICS LABORATORY FOR AGRICULTURAL STUDENTS   

 215205   จุลชีววิทยา       3(3-0-6) 

   MICROBIOLOGY   

 215206   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      1(0-3-0)

   MICROBIOLOGY LABORATORY 
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       (2.1.2)  วิชาแกนเกษตรศาสตร์           17 หนวํยกิต 

 351200  เศรษฐศาสตร์ส าหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร  3(3-0-6) 

   ECONOMICS OF AGRICULTURE, RESOURCES AND FOOD                                    

 353210 หลักการเพาะปลูก      2(1-3-2) 

   PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION   

 356210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเบือ้งตน๎     2(2-0-4)

   INTRODUCTION TO ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES   

 357210   แมลงศัตรูทางการเกษตร     2(1-3-2) 

   AGRICULTURAL INSECT PESTS   

 359210  หลักการพืชสวน      2(1-3-2) 

   PRINCIPLES OF HORTICULTURE     

 360210  โรคพืชวิทยาเบือ้งตน๎      2(2-0-4)

   ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY    

 361210   ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตเิบือ้งต๎น  2(2-0-4)

   INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE  

AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT   

 400190   การฝึกงาน 1       1(0-3-0) 

   PRACTICAL TRAINING 1   

 400290 การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 

   PRACTICAL TRAINING 2 

 

        (2.2)  วิชาเอก    ไมํน๎อยกวํา         51 หนวํยกิต  

ในจ านวนหนํวยกิตดังกลําวนี้ จะต๎องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ไมํน๎อยกวํา 36 

หนวํยกิต และในจ านวนนี้ จะต๎องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ไป ไมํนอ๎ยกวํา 18 หนํวยกิต 
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1)  สํงเสรมิและเผยแพรํการเกษตร 
1. วิชาเอกบังคับ       36 หนวํยกิต 

 352301 การเป็นผ๎ูน าและการพัฒนาการเป็นผ๎ูน าของเยาวชน  3(3-0-6) 
ในกลุํมเกษตร  

   GUIDANCE AND LEADERSHIP DEVELOPMENT  
FOR THE YOUTH GROUP IN AGRICULTURE   

 352311   หลักการสํงเสริมการเกษตร     3(2-3-4) 
    PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION   
 352315 หลักการวิจัยทางสงํเสริมการเกษตร    3(3-0-6) 
    PRINCIPLE OF AGRICULTURAL EXTENSION RESEARCH   
 352321  วิธีการสํงเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 
    METHOD OF EXTENSION   
 352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 
    COMMUNITY DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT   
 352331 การพูดและการเขียนเพื่อการสํงเสริมการเกษตร    3(3-0-6) 
    SPEAKING AND WRITING FOR AGRICULTURAL EXTENSION   
 352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร      3(3-0-6) 
    DIFFUSION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS    
 352412   การสํงเสริมเยาวชนเกษตร     3(3-0-6)
    FARM YOUTH EXTENSION   
 352441   การวัดผลและการประเมินผลของการสํงเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
    ASSESSMENT AND EVALUATION  

OF EXTENSION PROGRAM IN AGRICULTURE  
 352494 หัวข๎อเลอืกสรรทางสงํเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  1(1-0-2) 
   SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL EXTENSION  

AND RURAL DEVELOPMENT   
 352497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 
    SEMINAR 1 
 352498 สัมมนา 2       1(1-0-2)
    SEMINAR 2    

และให๎นักศกึษาเลือกเรยีนกลุํมสหกิจศึกษาหรอืกลุํมปัญหาพิเศษ 
กลุํมสหกิจศึกษา 

 352490 สหกิจศึกษาทางสงํเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท               6 หนวํยกิต 
    COOPERATIVE EDUCATION IN AGRICULTURAL EXTENSION  

AND RURAL DEVELOPMENT  
หรอื กลุํมปัญหาพิเศษ 
 352390  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรกํารเกษตร 3(0-18-0) 

PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRICULTURAL EXTENSION  
และ 352499  ปัญหาพเิศษ                                                       3(0-9-0) 
   SPECIAL PROBLEMS 
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   2. วิชาเอกเลือก หรอืวิชาโท  ไมํน๎อยกวํา                     15       หนวํยกิต 
    2.1   ในจ านวนหนํวยกิตของวิชาเอกเลือก 15   หนํวยกิต จะต๎องมีกระบวนวิชาระดับ 400  

ขึน้ไป เป็นจ านวนไมํน๎อยกวํา 9  หนวํยกิต โดยใหเ๎ลือกเรียน 1  แผน ดังตอํไปนี้ 

  
 แผน 1   การจัดการงานสํงเสรมิการเกษตร 

 ให๎เรียน 6 หนวํยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี้ 

 352413  การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงานสํงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
    PLANNING AND MANAGEMENT OF TRAINING  

IN AGRICULTURAL EXTENSION   

 352421   การบริหารและการจัดการในการสํงเสริมการเกษตร  3(3-0-6)
   และการศกึษาทางการเกษตร   

    ORGANIZATION AND ADMINISTRATION  

IN AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION  
 และเลือกเรียนอีก 9 หนวํยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี ้

 352313  การสํงเสริมเกษตรที่สูง              3(3-0-6) 

    HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION   
 352314   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงํเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

    INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT  

FOR AGRICULTURAL EXTENSION 
 352401   การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผูใ๎หญ ํ    3(3-0-6) 

    EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS 

 352422 การจัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตร    3(2-3-4)
    AGRO-TOURISM MANAGEMENT  

 352431   หลกัการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร  3(3-0-6) 

    PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION 

   IN AGRICULTURE   

 352433  เทคโนโลยีการผลติสื่อในการสํงเสริมการเกษตร   3(2-2-5)

    MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION   
   

หรอืเลือกเรียนกระบวนวิชาตําง ๆ  ดังตอํไปนี้ 

128101 ความรูเ๎บือ้งตน๎ทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION 

351331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร 3(3-0-6) 

 AGRICULTURAL COOPERATION AND INSTITUTION 
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702100 การเงินเบื้องต๎นส าหรับผูป๎ระกอบการ 3(3-0-6) 

 INTRODUCTION TO FINANCE  

703491 มารยาทในสังคมธุรกิจ 3(3-0-6) 

 BUSINESS ETIQUETTE 

705211 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 MARKETING PRINCIPLES 

751101 หลักเศรษฐศาสตร ์1 3(3-0-6) 

 PRINCIPLES OF ECONOMICS 1  

 

 แผน 2  เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสํงเสรมิการเกษตร 

 ให๎เรียน 6 หนวํยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี้ 

 352314  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงํเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

    INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT  

FOR AGRICULTURAL EXTENSION   

 352433 เทคโนโลยีการผลติสื่อในการสํงเสริมการเกษตร   3(2-2-5) 

    MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION   

 และเลือกเรียนอีก 9 หนวํยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี ้

 352313 การสํงเสริมเกษตรที่สูง              3(3-0-6)

    HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION   

 352401   การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผูใ๎หญํ    3(3-0-6) 

    EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS 

 352413   การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงานสํงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

    PLANNING AND MANAGEMENT OF TRAINING  

IN AGRICULTURAL EXTENSION   

 352421  การบริหารและการจัดการในการสํงเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 

และการศกึษาทางการเกษตร  

   ORGANIZATION AND ADMINISTRATION  

IN AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION   

 352422 การจัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตร    3(2-3-4) 

   AGRO-TOURISM MANAGEMENT    

 352431   หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร  3(3-0-6) 

   PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS  

AND COMMUNICATION IN AGRICULTURE 
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หรอืเลือกเรียนกระบวนวิชาตําง ๆ  ดังตอํไปนี้ 

204101 คอมพิวเตอร์เบือ้งตน๎ 3(2-2-5) 

 INTRODUCTION TO COMPUTER 

204202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(2-2-5) 

 INFORMATION TECHNOLOGY 2 

851204 หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 3(3-0-6) 

 PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING 

851375 ดนตรีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

 MUSIC FOR COMMUNICATION   

 

 แผน 3  วิชาการเกษตร 

 ให๎เรียน 6 หนวํยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี้ 

 352401   การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผูใ๎หญํ    3(3-0-6) 

   EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS 

 352413   การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงานสํงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

   PLANNING AND MANAGEMENT OF TRAINING  

IN AGRICULTURAL EXTENSION   

 และเลือกเรียนอีก 9 หนวํยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี ้

 352313 การสํงเสริมเกษตรที่สูง              3(3-0-6) 

   HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION   

 352314   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงํเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 

   INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT  

FOR AGRICULTURAL EXTENSION   

 352431  หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร  3(3-0-6) 

   PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS  

AND COMMUNICATION IN AGRICULTURE   

 352433 เทคโนโลยีการผลติสื่อในการสํงเสริมการเกษตร   3(2-2-5) 

   MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION   
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หรอืจากกระบวนวิชาในกลุํมวชิาดังตอํไปนี้ 
 กลุํมวิชาพืชศาสตร์ 

260361  หลักการชลประทาน                                                    3(3-0-6)
   PRINCIPLES OF AGRICULTURAL IRRIGATION   
 353313 พืชส าคัญของประเทศไทย     3(2-3-5) 
    IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND   
 353431   วัชพชืและการปูองกันก าจัด     3(3-0-6) 
   WEEDS AND WEED CONTROL   
 353451   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์      3(3-0-6) 
   SEED TECHNOLOGY   
 359301 การขยายพันธุ์พชื      3(2-3-4) 
   PLANT PROPAGATION   
 359341   การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม ๎     3(2-3-4) 
    NURSERY MANAGEMENT  

359350 หลักการท าสวนไม๎ผล      2(2-0-4) 
   PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION 

359360  พืชอุตสาหกรรมเบือ้งต๎น     3(3-0-6) 
   INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS 

359403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4) 
   POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS 

359410   หลักการไม๎ดอก       2(2-0-4) 
   PRINCIPLES OF FLORICULTURE   
 359421  การผลิตพชืผัก       3(3-0-6) 
   VEGETABLE PRODUCTION 

361351   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6)  
   SOIL FERTILITY   
 
 กลุํมวิชาอารักขาพืช 
 357322 แมลงที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
              ECONOMIC ENTOMOLOGY         
 357323 แมลงศัตรผูลติผลในโรงเก็บ     3(3-0-6) 
   INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS    
 357324 แมลงศัตรูไม๎ผล       3(3-0-6) 
   INSECT PESTS OF FRUIT CROPS   
 357325 แมลงศัตรูพชืไรํ       3(3-0-6) 
   INSECT PESTS OF FIELD CROPS   

357326 แมลงศัตรูผัก       3(3-0-6) 
   INSECT PESTS OF VEGETABLE CROPS   
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 357441   หลักการควบคุมแมลง            3(3-0-6) 
   PRINCIPLES OF INSECT CONTROL   
 360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้งต๎น 1(0-3-1) 
  ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY  

360304 โรคของพชืเศรษฐกิจ      3(2-3-4)  
   DISEASES OF ECONOMIC PLANTS    

360401   โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ     3(2-3-4)
   DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS   
 360402 โรคของพชืไรํ       3(2-3-4) 
   DISEASES OF FIELD CROPS   
 360403  โรคของไม๎ผล       3(2-3-4) 
   DISEASES OF FRUIT CROPS   
 360404 โรคของผัก       3(2-3-4)
   DISEASES OF VEGETABLE CROPS   
 360407 การปูองกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 
   PLANT DISEASE CONTROL 
   
 กลุํมวิชาสัตวศาสตร์ 
 356303 อาหารและการให๎อาหาร     4(3-3-6) 
   FEEDS AND FEEDING   

356311   หลักเบือ้งตน๎ของการเลีย้งปลา     3(2-3-4) 
   PRINCIPLES OF FISH CULTURE   
 356331 โรคของสัตว์เลีย้งในฟาร์ม     3(3-0-6) 
   DISEASES OF FARM ANIMALS   
 356441   การผลิตสัตว์ปีก      3(3-0-6) 
   POULTRY PRODUCTION   
 356442 การผลิตสุกร       3(3-0-6) 
    SWINE PRODUCTION   
 356443 การผลิตโคนม       3(3-0-6) 
   DAIRY PRODUCTION   
 356444 การผลิตโคเนื้อ       3(3-0-6) 
   BEEF PRODUCTION   
 356446 การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง     3(3-0-6) 
   MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING   
 

2.2   ส าหรับนักศกึษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปิดสอน
เป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15   หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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2)  พืชไรํ  
 1. วิชาเอกบังคับ                                                                    36       หนวํยกิต 
 211315  ชีวเคมีเบือ้งตน๎                                                       3(3-0-6) 
   INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY   
 211319   ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งตน๎                                      1(0-3-0  )  
   INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY   
 353301 หลักการผสมพันธุ์พชื      3(3-0-6) 
   PRINCIPLES OF PLANT BREEDING    
 353311   สรีรวทิยาประยุกต์ของพืช     3(3-0-6) 
   APPLIED PLANT PHYSIOLOGY    
 353313 พืชส าคัญของประเทศไทย     3(2-3-5) 
   IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND    
 353431   วัชพชืและการปูองกันก าจัด     3(3-0-6) 
   WEEDS AND WEED CONTROL   
 353451   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์      3(3-0-6)  
   SEED TECHNOLOGY   
 353497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 
   SEMINAR 1  
 353498 สัมมนา 2       1(1-0-2)  
   SEMINAR 2    
 354311   สถิตเิกษตรวิจัย        3(2-3-4) 
   STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH   
 354312   การวางแผนการทดลอง      3(2-3-4) 
   EXPERIMENTAL DESIGN   
 355411   เครื่องจักรกลการเกษตร 1     3(3-0-6)
   AGRICULTURAL MACHINERY 1 
 และให๎นักศกึษาเลือกเรยีนกลุํมสหกิจศึกษาหรอืกลุํมปัญหาพิเศษ 

กลุํมสหกิจศึกษา 
 353490 สหกิจศึกษาทางพชืไรํ                             6 หนวํยกิต 
    COOPERATIVE EDUCATION IN AGRONOMY   
หรอื กลุํมปัญหาพิเศษ 
 353390  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไรํ                          3(0-18-0)  
    PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRONOMY   
และ   353499 ปัญหาพเิศษ          3(0-9-0) 
                           SPECIAL PROBLEMS 
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2. วิชาเอกเลือก หรอืวิชาโท     ไมํน๎อยกวํา                  15       หนวํยกิต 

2.1  จ านวนหนวํยกิตของวิชาเอกเลือก จะต๎องมีกระบวนวิชาระดับ  400 ขึ้นไป ไมํน๎อยกวํา 

6 หนวํยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี ้  

 251281  การส ารวจเบือ้งตน๎ส าหรับนักศกึษาทั่วไปที่ไมํใชํวศิวกรโยธา  3(2-3-4) 

   ELEMENTARY SURVEY FOR NON-CIVIL ENGINEERING MAJORS 

260361  หลักการชลประทาน                                             3(3-0-6)          

     PRINCIPLES OF AGRICULTURTAL IRRIGATION   

 351321  หลกัการตลาดการเกษตร     3(3-0-6)  

      PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING 

 351331  สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร   3(3-0-6) 

     AGRICULTURAL COOPERATION AND INSTITUTION 

 351431  ธนกิจการเกษตร      3(3-0-6)

     AGRICULTURAL  FINANCE 

 352311  หลักการสํงเสริมการเกษตร     3(2-3-4) 

     PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION 

 352321  วิธีการสํงเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 

     METHOD OF EXTENSION 

 352323  การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 

     COMMUNITY DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

 353302  ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไรํ     1(0-3-0) 

     PRACTICE IN HYBRIDIZATION OF FIELD CROPS 

 353418  พืชตระกูลถั่ว       3(3-0-6) 

     LEGUMES 

 353421  พืชอาหารสัตว์       3(3-0-6) 

     FORAGE CROPS 

 353422  ทุํงหญ๎าเมืองร๎อน      3(3-0-6) 

     TROPICAL PASTURES 

 353441  การปรับปรุงพันธุ์พืชไรํ      3(3-0-6) 

     FIELD CROP IMPROVEMENT 

 353452  การทดสอบเมล็ดพันธุ์      3(2-3-4) 

     SEED TESTING 

 353453  การผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ     3(2-3-4) 

     COMMERCIAL SEED PRODUCTION 
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 353471  หลักการเพาะปลูกขั้นสูง      3(3-0-6) 

     ADVANCED AGRONOMY 

 353482  ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช     3(3-0-6) 

     GENETIC RESOURCES IN PLANTS 

 354400  การประมวลผลข๎อมูลเกษตรด๎วยคอมพิวเตอร์        3(2-3-4) 

     COMPUTERIZED DATA PROCESSING IN AGRICULTURE 

 355315  เครื่องยนตแ์ละเครือ่งจักรกลในฟารม์    3(2-3-4) 

     ENGINES AND FARM MACHINERY 

 355412  เครื่องจักรกลการเกษตร 2     3(3-0-6) 

     AGRICULTURAL MACHINERY 2 

 355441  หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช   3(2-3-5) 

     PRINCIPLES OF GRAIN PROCESSING 

 355442  การลดความช้ืนและการเก็บรักษาเมล็ดพืชไรํ   3(2-3-5) 

     DRYING AND STORAGE OF FIELD CROPS 

 357322  แมลงที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

     ECONOMIC ENTOMOLOGY 

 357325  แมลงศัตรูพชืไรํ       3(3-0-6) 

      INSECT PESTS OF FIELD CROPS 

 357442  การควบคุมแมลงศัตรพูืชโดยชวีวิธี    3(2-3-4) 

     BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS 

 357443  พืชต๎านทานแมลง      3(3-0-6) 

     INSECT RESISTANCE IN CROP PLANTS 

 357444  สารฆําแมลง       3(3-0-6) 

     INSECTICIDES 

 359406  เทคโนโลยีสารก าจัดวัชพืช     3(2-3-4) 

    HERBICIDE TECHNOLOGY 

 360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้งตน๎ 1(0-3-1) 

   ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY  

360402  โรคของพชืไรํ       3(2-3-4) 

    DISEASES OF FIELD CROPS 

360407 การปูองกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 

    PLANT DISEASE CONTROL 
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360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว      3(2-3-4) 

    POSTHARVEST DISEASE 

360460  ปฏิสัมพันธ์ระหวํางพืชและเชือ้โรคในระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 

       MOLECULAR PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS 

360471   การประยุกต์ใชเ๎ทคนิคระดับโมเลกุลทางดา๎นโรคพืช  3(2-3-4) 

และการเกษตร 

   APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES IN PLANT PATHOLOGY  

AND AGRICULTURE 

361351  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 

     SOIL FERTILITY 

 361452  ปุ๋ย                              3(3-0-6) 

     FERTILIZERS  

 361453  ดินและธาตุอาหารพืช      3(3-0-6) 

     SOIL AND PLANT NUTRITION 

 361461  การอนุรักษ์ดนิ       3(3-0-6) 

    SOIL CONSERVATION 

 361475  การจัดการน้ าในดินและการชลประทานระดับไรํนา  3(3-0-6) 

    SOIL WATER MANAGEMENT AND ON-FARM IRRIGATION 

 362441  อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3-0-6) 

     AGRICULTURAL METEOROLOGY 

 368211  การจัดการธุรกิจการเกษตร     3(3-0-6) 

      AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT 

 368310  การจัดการธุรกิจฟารม์      3(2-3-4) 

      FARM BUSINESS MANAGEMENT 

 368411  การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง      3(3-0-6) 

     INTERMEDIATE AGRIBUSINESS MANAGEMENT 
 

2.2   ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปิดสอน

เป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15   หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
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3)  สัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 
 แผน 1  สัตวศาสตร์ 

 1. วิชาเอกบังคับ                    36 หนวํยกิต 

211315  ชีวเคมีเบือ้งตน๎       3(3-0-6) 
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY 

211319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งตน๎     1(0-3-0  )  
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY 

356261 สถิตวิิเคราะหแ์ละวางแผนการทดลองทางสัตว์   3(3-0-6)

   STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN IN ANIMALS 
 356303 อาหารและการให๎อาหาร     4(3-3-6) 

   FEEDS AND FEEDING 

356331 โรคของสัตว์เลีย้งในฟาร์ม     3(3-0-6) 
DISEASES OF FARM ANIMALS 

356411  สรีรวทิยาของสัตว์เลี้ยง      3(3-0-6) 

PHYSIOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS 
356431  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์      3(3-0-6) 

IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS 

356441  การผลิตสัตว์ปีก      3(3-0-6) 
POULTRY PRODUCTION 

356442 การผลิตสุกร       3(3-0-6) 

SWINE PRODUCTION 
356443 การผลิตโคนม       3(3-0-6) 

DAIRY PRODUCTION 

356497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 
SEMINAR 1  

และให๎นักศกึษาเลือกเรยีนกลุํมสหกิจศึกษาหรอืกลุํมปัญหาพิเศษ 

กลุํมสหกิจศึกษา 
356490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า                     6 หนวํยกิต 

COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

หรอื  กลุํมปัญหาพิเศษ 
356390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า          3(0-18-0) 

    PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

และ 356499 ปัญหาพเิศษ           3(0-9-0) 
SPECIAL PROBLEMS 
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 2. วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท   ไมํน๎อยกวํา     15 หนวํยกิต 

2.1 จ านวนหนํวยกิตของวิชาเอกเลือก  จะต๎องมีกระบวนวิชาระดับ  400  ขึ้นไป       

ไมํน๎อยกวํา 6 หนวํยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี้ 

351321  หลักการตลาดการเกษตร     3(3-0-6) 

PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING 

353313 พืชส าคัญของประเทศไทย     3(2-3-5) 

IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND 

353421  พืชอาหารสัตว์       3(3-0-6) 

FORAGE CROPS 

353422 ทุํงหญ๎าเมืองรอ๎น      3(3-0-6) 

TROPICAL PASTURES 

355315 เครื่องยนตแ์ละเครื่องจักรกลในฟารม์    3(2-3-4) 

ENGINES AND FARM MACHINERY 

356304 การให๎อาหารสัตว์เคี้ยวเอือ้ง     3(3-0-6) 

FEEDING RUMINANTS 

356306 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     3(3-0-6) 

PRINCIPLES OF AQUACULTURE 

356311  หลักเบือ้งตน๎ของการเลีย้งปลา     3(2-3-4) 

PRINCIPLES OF FISH CULTURE 

356321 เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์เลีย้งในฟาร์ม    3(3-0-6) 

BIOTECHNOLOGY IN FARM ANIMALS  
356332 โรคของสัตว์ปีก       3(3-0-6) 

DISEASES OF POULTRY 

356342 การผลิตแพะและแกะในเขตร๎อน     3(2-3-5) 

GOATS AND SHEEP PRODUCTION IN THE TROPICS 

356361  มีนวิทยาประยุกต์      3(3-0-6) 

APPLIED ICHTHYOLOGY 

356373 คุณภาพน้ าทางการประมง     3(3-0-6) 

WATER QUALITY FOR FISHERIES 

356375 แพลงก์ตอนวิทยาส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   3(3-0-6) 

PLANKTONOLOGY FOR AQUACULTURE 
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356412  การสบืพันธุ์       3(3-0-6) 
ANIMAL REPRODUCTION 

356414  สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์   3(2-3-5) 
SANITATION AND HERD HEALTH CONTROL IN FARM ANIMAL 

356416  สัตว์เลี้ยงในฟารม์กับสิ่งแวดล๎อม     3(3-0-6) 
FARM ANIMALS AND THE ENVIRONMENT 

356432 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง      3(3-0-6) 
BEHAVIOR OF DOMESTIC ANIMALS 

356444 การผลิตโคเนื้อ       3(3-0-6) 
BEEF PRODUCTION 

356445 การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค๎า     3(3-0-6) 
COMMERCIAL SWINE FARM MANAGEMENT 

356446 การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง     3(3-0-6) 
MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING 

356447 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก     3(3-0-6) 
POULTRY MANAGEMENT 

356448 การจัดการเนื้อสัตว์      3(3-0-6) 
MEAT MANAGEMENT 

356449 การผลิตกระตําย      3(3-0-6) 
RABBIT PRODUCTION 

356451  โภชนศาสตร์สัตว์      3(3-0-6) 
ANIMAL NUTRITION 

356452 โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว     3(3-0-6) 
DOG AND CAT NUTRITION 

356455 การวิเคราะหส์ํวนประกอบของอาหารสัตว์   1(0-3-0) 

PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS 

356456 การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

ANIMAL FEED MANUFACTURING 

356477  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ๎ง     3(3-0-6) 

SHRIMP CULTURE TECHNOLOGY 

356496  หัวข๎อเลอืกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า   3(3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

356498 สัมมนา 2                1(1-0-2) 

SEMINAR 2  
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357422 แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์        3(2-3-4) 

MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 

357441  หลักการควบคุมแมลง            3(3-0-6) 

PRINCIPLES OF INSECT CONTROL 

361351  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 

SOIL FERTILITY 

362441  อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3-0-6) 

AGRICULTURAL METEOROLOGY 

368310 การจัดการธุรกิจฟาร์ม      3(2-3-4) 

FARM BUSINESS MANAGEMENT 

651306 กายวิภาคของสัตว์เลีย้ง      3(2-3-4) 

ANATOMY OF DOMESTIC ANIMALS 

705211  หลักการตลาด       3(3-0-6) 

MARKETING PRINCIPLES 

705431  การจัดการขายและศิลปะการขาย    3(3-0-6) 

SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP 

705461  การจัดการการค๎าปลีก      3(3-0-6) 

RETAIL MANAGEMENT 

 

 2.2   ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่

เปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15   หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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แผน 2  สัตว์น้ า  

 1. วิชาเอกบังคับ                    36 หนวํยกิต 

211315  ชีวเคมีเบือ้งตน๎       3(3-0-6) 

INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY 
211319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งตน๎     1(0-3-0  )  

INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY 

356261 สถิตวิิเคราะหแ์ละวางแผนการทดลองทางสัตว์   3(3-0-6) 

STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN IN ANIMALS 
 356303 อาหารและการให๎อาหาร     4(3-3-6) 

   FEEDS AND FEEDING 

356306 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     3(3-0-6) 

PRINCIPLES OF AQUACULTURE 

356312 สรีรวทิยาสัตว์น้ าเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 

ECONOMICAL AQUATIC ANIMAL PHYSIOLOGY 

356333 โรคและสุขาภบิาลสัตว์น้ า     3(3-0-6) 

DISEASE AND SANITATION OF AQUATIC ANIMALS 

356373 คุณภาพน้ าทางการประมง     3(3-0-6) 

WATER QUALITY FOR FISHERIES 

356375 แพลงก์ตอนวิทยาส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   3(3-0-6) 

PLANKTONOLOGY FOR AQUACULTURE 

356431  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์      3(3-0-6) 

IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS 

356497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 

  SEMINAR 1  

และให๎นักศกึษาเลือกเรยีนกลุํมสหกิจศึกษาหรอืกลุํมปัญหาพิเศษ 

กลุํมสหกิจศึกษา 
356490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า            6 หนวํยกิต 

COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

หรอื  กลุํมปัญหาพิเศษ 

356390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า          3(0-18-0) 

    PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

และ 356499 ปัญหาพเิศษ           3(0-9-0) 

SPECIAL PROBLEMS 
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 2. วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท   ไมํน๎อยกวํา     15 หนวํยกิต 

2.1 จ านวนหนํวยกิตของวิชาเอกเลือก  จะต๎องมีกระบวนวิชาระดับ  400  ขึ้นไป       

ไมํน๎อยกวํา 6 หนวํยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี้ 

351321  หลักการตลาดการเกษตร     3(3-0-6) 

PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING 

353313 พืชส าคัญของประเทศไทย     3(2-3-5) 

IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND 

355315 เครื่องยนตแ์ละเครื่องจักรกลในฟารม์    3(2-3-4) 

ENGINES AND FARM MACHINERY 

356311  หลักเบือ้งตน๎ของการเลีย้งปลา     3(2-3-4) 

PRINCIPLES OF FISH CULTURE 

356322  พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์น้ า     3(3-0-6) 

MOLECULAR GENETICS OF AQUATIC ANIMALS 

356342 การผลิตแพะและแกะในเขตร๎อน     3(2-3-5) 

GOATS AND SHEEP PRODUCTION IN THE TROPICS 

356351 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า      3(3-0-6) 

AQUATIC NUTRITION 

356361  มีนวิทยาประยุกต์      3(3-0-6) 

APPLIED ICHTHYOLOGY 

356371 การจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการประมง    3(3-0-6) 

WATER RESOURCE MANAGEMENT FOR FISHERIES 

356372 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ า      3(3-0-6) 

STANDARD OF AQUACULTURE FARMING 

356374 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง    3(3-0-6) 

FISHERIES LAW AND REGULATIONS 

356441  การผลิตสัตว์ปีก      3(3-0-6) 

POULTRY PRODUCTION 

356442 การผลิตสุกร       3(3-0-6) 

SWINE PRODUCTION 
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356443 การผลิตโคนม       3(3-0-6) 

DAIRY PRODUCTION 

356444 การผลิตโคเนื้อ       3(3-0-6) 

BEEF PRODUCTION 

356445 การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค๎า     3(3-0-6) 

COMMERCIAL SWINE FARM MANAGEMENT 

356446 การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง     3(3-0-6) 

MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING 

356447 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก     3(3-0-6) 

POULTRY MANAGEMENT 

356448 การจัดการเนื้อสัตว์      3(3-0-6) 

MEAT MANAGEMENT 

356449 การผลิตกระตําย      3(3-0-6) 

RABBIT PRODUCTION 

356452 โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว     3(3-0-6) 

DOG AND CAT NUTRITION 

356455 การวิเคราะหส์ํวนประกอบของอาหารสัตว์   1(0-3-0) 

PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS 

356456 การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

ANIMAL FEED MANUFACTURING 

356471  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม     3(3-0-6) 

ORNAMENTAL FISH CULTURE 

356472 การเลีย้งสัตวน้ าแบบผสมผสาน     3(3-0-6) 

INTEGRATED AQUACULTURE  

356474 การเพาะพันธุ์ปลา      3(3-0-6) 

FISH BREEDING 

356475 การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 

ECONOMICAL SHELLFISH CULTURE 

356476 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง    3(3-0-6) 

COASTAL MARINE CULTURE TECHNOLOGY 

356477  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ๎ง     3(3-0-6) 

SHRIMP CULTURE TECHNOLOGY 
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356478 ผลติภัณฑส์ัตว์น้ า      3(3-0-6) 

AQUATIC PRODUCTS 

356496  หัวข๎อเลอืกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า   3(3-0-6) 

SELECTED TOPICS IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

 356498 สัมมนา 2       1(1-0-2) 

SEMINAR 2  

357422 แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์        3(2-3-4) 

MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 

357441  หลักการควบคุมแมลง            3(3-0-6) 

PRINCIPLES OF INSECT CONTROL 

361351  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 

SOIL FERTILITY 

362441  อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3-0-6) 

AGRICULTURAL METEOROLOGY 

368310 การจัดการธุรกิจฟาร์ม      3(2-3-4) 

FARM BUSINESS MANAGEMENT 

705211  หลักการตลาด       3(3-0-6) 

MARKETING PRINCIPLES 

705431  การจัดการขายและศลิปะการขาย    3(3-0-6) 

SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP 

705461  การจัดการการค๎าปลีก      3(3-0-6) 

RETAIL MANAGEMENT 
 

 2.2   ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่

เปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15   หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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4)  กีฏวิทยา 
1. วิชาเอกบังคับ                                                                36  หนวํยกิต 

 354311  สถิตเิกษตรวิจัย       3(2-3-4) 
   STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH  
 357322  แมลงที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
   ECONOMIC ENTOMOLOGY 

357323  แมลงศัตรผูลติผลในโรงเก็บ     3(3-0-6) 
   INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS  

357360  แมลงอุตสาหกรรม              3(2-3-4) 
 INDUSTRIAL INSECTS 

357417   กายวิภาคของแมลง            3(2-3-4) 
   INSECT ANATOMY 

357418   นิเวศวิทยาของแมลง                 3(3-0-6) 
   INSECT ECOLOGY 

357432 อนุกรมวิธานแมลง 1      3(2-3-4) 
   INSECT SYSTEMATICS 1   

357441   หลักการควบคุมแมลง                    3(3-0-6) 
   PRINCIPLES OF INSECT CONTROL 

357491   เทคนิคทางกีฏวทิยา      3(3-0-6) 
   TECHNIQUES IN ENTOMOLOGY 

357494 หัวข๎อเลอืกสรรทางกีฏวิทยา     1(1-0-2) 
   SELECTED TOPICS IN ENTOMOLOGY 

357497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 
   SEMINAR 1  

357498 สัมมนา 2       1(1-0-2) 
   SEMINAR 2 

และให๎นักศกึษาเลือกเรยีนกลุํมสหกิจศึกษาหรอืกลุํมปัญหาพิเศษ 
 กลุํมสหกิจศึกษา 
 357490 สหกิจศึกษาทางกีฏวทิยา                                                 6 หนวํยกิต 
   COOPERATIVE EDUCATION IN ENTOMOLOGY 
หรอื    กลุํมปัญหาพิเศษ 
 357390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา                                3(0-18-0) 
   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ENTOMOLOGY 
และ 357499 ปัญหาพเิศษ        3(0-9-0) 

SPECIAL PROBLEMS 
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2. วิชาเอกเลือก หรอืวิชาโท      ไมํน๎อยกวํา                    15   หนวํยกิต 
  2.1  วิชาเอกเลือก นักศึกษาต๎องเลือกเรียนกระบวนวิชาใดในคณะเกษตรศาสตร์หรือ       
คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะกระบวนวิชา ระดับ 300   ขึ้นไป ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยเลือกจาก
กระบวนวิชา ดังตอํไปนี้ 
 211315   ชีวเคมีเบือ้งตน๎                           3(3-0-6) 
            INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY 
 211319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งต๎น        1(0-3-0) 

  INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY 
 352311   หลักการสํงเสริมการเกษตร     3(2-3-4) 
             PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION 
 352321  วิธีการสํงเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 
             METHOD OF EXTENSION 
 352323  การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 
             COMMUNITY DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
 352332  การกระจายนวกรรมการเกษตร                3(3-0-6) 

    DIFFUSION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS 
 352401   การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผูใ๎หญํ       3(3-0-6) 
       EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS 

352412   การสํงเสริมเยาวชนเกษตร     3(3-0-6)
    FARM YOUTH EXTENSION  

352421   การบริหารและการจัดการในการสํงเสริมการเกษตร  3(3-0-6)
   และการศกึษาทางการเกษตร   
    ORGANIZATION AND ADMINISTRATION  

IN AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION  
 352433  เทคโนโลยีการผลติสื่อในการสํงเสริมการเกษตร    3(2-2-5) 
             MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION 

352441   การวัดผลและการประเมินผลของการสํงเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
    ASSESSMENT AND EVALUATION  

OF EXTENSION PROGRAM IN AGRICULTURE  
 353313  พืชส าคัญของประเทศไทย        3(2-3-5) 

  IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND 
 353418  พืชตระกูลถั่ว          3(3-0-6) 
     LEGUMES 
 353431  วัชพชืและการปูองกันก าจัด        3(3-0-6) 

   WEEDS AND WEED CONTROL 
 353451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์          3(3-0-6) 

   SEED TECHNOLOGY 
 357421    แมลงพาหะน าโรคพืช         3(3-0-6) 

               INSECT TRANSMISSION OF PLANT DISEASES 
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357422   แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์        3(2-3-4) 
   MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 
 357426 การเลีย้งผึ้ง       3(2-3-4) 
   APICULTURE 

357427   การผลิตหมอํนไหม       3(2-3-4) 
   SERICULTURE  

357433 อนกุรมวิธานแมลง 2      3(2-3-4) 
               INSECT SYSTEMATICS 2 
 357442 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชวีวิธี    3(2-3-4) 
               BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS 

357443   พืชต๎านทานแมลง      3(3-0-6) 
               INSECT RESISTANCE IN CROP PLANTS 

357444  สารฆําแมลง       3(3-0-6) 
    INSECTICIDES 

357446   หลักการกักกันพืช      3(3-0-6) 
               PRINCIPLES OF PLANT QUARANTINE 
 359350 หลักการท าสวนไม๎ผล      2(2-0-4) 
   PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION  

359360  พืชอุตสาหกรรมเบือ้งต๎น     3(3-0-6) 
   INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS 
 359451   ไม๎ผลเขตร๎อน        3(3-0-6) 

    TROPICAL FRUITS 
 359461   พืชเครื่องดื่ม          3(3-0-6) 
     BEVERAGE CROPS 
 360212  ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้งตน๎     1(0-3-1) 
   ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY 
 360301  เทคนิคทางโรคพืช        3(2-3-4) 
     PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES 
 360304  โรคของพชืเศรษฐกิจ      3(2-3-4) 
     DISEASES OF ECONOMIC PLANTS 
 360411  โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย      3(2-3-4) 
     BACTERIAL PLANT DISEASES 
 361351   ความอุดมสมบูรณ์ของดิน        3(3-0-6)
   SOIL FERTILITY 

362421   กฎระเบียบและการอนุรกัษ์ทรัพยากรสัตว์ปุา   3(3-0-6) 
    REGULATIONS AND WILDLIFE RESOURCES CONSERVATION 
 
  2.2   ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่
เปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15   หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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5 )  พืชสวน 
 1. วิชาเอกบังคับ       36  หนวํยกิต 

211315   ชีวเคมีเบือ้งตน๎                                                     3(3-0-6) 
   INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY 

211319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งตน๎                                         1(0-3-0  )  
  INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY 

 354311   สถิตเิกษตรวิจัย       3(2-3-4) 
   STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH  
 359301 การขยายพันธุ์พชื      3(2-3-4) 
   PLANT PROPAGATION 
 359311   สรีรวทิยาของพชืสวน      3(2-3-4) 
   PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS 
 359350 หลักการท าสวนไม๎ผล      2(2-0-4) 
   PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION 
 359360  พืชอุตสาหกรรมเบือ้งต๎น     3(3-0-6) 
   INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS 
 359401   การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน     3(3-0-6) 
    IMPROVEMENT OF HORTICULTURAL CROPS 
 359403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4) 
   POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS 
 359410   หลักการไม๎ดอก       2(2-0-4) 
    PRINCIPLES OF FLORICULTURE 
 359421  การผลิตพชืผัก       3(3-0-6) 
   VEGETABLE PRODUCTION 
 359497 สัมมนา                                                  1(1-0-2) 
    SEMINAR 

และให๎นักศกึษาเลือกเรยีนกลุํมสหกิจศึกษาหรอืกลุํมฝึกงาน 
 กลุํมสหกิจศึกษา 
 359490  สหกิจศึกษาทางพชืสวน                                                   6 หนวํยกิต 
   COOPERATIVE EDUCATION IN HORTICULTURE 
หรอื    กลุํมฝึกงาน 
 359390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน                                  3(0-18-0) 
   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN HORTICULTURE 
และ 359499 ปัญหาพเิศษ                                 3(0-9-0) 
   SPECIAL PROBLEMS 
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2. วิชาเอกเลือก หรอืวิชาโท  ไมํน๎อยกวํา                    15 หนวํยกิต 

  2.1  วิชาเอกเลือก ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตอํไปนี้ 

 202356 กายวิภาคของพืช       3(2-3-4) 

   PLANT ANATOMY 

 351321  หลักการตลาดการเกษตร     3(3-0-6)  

      PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING 

351331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร 3(3-0-6) 

 AGRICULTURAL COOPERATION AND INSTITUTION 

351364   หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  3(3-0-6) 

   PRINCIPLES OF NATURAL RESOURCE  

AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

 351371  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 

SUFFICIENCY ECONOMY PATHS 
352311   หลักการสํงเสริมการเกษตร      3(2-3-4) 

    PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION 

 352313  การสํงเสริมเกษตรที่สูง              3(3-0-6) 

    HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION   

 352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 

    COMMUNITY DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT   

 352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร      3(3-0-6) 

    DIFFUSION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS    

 353313  พืชส าคัญของประเทศไทย      3(2-3-5) 

    IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND 

 353431   วัชพชืและการปูองกันก าจัด     3(3-0-6) 

    WEEDS AND WEED CONTROL 

 353451   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์      3(3-0-6) 

SEED TECHNOLOGY 

 354312   การวางแผนการทดลอง      3(2-3-4) 

    EXPERIMENTAL DESIGN 

 355315  เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟารม์    3(2-3-4) 

     ENGINES AND FARM MACHINERY 



39 
 

 355411   เครื่องจักรกลการเกษตร 1     3(3-0-6)

   AGRICULTURAL MACHINERY 1 

 355412  เครื่องจักรกลการเกษตร 2     3(3-0-6) 

     AGRICULTURAL MACHINERY 2 

 357322 แมลงที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

    ECONOMIC ENTOMOLOGY 

 357324 แมลงศัตรูไม๎ผล       3(3-0-6) 

   INSECT PESTS OF FRUIT CROPS   

357326 แมลงศัตรูผัก       3(3-0-6) 

   INSECT PESTS OF VEGETABLE CROPS   

357360  แมลงอุตสาหกรรม              3(2-3-4) 

 INDUSTRIAL INSECTS 

357441   หลักการควบคุมแมลง            3(3-0-6) 

    PRINCIPLES OF INSECT CONTROL 

357442  การควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชวีวิธี    3(2-3-4) 

    BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS 

359302 การขยายพันธุ์พชืขั้นสูง      3(2-3-5) 

ADVANCED PLANT PROPAGATION 

 359303 การจัดการหญ๎าสนาม      3(3-0-6) 

   TURF MANAGEMENT 

359304 เกษตรที่ดีในการผลิตและวทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว  3(3-0-6) 

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES  

IN PRODUCTION AND POSTHARVEST 

359341   การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม ๎     3(2-3-4) 

   NURSERY MANAGEMENT 

 359381   การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 1    4(2-6-7) 

GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 1                

 359382   การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 2    4(2-6-7) 

GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 2                

 359402 การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม๎ดอก     3(2-2-5)

   FLOWER SEED PRODUCTION  

 359405 กล๎วยไม๎วทิยา        3(3-0-6) 

   ORCHIDOLOGY  
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 359406  เทคโนโลยีสารก าจัดวัชพืช     3(2-3-4) 

    HERBICIDE TECHNOLOGY 

359407 การจัดการน้ าของพชืสวน     3(2-3-4) 

WATER MANAGEMENT OF HORTICULTURAL CROPS 

 359408   การผลิตพืชสวนแบบไมํใช๎ดนิ       3(2-3-4) 

               SOILLESS CULTURE FOR HORTICULTURAL CROPS 

 359409 พืชสวนบนที่สูง       3(3-0-6) 

   HIGHLAND HORTICULTURE 

 359413  ไม๎ประดับ       3(3-0-6) 

   ORNAMENTAL PLANTS  

 359414  ไม๎ดอกประเภทหัว                 3(3-0-6) 

   BULBS, TUBERS AND CORMS 

 359419 สรีรวทิยาหลังเก็บเกี่ยวของไม๎ดอกไม๎ประดับ   3(3-0-6) 

POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS 

 359422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก      3(3-0-6) 

   VEGETABLE SEED PRODUCTION 

 359423 การผลิตพืชผักเพื่อการค๎า     3(3-0-6) 

   COMMERCIAL VEGETABLE PRODUCTION 

 359431   การเพาะเลี้ยงเห็ด                                3(2-3-4)

     MUSHROOM CULTURE 

 359451   ไม๎ผลเขตร๎อน        3(3-0-6) 

    TROPICAL FRUITS 

 359452 ไม๎ผลเขตกึ่งร๎อน      3(3-0-6) 

   SUBTROPICAL FRUITS                                                                   
 359453 การปลูกไม๎ผลเปลือกแข็ง     3(3-0-6) 

   NUT CULTURE 

 359455 ไม๎ผลเมืองหนาว      3(3-0-6) 

   TEMPERATE FRUITS 

359458 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม๎และผักเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

   POSTHARVEST TECHNOLOGY OF ECONOMIC FRUITS AND VEGETABLES 
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359460 พืชเครื่องเทศ       3(3-0-6) 

   SPICES 

 359461   พืชเครื่องดื่ม          3(3-0-6) 

    BEVERAGE CROPS 

 359462 มะพร๎าวและปาล์มน้ ามัน     3(3-0-6) 

   COCONUT AND OIL PALM 

 359463 พืชเส๎นใย       3(3-0-6) 

   HORTICULTURAL FIBER CROPS 

 359465 พชือุตสาหกรรมไม๎โตเร็ว     3(3-0-6) 

   FAST GROWING CROPS FOR WOOD INDUSTRY 

 359466 พืชให๎น้ ายางเพื่ออุตสาหกรรม             3(3-0-6) 

   INDUSTRIAL LATEX AND RESIN CROPS 

 359481 การออกแบบภูมทิัศน์      3(2-3-4) 

   LANDSCAPE DESIGN 

 359483 การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 3    4(2-6-5) 

GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 3 

359484 การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 4    4(2-6-5) 

GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 4 

 360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้งตน๎ 1(0-3-1) 

  ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY  

 360304 โรคของพชืเศรษฐกิจ      3(2-3-4) 

    DISEASES OF ECONOMIC PLANTS  

360400 การวินจิฉัยโรคพืช      3(2-3-4) 

    DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES 

360401  โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ     3(2-3-4) 

    DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS 

 360403 โรคของไม๎ผล       3(2-3-4) 

    DISEASES OF FRUIT CROPS 

 360404 โรคของผัก         3(2-3-4) 

    DISEASES OF VEGETABLE CROPS 

360407 การปูองกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 

    PLANT DISEASE CONTROL 
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360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว      3(2-3-4) 

    POSTHARVEST DISEASE 

361301  คุณภาพดินและสิ่งแวดล๎อมดิน           3(3-0-6) 

SOIL AND ENVIRONMENTAL QUALITY 

361322  การวิเคราะหด์ินและพืชเบือ้งตน๎       3(2-3-4) 

INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS 

361341  ระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่เบือ้งต๎นส าหรับการเกษตร   3(2-3-4) 

INTRODUCTION TO SPATIAL INFORMATION SYSTEMS  

FOR AGRICULTURE 

361351  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 

   SOIL FERTILITY 

361452   ปุ๋ย          3(3-0-6) 

    FERTILIZERS 

361453   ดินและธาตุอาหารพืช        3(3-0-6) 

    SOIL AND PLANT NUTRITION 

361461  การอนุรักษ์ดนิ       3(3-0-6) 

   SOIL CONSERVATION 

362301  ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น                                              3(3-0-6) 

                               FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES 

362441   อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3-0-6) 

AGRICULTURAL METEOROLOGY 

  

2.2 ส าหรับนักศกึษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปิด

สอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15   หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
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6)  โรคพืช 
 1. วิชาเอกบังคับ                                                                  36 หนวํยกิต 
 354311   สถิตเิกษตรวิจัย       3(2-3-4) 
    STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH  
 360212   ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้งตน๎     1(0-3-1) 
    ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY 
 360301  เทคนิคทางโรคพืช      3(2-3-4) 
    PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES 
 360304 โรคของพชืเศรษฐกิจ      3(2-3-4) 
    DISEASES OF ECONOMIC PLANTS 
 360400 การวินจิฉัยโรคพืช      3(2-3-4) 
    DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES 
 360407 การปูองกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 
    PLANT DISEASE CONTROL 
 360411   โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย     3(2-3-4) 
    BACTERIAL PLANT DISEASES 
 360423 ราสาเหตุโรคพืช       3(2-3-4) 
    PLANT PARASITIC FUNGI 
 360431   ไส๎เดือนฝอยศัตรูพชื      3(2-3-4) 
    PLANT NEMATODES 
 360441   ไวรัสวิทยาของพชื      3(2-3-4) 
    PLANT VIROLOGY 
 360497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 
   SEMINAR 1  
 และให๎นักศกึษาเลือกเรยีนกลุํมสหกิจศึกษาหรอืกลุํมปัญหาพิเศษ 

กลุํมสหกิจศึกษา 
 360490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช                                                   6 หนวํยกิต 
   COOPERATIVE EDUCATION IN PLANT PATHOLOGY 
และ 360498  สัมมนา 2       1(1-0-2) 
   SEMINAR 2   
หรอื กลุํมปัญหาพิเศษ 
 360390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช                          3(0-18-0)         
    PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN PLANT PATHOLOGY 
และ 360498 สัมมนา 2         1(1-0-2) 
   SEMINAR 2   
และ 360499 ปัญหาพเิศษ                                                             3(0-9-0) 
   SPECIAL PROBLEMS 
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2. วิชาเอกเลือก หรอืวิชาโท    ไมํน๎อยกวํา                     15    หนวํยกิต  

 2.1 จ านวนหนํวยกิตของวิชาเอกเลือก จะต๎องมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป       

ไมํน๎อยกวํา 6 หนวํยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี้ 

 202321   ชีววิทยาของเซลล์                                         3(2-3-4)

    CELL BIOLOGY 

 211311   ชีวเคมี 1       3(3-0-6) 

    BIOCHEMISTRY 1 

 211312   ชีวเคมี 2                                  3(3-0-6)

    BIOCHEMISTRY 2 

 211315   ชีวเคมีเบือ้งตน๎                                                        3(3-0-6) 

    INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY 

 211317   ปฏิบัติการชีวเคมี 1                                                 1(0-3-0)

    BIOCHEMISTRY LABORATORY 1 

 211318   ปฏิบัติการชีวเคมี 2                                                 1(0-3-0) 

    BIOCHEMISTRY LABORATORY 2 

 211319   ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งต๎น                                         1(0-3-0) 

    INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY 

 215435  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์                                                2(2-0-4) 

    MICROBIAL GENETICS 

 215436   ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์                                    1(0-3-0) 

    MICROBIAL GENETICS LABORATORY 

 352311   หลักการสํงเสริมการเกษตร      3(2-3-4) 

    PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION 

 353301 หลักการผสมพันธุ์พชื       3(3-0-6) 

    PRINCIPLES OF PLANT BREEDING 

 353311  สรีรวทิยาประยุกต์ของพืช      3(3-0-6) 

    APPLIED PLANT PHYSIOLOGY 

 353313  พืชส าคัญของประเทศไทย      3(2-3-5) 

    IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND 

 353431   วัชพชืและการปูองกันก าจัด     3(3-0-6) 

    WEEDS AND WEED CONTROL 

 353441  การปรับปรุงพันธุ์พืชไรํ      3(3-0-6) 

    FIELD CROP IMPROVEMENT 
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 354312   การวางแผนการทดลอง      3(2-3-4) 

    EXPERIMENTAL DESIGN 

 357322 แมลงที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

    ECONOMIC ENTOMOLOGY 

 357323 แมลงศัตรผูลติผลในโรงเก็บ     3(3-0-6) 

    INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS  
 357421  แมลงพาหะน าโรคพืช         3(3-0-6) 

    INSECT TRANSMISSION OF PLANT DISEASES 
 357441   หลักการควบคุมแมลง            3(3-0-6) 

    PRINCIPLES OF INSECT CONTROL 

 357442  การควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชวีวิธี    3(2-3-4) 

    BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS 

 357444  สารฆําแมลง       3(3-0-6) 

    INSECTICIDES 

 357446  หลักการกักกันพืช      3(3-0-6) 

    PRINCIPLES OF PLANT QUARANTINE 

 359311   สรีรวทิยาของพชืสวน      3(2-3-4) 

    PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS 

 359403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4) 

   POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS 

 360401  โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ     3(2-3-4) 

    DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS 

 360402  โรคของพชืไรํ       3(2-3-4) 

    DISEASES OF FIELD CROPS 

 360403 โรคของไม๎ผล       3(2-3-4) 

    DISEASES OF FRUIT CROPS 

 360404 โรคของผัก         3(2-3-4) 

    DISEASES OF VEGETABLE CROPS 

 360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว      3(2-3-4) 

    POSTHARVEST DISEASE 

 360460 ปฏิสัมพันธ์ระหวํางพชืและเชื้อโรคในระดับโมเลกุล  3(3-0-6) 

   MOLECULAR PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS 
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 360470  การประยุกต์ใช๎การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช   3(2-3-4) 

    APPLICATION OF PLANT TISSUE CULTURE IN PLANT PATHOLOGY 

 360471   การประยุกต์ใชเ๎ทคนิคระดับโมเลกุลทางดา๎นโรคพืช  3(2-3-4) 

และการเกษตร  

   APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES IN PLANT PATHOLOGY  

AND AGRICULTURE 

 361351  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 

   SOIL FERTILITY 

 361433   เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดนิ     3(2-3-4) 

    SOIL MICROBIAL BIOTECHNOLOGY 

 361452   ปุ๋ย          3(3-0-6) 

    FERTILIZERS 

 361453   ดินและธาตุอาหารพืช        3(3-0-6) 

    SOIL AND PLANT NUTRITION 

705211 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 MARKETING PRINCIPLES 
 705431   การจัดการขายและศิลปะการขาย                                3(3-0-6) 

   SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP 

 705461  การจัดการการค๎าปลีก                                                  3(3-0-6) 

    RETAIL MANAGEMENT 

 

  2.2   ส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่

เปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15   หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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7) ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. วิชาเอกบังคับ                    36 หนํวยกิต 

361214  ปฎิบัติการปฐพีศาสตรแ์ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งต๎น 1(0-3-0) 
LABORATORY PRACTICES ON INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE  
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

361322  การวิเคราะหด์ินและพืชเบือ้งตน๎       3(2-3-4) 
INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS 

361341  ระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่เบือ้งต๎นส าหรับการเกษตร   3(2-3-4) 
INTRODUCTION TO SPATIAL INFORMATION SYSTEMS FOR AGRICULTURE 

361351  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 
SOIL FERTILITY 

361433  เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน     3(2-3-4) 
   SOIL MICROBIAL BIOTECHNOLOGY 

361442  การส ารวจและจ าแนกดิน     3(2-3-4) 
   SOIL SURVEY AND CLASSIFICATION 

361452  ปุ๋ย        3(3-0-6) 
   FERTILIZERS 

361461  การอนุรักษ์ดนิ       3(3-0-6) 
   SOIL CONSERVATION 

361497  สัมมนา 1       1(1-0-2) 
   SEMINAR 1  

361498  สัมมนา 2       1(1-0-2) 
   SEMINAR 2  

362301  ทรัพยากรธรรมชาตเิบือ้งต๎น                                              3(3-0-6) 
                               FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES 

362424  หลักการและการจัดการลุํมน้ า     3(2-3-4) 
    PRINCIPLES AND MANAGEMENT OF WATERSHED RESOURCES 

และให๎นักศกึษาเลือกเรยีนกลุํมสหกิจศึกษาหรอืกลุํมปัญหาพิเศษ 
กลุํมสหกิจศึกษา 
361490  สหกิจศกึษาทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   6 หนวํยกิต 

COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL SCIENCE  
   AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

หรอื กลุํมปัญหาพิเศษ 
361390  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ         3(0-18-0) 

                               ทรัพยากรธรรมชาติ 
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE  
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

และ 361499  ปัญหาพเิศษ             3(0-9-0) 
   SPECIAL PROBLEMS 
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2. วิชาเอกเลือก หรอืวิชาโท             ไมํน๎อยกวํา                  15    หนํวยกิต
  2.1   จ านวนหนํวยกิตของวิชาเอกเลือก จะต๎องมีกระบวนวิชาระดับ  400 ขึ้นไป     
ไมํน๎อยกวํา  6 หนวํยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี้ 

202342  พฤกษสรีรวทิยา       4(3-3-6) 
   GENERAL PLANT PHYSIOLOGY 

211315  ชีวเคมีเบือ้งตน๎       3(3-0-6) 
   INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY 

211319   ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งต๎น     1(0-3-0) 
     INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY 
 260361  หลักการชลประทาน      3(3-0-6) 
   PRINCIPLES OF AGRICULTURAL IRRIGATION 
 351463   การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล๎อมทางสังคม - เศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
   ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN SOCIO-ECONOMICS 
 352311   หลักการสํงเสริมการเกษตร     3(2-3-4) 
   PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION 
 353301  หลักการผสมพันธุ์พืช      3(3-0-6) 
   PRINCIPLES OF PLANT BREEDING 
 353313  พืชส าคัญของประเทศไทย     3(2-3-5) 

IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND 
 353431   วัชพชืและการปูองกันก าจัด     3(3-0-6) 
   WEEDS AND WEED CONTROL 
 353451   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์      3(3-0-6) 

SEED TECHNOLOGY 
 353482  ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพชื    3(3-0-6) 
    GENETIC RESOURCES IN PLANTS 
 354311   สถิตเิกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH  
 357418   นิเวศวิทยาของแมลง      3(3-0-6) 
   INSECT ECOLOGY 
 359301  การขยายพันธุ์พชื      3(2-3-4) 
   PLANT PROPAGATION 
 359311   สรีรวทิยาของพืชสวน      3(2-3-4) 
   PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS 
 360212   ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้งตน๎     1(0-3-1) 
    ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY 
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360400 การวินจิฉัยโรคพืช      3(2-3-4) 
    DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES 

360407 การปูองกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 
    PLANT DISEASE CONTROL 

361301  คุณภาพดินและสิ่งแวดล๎อมดิน     3(3-0-6) 
SOIL AND ENVIRONMENTAL QUALITY 

361302  ฝนกรดและดินกรด      3(3-0-6) 
   ACID RAIN AND ACID SOIL 
 361413   การจ าลองระบบดิน-พืช       3(3-0-6) 
    SOIL-CROP SYSTEMS MODELING 
 361421   ปฐพีเคมี       3(3-0-6) 
   SOIL CHEMISTRY 
 361453   ดินและธาตุอาหารพืช      3(3-0-6) 
   SOIL AND PLANT NUTRITION 
 361471   ปฐพีฟิสิกส์       3(3-0-6) 
   SOIL PHYSICS 
 361474   วิธีการของปฐพีฟิสิกส์วิเคราะห์     1(0-3-0) 
   METHODS OF SOIL PHYSICAL ANALYSIS 
 361475   การจัดการน้ าในดินและการชลประทานระดับไรํนา  3(3-0-6) 
   SOIL WATER MANAGEMENT AND ON-FARM IRRIGATION 
 362401   การอนุรักษ์ที่ดินและแหลํงน้ า     3(3-0-6) 
   CONSERVATION OF LAND AND WATER RESOURCES  
 362411   การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎     3(3-0-6) 
   FOREST RESOURCES CONSERVATION 
 362412   ทรัพยากรพืชปุา       3(3-0-6) 

FOREST PLANT RESOURCES 
362421   กฎระเบียบและการอนุรกัษ์ทรัพยากรสัตว์ปุา     3(3-0-6) 

    REGULATIONS AND WILDLIFE RESOURCES CONSERVATION 
 362425  เทคนิคข๎อมูลระยะไกลเพื่อการส ารวจทรัพยากรที่ดนิ  3(2-3-4) 
    REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR LAND RESOURCES SURVEYS 
 362426  การส ารวจภูมิทัศน์เพือ่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3(2-3-4) 
   LANDSCAPE SURVEY FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 
 362427  หลักภูมนิิเวศวิทยาเพือ่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
    PRINCIPLE OF LANDSCAPE ECOLOGY  

FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 
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 362428  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบภูมทิัศน์   3(2-3-4) 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ         

   LANDSCAPE DESIGN COMPUTER PROGRAMS  
FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

362441   อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3-0-6) 
AGRICULTURAL METEOROLOGY 

 362451   การปลูกสร๎างสวนปุา      3(3-0-6) 
   FOREST PLANTATION 

362452  หลักวนเกษตร       3(3-0-6) 
     PRINCIPLES OF AGROFORESTRY 
 368310  การจัดการธุรกิจฟาร์ม      3(2-3-4) 
   FARM BUSINESS MANAGEMENT 

751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
  PRINCIPLES OF ECONOMICS 1 
 
 2.2 ส าหรับนักศกึษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปิด

สอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา  15  หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมํน๎อยกวํา            6   หนวํยกิต 
 
จ านวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมํน๎อยกวํา         136     หนวํยกิต 
 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

รหัสกระบวนวิชาที่ใชก๎ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตอํไปนี ้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
2. เลข 3 ตัวท๎าย จ าแนกได๎ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร๎อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1 
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2 
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3 
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4 
“5” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 5 
“6” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 6 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูใํนสาขาวิชา 
3) เลขตัวท๎าย (หลักหนํวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูํของสาขาวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   

 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
 001101  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
   (LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH) 
หรอื 001102  การอาํนและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)  
   (READING AND WRITING IN ENGLISH) 

202111  ชีววิทยา 1       4(3-3-6) 
   (BIOLOGY 1) 
 206181  แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร ์1              2(2-0-4) 
   (CALCULUS FOR AGRICULTURE 1) 
 353210 หลักการเพาะปลูก      2(1-3-2) 
   (PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION) 
หรอื 359210 หลักการพืชสวน      2(1-3-2) 
   (PRINCIPLES OF HORTICULTURE) 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    1 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
   วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3 
   (SCIENCES AND MATHEMATICS) 
       รวม      15 
 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 001101  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
   (LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH) 
หรอื 001102  การอาํนและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

(READING AND WRITING IN ENGLISH) 
 202112  ชีววิทยา 2       4(3-3-6) 

(BIOLOGY 2) 
 203111  เคมี 1        3(3-0-6) 

(CHEMISTRY 1) 
 203115  ปฏิบัติการเคมี 1       1(0-3-0) 

(CHEMISTRY LABORATORY 1) 
206182 แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 2    2( 4-0-2 ) 

   (CALCULUS FOR AGRICULTURE 2) 
 353210 หลักการเพาะปลูก      2(1-3-2)
   (PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION) 
หรอื 359210 หลักการพืชสวน      2(1-3-2) 

(PRINCIPLES OF HORTICULTURE) 
400100  การเรียนรูผ๎ํานกิจกรรม 1     1(0-3-1) 

   (LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1) 
หรอื 400101  การเรียนรูผ๎ํานกิจกรรม 2     1(0-3-1) 
   (LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2) 
 400190  การฝึกงาน 1       1(0-3-0) 

(PRACTICAL TRAINING 1)  
       รวม      17 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 001201  การอาํนเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยํางมปีระสิทธิผล  3(3-0-6) 

(CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING) 

หรอื 001227  ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 

(ENGLISH FOR AGRICULTURE) 

 203206 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศกึษานอกภาควิชาเคมี   3(3-0-6) 

(ORGANIC CHEMISTRY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS) 

 203209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี  1(0-3-0) 

(ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS) 

 215205  จุลชีววิทยา       3(3-0-6) 

   (MICROBIOLOGY) 

215206  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา      1(0-3-0) 

  (MICROBIOLOGY LABORATORY) 

 351200 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร  3(3-0-6) 

(ECONOMICS OF AGRICULTURE, RESOURCES AND FOOD) 

356210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเบือ้งตน๎     2( 4-0-2 ) 

   (INTRODUCTION TO ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES) 

 357210  แมลงศัตรูทางการเกษตร     2(1-3-2) 

   (AGRICULTURAL INSECT PESTS) 

หรอื 361210  ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตเิบือ้งต๎น   2( 4-0-2 ) 

   (INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE  

AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT)  

 400290* การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 

   (PRACTICAL TRAINING 2) 

   วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3 

   (SCIENCES AND MATHEMATICS) 

           รวม      21/22                                                                               
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 001201  การอาํนเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยํางมปีระสิทธิผล  3(3-0-6) 

   (CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING) 

หรอื 001227  ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 

(ENGLISH FOR AGRICULTURE) 

 202231  พันธุศาสตร์ 1       4(3-6-6)

   (GENETICS 1) 

 207181  ฟิสิกส์ส าหรับนักศกึษาเกษตรศาสตร์    3(3-0-6) 

   (PHYSICS FOR AGRICULTURAL STUDENTS) 

 207191  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนักศกึษาเกษตรศาสตร์   1(0-3-0) 

   (PHYSICS LABORATORY FOR AGRICULTURAL STUDENTS) 

 357210  แมลงศัตรูทางการเกษตร     2(1-3-2)

  (AGRICULTURAL INSECT PESTS) 

หรอื 361210  ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตเิบื้องต๎น   2( 4-0-2 ) 

   (INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE  

AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT)  

 360210 โรคพืชวิทยาเบือ้งตน๎      2( 4-0-2 ) 

   (ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY)         

 400100  การเรียนรูผ๎ํานกิจกรรม 1     1(0-3-1) 

   (LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1) 

หรอื 400101  การเรียนรูผ๎ํานกิจกรรม 2     1(0-3-1) 

   (LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2) 

 400290* การฝึกงาน 2       1(0-3-0) 

   (PRACTICAL TRAINING 2) 

   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 

   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

                                    รวม      19/20 

  

หมายเหตุ  *กระบวนวิชา 400290 : การฝึกงาน 2 (PRACTICAL TRAINING 2) ให๎นักศึกษาเลือก

ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใดภาคการศกึษาหนึ่ง ตามที่นักศึกษาได๎เข๎ารับการฝกึงานจริง   
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สาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 352301 การเป็นผูน๎ าและการพัฒนาการเป็นผูน๎ าของเยาวชนในกลุํมเกษตร 3(3-0-6) 
   (GUIDANCE AND LEADERSHIP DEVELOPMENT  

FOR THE YOUTH GROUP IN AGRICULTURE) 

 352311  หลักการสํงเสริมการเกษตร     3(2-3-4) 
   (PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION) 

 352321  วิธีการสํงเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 

   (METHOD OF EXTENSION) 
 352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร   3(3-0-6) 

   (COMMUNITY DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT) 

   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      6 

   (MAJOR ELECTIVE) 
                                                         รวม      21 

                             

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 352315 หลักการวิจัยทางสงํเสริมการเกษตร    3(3-0-6) 

   (PRINCIPLE OF AGRICULTURAL EXTENSION RESEARCH) 

 352331 การพูดและการเขียนเพื่อการสํงเสริมการเกษตร   3(3-0-6) 
   (SPEAKING AND WRITING FOR AGRICULTURAL EXTENSION) 

 352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร     3(3-0-6) 

   (DIFFUSION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS) 

 352497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 

   (SEMINAR 1) 

   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      6 

   (MAJOR ELECTIVE) 
   วิชาเลือกเสรี          3 

 (FREE ELECTIVE) 

                                                         รวม      22 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

352390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรกํารเกษตร 3(0-18-0) 

   (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRICULTURAL EXTENSION) 

และ  352499 ปัญหาพเิศษ                  3(0-9-0) 

   (SPECIAL PROBLEMS) 

หรอื 352490 สหกิจศึกษาทางสงํเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท          6 หนํวยกิต

   (COOPERATIVE EDUCATION IN AGRICULTURAL EXTENSION  

   AND RURAL DEVELOPMENT) 

                                                   รวม      6 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 352412  การสํงเสริมเยาวชนเกษตร     3(3-0-6) 

   (FARM YOUTH EXTENSION) 

 352441  การวัดผลและการประเมินผลของการสํงเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 

   (ASSESSMENT AND EVALUATION OF EXTENSION PROGRAM  

IN AGRICULTURE) 

 352494 หัวข๎อเลอืกสรรทางสงํเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  1(1-0-2) 

   (SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL EXTENSION  

AND RURAL DEVELOPMENT) 

 352498 สัมมนา 2        1(1-0-2) 

   (SEMINAR 2) 

   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 

   (MAJOR ELECTIVE) 

   วิชาเลือกเสรี       3 

   (FREE ELECTIVE) 

                          รวม      14 
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สาขาวิชาพืชไรํ 

          

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 211315  ชีวเคมีเบือ้งตน๎       3(3-0-6) 

   (INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY) 

 211319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งต๎น     1(0-3-0) 

   (INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY  )  

 353301 หลักการผสมพันธุ์พืช      3(3-0-6) 

   (PRINCIPLES OF PLANT BREEDING) 

 353311  สรีรวทิยาประยุกต์ของพืช     3(3-0-6) 

   (APPLIED PLANT PHYSIOLOGY) 

 353451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์      3(3-0-6) 

   (SEED TECHNOLOGY) 

 354311  สถิตเิกษตรวิจัย       3(2-3-4) 

   (STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH) 

   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 

   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 

       รวม      19 

   

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2       

353313 พืชส าคัญของประเทศไทย     3(2-3-5)

   (IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND) 

 353497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 

   (SEMINAR 1) 

 354312  การวางแผนการทดลอง      3(2-3-4) 

   (EXPERIMENTAL DESIGN) 

 355411  เครื่องจักรกลการเกษตร 1     3(3-0-6) 

   (AGRICULTURAL MACHINERY 1) 

   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 

   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      6 

   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 

       รวม      19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                                                         

 353390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไรํ             3(0-18-0)

    (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRONOMY) 

และ 353499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0) 

   (SPECIAL PROBLEMS) 

หรอื 353490 สหกิจศึกษาทางพชืไรํ      6 หนํวยกิต 

   (COOPERATIVE EDUCATION IN AGRONOMY) 

                                               รวม      6                    

                   

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2    

 353431  วัชพชืและการปูองกันก าจัด     3(3-0-6) 

   (WEEDS AND WEED CONTROL) 

 353498 สัมมนา 2       1(1-0-2) 

(SEMINAR 2) 

   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      6 

   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 

   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 

   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

   วิชาเลือกเสรี       6 

   (FREE ELECTIVE) 

                                               รวม      19                    
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สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า 

          
แผน 1 สัตวศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1     
211315  ชีวเคมีเบือ้งตน       3(3-0-6) 

   (INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY) 
 211319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งตน     1(0-3-0) 
   (INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY) 
 356261 สถิตวิิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์   3(3-0-6) 
   (STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL  

DESIGN IN ANIMALS) 
356303 อาหารและการใหอาหาร            4(3-3-6)

   (FEEDS AND FEEDING) 
356411  สรีรวทิยาของสัตวเลี้ยง      3(3-0-6) 

   (PHYSIOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS) 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 
   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 
       รวม      20 
                                                                                          
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

356331 โรคของสัตว์เลีย้งในฟาร์ม           3(3-0-6)
   (DISEASES OF FARM ANIMALS) 

356431  การปรับปรุงพันธุสัตว      3(3-0-6) 
   (IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS) 
 356441  การผลิตสัตว์ปีก      3(3-0-6) 
   (POULTRY PRODUCTION) 
 356442 การผลิตสุกร       3(3-0-6)
   (SWINE PRODUCTION) 
 356443 การผลิตโคนม       3(3-0-6)
   (DAIRY PRODUCTION) 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
             รวม           18 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
356390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตว์น้ า           3(0-18-0)  

   (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES) 
และ 356499 ปญหาพเิศษ             3(0-9-0)
   (SPECIAL PROBLEMS) 
หรอื 356490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า              6 หนํวยกิต    
   (COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES) 

356497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 
    (SEMINAR 1) 
              รวม      7 
 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท      12 
   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 

วิชาเลือกเสรี       6 
 (FREE ELECTIVE) 

       รวม      18 
 

แผน 2 สัตว์น้ า 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

211315  ชีวเคมีเบือ้งตน        3(3-0-6) 
   (INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY) 
 211319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งตน     1(0-3-0)
   (INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY) 
 356261 สถิตวิิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์   3(3-0-6)
   (STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN IN ANIMALS) 

356303 อาหารและการใหอาหาร      4(3-3-6)    
   (FEEDS AND FEEDING) 

356312 สรีรวทิยาสัตวน้ าเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
   (ECONOMICAL AQUATIC ANIMAL PHYSIOLOGY) 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 
   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 
       รวม     20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

356306 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     3(3-0-6)

   (PRINCIPLES OF AQUACULTURE) 

356333 โรคและสุขาภบิาลสัตว์น้ า           3(3-0-6) 

   (DISEASE AND SANITATION OF AQUATIC ANIMALS) 

356373 คุณภาพน้ าทางการประมง     3(3-0-6) 

   (WATER QUALITY FOR FISHERIES) 

 356375 แพลงก์ตอนวิทยาส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   3(3-0-6)

   (PLANKTONOLOGY FOR AQUACULTURE) 

356431  การปรับปรุงพันธุสัตว       3(3-0-6) 

   (IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS) 

   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 

   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

       รวม     18 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

356390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตว์น้ า              3(0-18-0) 

   (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES) 

และ 356499 ปญหาพเิศษ       3(0-9-0) 

    (SPECIAL PROBLEMS)    

หรอื 356490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตรและสัตว์น้ า    6 หนํวยกิต  

          (COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES) 

356497 สัมมนา 1       1(1-0-2) 

    (SEMINAR 1) 

       รวม     7 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท      12 

   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 

วิชาเลือกเสรี       6 

 (FREE ELECTIVE) 

       รวม      18 
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สาขาวิชากีฏวิทยา 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1   
 354311  สถิตเิกษตรวิจัย       3(2-3-4) 
   (STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH)  
 357322 แมลงที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(3-0-6)
   (ECONOMIC ENTOMOLOGY) 

357417  กายวิภาคของแมลง       3(2-3-4) 
   (INSECT ANATOMY) 

357441  หลักการควบคุมแมลง            3(3-0-6) 
   (PRINCIPLES OF INSECT CONTROL) 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 
   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 
   วิชาเลือกเสรี       3 
   (FREE ELECTIVE) 
       รวม     21 
                                           
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

357323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ     3(3-0-6) 
 (INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS) 

 357360   แมลงอุตสาหกรรม      3(2-3-4) 
 (INDUSTRIAL INSECTS) 

 357418   นิเวศวิทยาของแมลง         3(3-0-6) 
 (INSECT ECOLOGY) 

 357491   เทคนิคทางกีฏวทิยา        3(3-0-6) 
 (TECHNIQUES IN ENTOMOLOGY) 

 357497   สัมมนา 1       1(1-0-2) 
 (SEMINAR 1) 

   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
   วิชาเอกเลือก/วิชาโท       6 

 (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 
                                                              รวม     22          
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 357390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา             3(0-18-0) 

   (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ENTOMOLOGY) 

และ 357499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0) 

   (SPECIAL PROBLEMS) 

หรอื 357490 สหกิจศึกษาทางกีฏวทิยา             6 หนํวยกิต 

   (COOPERATIVE EDUCATION IN ENTOMOLOGY) 

       รวม     6 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 357432 อนุกรมวิธานแมลง 1      3(2-3-4) 

   (INSECT SYSTEMATICS 1) 

 357494   หัวข๎อเลอืกสรรทางกีฏวิทยา      1(1-0-2) 

   (SELECTED TOPICS IN ENTOMOLOGY)                     

 357498   สัมมนา 2                   1(1-0-2) 

   (SEMINAR 2) 

   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      6 

   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 

   วิชาเลือกเสรี       3 

   (FREE ELECTIVE) 

       รวม     14 
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สาขาวิชาพืชสวน 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 211315  ชีวเคมีเบือ้งตน๎       3(3-0-6) 
   (INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY) 
 211319  ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้งต๎น     1(0-3-0) 
   (INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY) 
 359301 การขยายพันธุ์พชื      3(2-3-4) 
   (PLANT PROPAGATION) 
 359311  สรีรวทิยาของพืชสวน      3(2-3-4) 
   (PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS) 
 359410  หลักการไม๎ดอก       2(2-0-4) 
   (PRINCIPLES OF FLORICULTURE) 
 359421  การผลิตพชืผัก       3(3-0-6) 
   VEGETABLE PRODUCTION 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
       รวม     18 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 354311  สถิตเิกษตรวิจัย       3(2-3-4) 
   (STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH) 
 359350 หลักการท าสวนไม๎ผล      2(2-0-4) 
   (PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION) 
 359360  พืชอุตสาหกรรมเบือ้งต๎น     3(3-0-6) 
   (INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS) 
 359401  การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน     3(3-0-6) 
   (IMPROVEMENT OF HORTICULTURAL CROPS) 
 359403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4) 
   (POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS) 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 
   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 
       รวม     20 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุํมฝึกงาน 

359390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน    3(0-18-0)

   (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN HORTICULTURE) 

และ 359499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0)

   (SPECIAL PROBLEMS) 

หรอื กลุํมสหกิจศึกษา 

 359490 สหกิจศึกษาทางพชืสวน          6 หนํวยกิต

   (COOPERATIVE EDUCATION IN HORTICULTURE) 

       รวม     6 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 359497 สัมมนา        1(1-0-2)

   (SEMINAR) 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท      12 

  (MAJOR ELECTIVE /MINOR) 

   วิชาเลือกเสรี       6 

   (FREE ELECTIVE) 

       รวม     19 
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สาขาวิชาโรคพืช 
 

กลุํมปัญหาพิเศษ 
ชั้นปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 

354311  สถิตเิกษตรวิจัย       3(2-3-4) 
 (STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH) 

360212  ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้งตน๎      1(0-3-1) 
 (ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY) 

 360301 เทคนิคทางโรคพืช      3(2-3-4)
   (PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES)     

360411  โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย     3(2-3-4) 
 (BACTERIAL PLANT DISEASES) 

360423 ราสาเหตุโรคพืช       3(2-3-4) 
 (PLANT PARASITIC FUNGI) 

   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 
 (MAJOR ELECTIVE/MINOR)  

                                                     รวม     19 
           
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
 360304 โรคของพชืเศรษฐกิจ      3(2-3-4) 
   (DISEASES OF ECONOMIC PLANTS) 
 360441  ไวรัสวิทยาของพชื      3(2-3-4)
   (PLANT VIROLOGY)  
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      6 
   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 
   วิชาเลือกเสรี       3 
   (FREE ELECTIVE) 
       รวม     18 
 
ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร๎อน   
 360390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช            3(0-18-0) 

 (PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN PLANT PATHOLOGY)  
                                                                   รวม     3           
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
360400 การวินจิฉัยโรคพืช      3(2-3-4)
  (DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES) 
360407 การปูองกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 
  (PLANT DISEASE CONTROL) 
360431  ไส๎เดือนฝอยศัตรูพืช      3(2-3-4) 

 (PLANT NEMATODES) 
 360497 สัมมนา 1       1(1-0-2)
   (SEMINAR 1) 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 
        (MAJOR ELECTIVE/MINOR)  

วิชาเลือกเสรี                 3  
 (FREE ELECTIVE) 

                                                              รวม     16          
                 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

360498 สัมมนา 2       1(1-0-2)
   (SEMINAR 2)     

360499 ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0)
   (SPECIAL PROBLEMS) 

วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 
 (MAJOR ELECTIVE/MINOR)  
     รวม     7 

                                                                                                       
  

กลุํมสหกิจศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

354311  สถิตเิกษตรวิจัย       3(2-3-4) 
  (STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH) 
360212  ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้งตน๎     1(0-3-1) 
  (ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY) 

 360301 เทคนิคทางโรคพืช      3(2-3-4)
   (PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES) 

360411  โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย     3(2-3-4)
   (BACTERIAL PLANT DISEASES) 
 360423 ราสาเหตุโรคพืช       3(2-3-4)
   (PLANT PARASITIC FUNGI) 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 
   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 
                                                              รวม     19          
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 360304 โรคของพชืเศรษฐกิจ      3(2-3-4) 
   (DISEASES OF ECONOMIC PLANTS) 
 360441  ไวรัสวิทยาของพชื      3(2-3-4) 
   (PLANT VIROLOGY) 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 
   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      9 

 (MAJOR ELECTIVE/MINOR)  
   วิชาเลือกเสรี       3 

 (FREE ELECTIVE)  
     รวม     21 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

360400 การวินจิฉัยโรคพืช      3(2-3-4)
  (DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES) 
360407 การปูองกันก าจัดโรคพืช      3(2-3-4) 
  (PLANT DISEASE CONTROL) 
360431  ไส๎เดือนฝอยศัตรูพืช      3(2-3-4)

   (PLANT NEMATODES) 
 360497 สัมมนา 1       1(1-0-2)
   (SEMINAR 1) 
   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      3 

 (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 
   วิชาเลือกเสรี       3 
   (FREE ELECTIVE) 
       รวม     16
                                                                                                    
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          
 360490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช                6 หนํวยกิต
   (COOPERATIVE EDUCATION IN PLANT PATHOLOGY)   

360498 สัมมนา 2       1(1-0-2)
  (SEMINAR 2) 
      รวม     7 
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สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 361214  ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์และ     1(0-3-0) 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น  
   (LABORATORY PRACTICES ON INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE  

AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT) 

 361351  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 

   (SOIL FERTILITY) 

 361433  เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน     3(2-3-4) 

   (SOIL MICROBIAL BIOTECHNOLOGY) 
 362301  ทรัพยากรธรรมชาตเิบือ้งต๎น     3(3-0-6) 

   (FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES) 

   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 
   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

   วิชาเลือกเสรี       3 

   (FREE ELECTIVE)  
                                                                   รวม                 16 

 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 361322  การวิเคราะหด์ินและพืชเบือ้งตน๎     3(2-3-4) 

   (INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS) 

 361341  ระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่เบือ้งต๎นส าหรับการเกษตร         3(2-3-4) 
   (INTRODUCTION TO SPATIAL INFORMATION SYSTEM  

FOR AGRICULTURE) 

 361442  การส ารวจและจ าแนกดิน     3(2-3-4) 
   (SOIL SURVEY AND CLASSIFICATION)  

 362424  หลักการและการจัดการลุํมน้ า     3(2-3-4) 

   (PRINCIPLES AND MANAGEMENT OF WATERSHED RESOURCES) 
   วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 

   (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) 

   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      6 
   (MAJOR ELECTIVE/MINOR)  

                                                                   รวม                  21 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

361390  การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์    3(0-18-0) 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

(PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE  

AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT) 

และ 361499  ปัญหาพเิศษ       3(0-9-0) 

(SPECIAL PROBLEMS) 

หรอื  361490  สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6 หนํวยกิต 

(COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL SCIENCE  

AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT) 

 361497  สัมมนา 1       1(1-0-2) 

(SEMINAR 1) 

                                                                   รวม                      7 

 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 361452  ปุ๋ย        3(3-0-6) 

   (FERTILIZERS) 

361461  การอนุรักษ์ดนิ       3(3-0-6) 

   (SOIL CONSERVATION) 

 361498  สัมมนา 2                                                    1(1-0-2) 

   (SEMINAR 2) 

   วิชาเอกเลือก/วิชาโท      9 

   (MAJOR ELECTIVE/MINOR) 

   วิชาเลือกเสรี       3 

   (FREE ELECTIVE) 

                                                            รวม               19 

                                                                       

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

ระบุไว๎ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหนํงและคุณวุฒขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร. เกศนิี   เกตุพยัคฆ์ 

(3 5014 00622 15 8)  

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 2542, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 2544,

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Dr.sc.agr (Molecular Biology of 

Livestock), 2004, Institute Veterinary 

Medicine, Georg-August-Universität 

Göttingen, Germany 

6 5 6 5 

2 ผศ. ธีระพงษ์  เสาวภาคย์ 

(3 8299 00063 19 5) 

วท.บ. (วนศาสตร์), 2534,  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล๎อม), 2538 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6 - 6 - 

3 อาจารย์ประสิทธิ์  วัฒนวงศว์ิจติร 

(3 5099 00292 28 6) 

วท.บ. (พืชสวน), 2519, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (พืชสวน), 2525,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3 - 3 - 

4 อาจารย์ณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ 

(3 6799 00002 8 9) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2533, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2537, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

19.5 - 19.5 - 

5 อาจารย์พรสุข  ชัยสุข 

(3 1201 00478 67 4)  

วท.ม. (พันธุศาสตร์), 2543, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วท.บ. (พันธุศาสตร์), 2538, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

20 1.5 20 1.5 

 

(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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3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ดร. เกศนิี   เกตุพยัคฆ์ 

(3 5014 00622 15 8)  

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 2542, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 2544,

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Dr.sc.agr (Molecular Biology of 

Livestock), 2004, Institute Veterinary 

Medicine, Georg-August-Universität 

Göttingen, Germany 

6 5 6 5 

2 ผศ. ธีระพงษ์  เสาวภาคย์ 

(3 8299 00063 19 5)  

วท.บ. (วนศาสตร์), 2534,  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล๎อม), 2538 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6 - 6 - 

3 อาจารย์ประสิทธิ์  วัฒนวงศว์ิจติร 

(3 5099 00292 28 6)  

วท.บ. (พืชสวน), 2519, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (พืชสวน), 2525,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3 - 3 - 

4 อาจารย์ณัฐศักดิ์  กฤติกาเมษ 

(3 6799 00002 89 9)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2533, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2537, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

19.5 - 19.5 - 

5 อาจารย์พรสุข  ชัยสุข 

(3 1201 00478 67 4) 

วท.ม. (พันธุศาสตร์), 2543, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วท.บ. (พันธุศาสตร์), 2538, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

20 1.5 20 1.5 

  

(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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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
6 รศ.ดร. รุจ  ศิรสิัญลักษณ์ 

(5 1206 99013 92 5)  
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2523,  
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2526, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
Ph.D. (Agricultural and Extension 
Education), 1998, Mississippi State 
University, USA 

7 3 7 3 

7 รศ.ดร. วรทัศน ์ อนิทรัคคัมพร 
(3 5012 00722 51 5) 

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

6 5 6 5 

8 รศ.ดร. สุรพล  เศรษฐบุตร 
(3 7599 00039 45 7) 

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

6 3 6 3 

  

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
9 รศ.ดร. อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ 

(3 5101 00002 31 5) 
วท.ม. (สํงเสริมการเกษตร), 2529,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D. (Agriculture and Rural 
Development), 1997, University of 
Western Sydney, Australia  

1.5 4 1.5 4 

10 อาจารย์ ดร. บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล 
(3 4001 01188 81 2)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2536,
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), 2540, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
Ph.D. (Technology and agrarian 
Development), 2007, Wageningen 
University, Netherland  

4 3 4 3 

11 อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์  เฉลิมผล 
(3 4299 00176 66 0) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน, 
2540, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสํงเสริม
และเผยแพรํการเกษตร,  
2543, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  
วท.ด. (ระบบเกษตรและวิศวกรรมเกษตร), 
2552, สถาบันเทคโนโลยีแหงํเอเชยี  

4 3 4 3 

12 รศ.ดร. จริาพร  กุลสาริน 
(3 5099 01079 21 7) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา,  
2528, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
M.S. (Entomology), 1988, 
Yamaquchi University, Japan  
Ph.D. (Entomology), 1991,  
Kagoshima University, Japan  

10.50 4.00 10.75 5.25 

13 รศ.ดร. ไสว  บูรณพานิชพันธุ์ 
(3 7599 00326 68 5)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 
2521, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 
2524, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วท.ด. (กฏีวิทยา), 2532, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7.60 5.50 7.60 6.50 

  

(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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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
14 ผศ. พิชัย  คงพิทักษ์ 

(3 1005 01519 39 8) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  

สาขาวิชาเกษตรทั่วไป, 2522, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 

2530, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),  

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, 2530,  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

10 1.50 10 1.50 

15 อาจารย์ ดร. เยาวลักษณ์  จันทร์บาง 

(5 6499 90001 07 9) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

2529, มหาวิทยาลัยเชยีงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 

2540, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Ph.D. (Entomology), 2005,  

Kansas State University, USA  

6.98 7.25 6.98 8.25 

16 อาจารย์ ดร. พัชรินทร์  ครุฑเมอืง 

(3 5301 00927 45 9) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

2536, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 

2539, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Dr. agr (Molecular genetics), 2003, 

Univeristy of Bonn, Germany  

4.40 2.50 4.65 7.75 

17 อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์ 

(3 5012 00042 04 2)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 

2543, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 

2546, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Ph.D. (Agricultural Science),  

Science of Biological Environment,  

2007, Gifu University, Japan  

7.02 4.25 7.02 6.25 

  

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
18 รศ.ดร. ชัยวัฒน์  โตอนันต์ 

(3 2507 00036 01 9)  

วท.บ. (ชีววิทยา), 2524, 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

2528, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Ph.D. (Molecular Plant Pathology),  

1995, Kinki University, Japan  

12 11 12 11 

19 ผศ.ดร. อังสนา  อัครพิศาล 

(3 5099 00295 86 2) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

2529, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

2533, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Ph.D. (Molecular Biology),  

2000, University of Bath, UK 

15 2 15 4 

20 ผศ.ดร. เกวลิน  คุณาศักดากุล 

(3 9402 00458 55 4)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

2529, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพืช, 

2533, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2544,

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

16.5 5 14 12 

21 อาจารย์ ดร. สรัญยา  วัลยะเสวี 

(3 5099 00141 86 5)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

2535, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ), 2539, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology), 

2002, Kagawa University, Japan 

12 6 15 5 

  

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 



76 
 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

22 อาจารย์ ดร. รัชดาวรรณ  ชีวังกูร 

(3 5599 00002 18 1) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

2545, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 

2547, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

วท.ด. (โรคพืช), 2553,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

12 3 12 3 

23 ศ.ดร. สัญชัย  จตุรสทิธา 

(3 6505 00025 16 8) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตนิิยม 1  

สาขาวิชาสัตวบาล, 2526, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวบาล, 

2530, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Dr.Sc.agr. (Meat Science), 1996,  

Georg-August-Universität Göttingen, 

Germany 

3 3 6 3 

24 

 

รศ.ดร. สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์ 

(3 1201 01231 45 1)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวบาล, 

2524,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวบาล, 

2526, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Ph.D. (Poulty Nutrition), 1997, 

Ehime University, Japan 

3.2 3 6 3 

25 รศ.ดร. ศุภมิตร  เมฆฉาย 

(3 3099 00720 89 1)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2536, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2539, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

Dr. agr. (Molecular genetics in animal 

breeding), 2003, University of Bonn, 

Germany 

5 6 6 6 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

26 ผศ.ดร. ณัฐพล  จงกสิกิจ 

(3 6199 00090 95 0) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2538, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2541, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Dr.sc.agr (Animal Breeding), 2002, 

Georg-August-Universität Göttingen, 

Germany 

4.4 6 6 6 

27 อาจารย์ ดร. จริวัฒน์  พัสระ 

(3 8099 00171 80 0) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2537, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2545, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics), 

2007, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn, Germany  

10 3 9 3 

28 อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย๎มหมื่นอาจ 

(3 6302 00358 98 6) 

วท.บ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2539, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2542, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics)  

(Animal Molecular Genetics), 2008,  

Rheinische Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn, Germany  

3.2 3 6 3 

29 อาจารย์ ดร. วรรณพร  ทะพิงค์แก 

(4 5012 00001 69 7) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2543, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์, 

2546, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร), 2552, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

4.4 3 6 3 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

30 รศ.ดร. อรรถชัย  จนิตะเวช 

(3 4099 00540 62 1) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2520,  

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

M.S. (Agronomy and Soils), 1982, 

Auburn University,  

United States Of America  

Ph.D. (Agronomy and Soils), 1991, 

University of Hawaii at Manoa, USA 

3 5.27 3 5.27 

31 รศ.ดร. สุนทร  ค ายอง 

(3 5106 00323 51 0) 

วท.บ. (วนศาสตร์), 2521, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

M.S. (Forest Ecology), 1983, 

Kyoto University, Japan  

Ph.D. (Forest Ecology), 1988, 

Kyoto University, Japan  

3 6 6 6 

32 ผศ.ดร. ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์ 

(3 9098 01081 91 7) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2527,

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), 2531, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Ph.D. (Agronomy and Soil Science), 

1998, University of Hawaii at Manoa,  

USA  

6 8 6 8 

33 ผศ.ดร. ถาวร  อํอนประไพ 

(3 1006 03203 30 6) 

วท.บ. (ภูมศิาสตร)์, 2529,  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วท.ม. (วนศาสตร)์, 2534,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Ph.D. (Applied Science (Remote 

Sensing), 2004,  

University of Canberra, Australia  

5 8 5 8 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

34 อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์   ลัคนาวิเชียร 

(3 5009 00499 08 7) 

วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตนิิยม, 2526, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

M.S. (Forest Ecology - pending thesis), 

2528, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

M.F.S. (Tropical Forest Science), 1987,  

Yale University, United States Of America  

Ph.D. (Wildland Resource Science), 

1995, University of California at 

Berkeley, USA  

6 3 6 3 

35 อาจารย์ ดร. อรวรรณ  ฉัตรสีรุ๎ง 

(3 5099 00136 29 2) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2523,

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

M.Sc. (Soil Science), 1989,  

Wageningen Agricultural University,  

The Netherlands, Netherland  

Ph.D. (Applied Bioscience and 

Biotechnology), 2003,  

Mie University, Japan  

3 7.5 1.5 7.5 

36 รศ.ดร. ศักดิ์ดา  จงแก๎ววัฒนา 

(3 5099 00148 76 2) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2520, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

M.S. (Agronomy), 1988, University of 

California at Davis, USA 

Ph.D. (Crop Ecology), 1990, University of 

California at Davis, USA  

3 6 1 6 

  

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

37 รศ.ดร. ศันสนยี์  จ าจด 

(3 5019 00015 45 5)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2527, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (พืชไรํ), 2531,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Ph.D. (Plant Breeding), 1996,  

University of Adelaide, Australia  

7 6 7 6 

38 ผศ.ดร. สงวนศักดิ ์ ธนาพรพูนพงษ์ 

(3 5699 00232 23 2) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2534, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

บธ.บ. (การตลาด), 2538,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

วท.ม. (พืชไรํ), 2538,  

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Dr. sc. agr. (Agriculture Chemistry), 

2004, Georg-August-Universität 

Göttingen, Germany 

6 3 6 6 

39 อาจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ 

พรมอุทัย 

(3 6011 01331 56 8) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ เกียรตินยิมอันดับ 1, 

2542, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

วท.ด. (พืชไรํ), 2547 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

10 6 10 6 

 40 รศ.ดร. ณัฐา  โพธาภรณ์ 

(3 5007 00490 67 1) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2528, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2532, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

M.S. (Seed Technology), 1991, University 

of Edinburgh, England (United Kingdom)  

Ph.D. (Horticulture), 1997, University of 

Hawaii, United States Of America  

6 6 6 6 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

41 รศ.ดร. โสระยา  รํวมรังษี 

(3 1016 00078 20 0) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2528, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2531, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Ph.D. (Biosystems Science), 1997, 

Niigata University, Japan  

5.53 6 5.53 6 

42 รศ.ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ 

(3 1002 03235 47 2) 

วท.บ. (อารักขาพืช) เกียรตนิิยมอันดับ 1,  

2519, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

M.S. (Horticulture), 1980,  

Oregon State University, USA 

Ph.D. (Horticulture), 1983,  

Oregon State University, USA 

3 3 3 3 

43 ผศ.ดร. สุรินทร์  นิลส าราญจติ 

(3 1002 00646 65 0) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน, 

2524, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (พืชสวน), 2528, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Ph.D. (Plant Physiology), 1996,  

Kinki University, Japan  

5.5 3 5.5 3 

44 ผศ.ดร. ดรุณี  นาพรหม 

(3 5399 00119 15 1) 

วท.บ. (เกษตรพืชสวน), 2534,

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (เกษตรพืชสวน), 2539,

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences), 2004, 

University of Hohenheim, Germany  

3.2 2 3.2 2 

  

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

45 อาจารย์ ดร. ธนะชัย  พันธ์เกษมสุข 

(3 1004 00842 58 4) 

วท.บ. (พืชสวน), 2526, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), 

2531,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

M.S. (Horticulture), Plant Physiology, 

1993,  Mississippi State University,  

United States Of America  

Ph.D. (Food science and Technology), 

1998, Mississippi State University, USA  

5.53 3 5.53 3 

46 อาจารย์ ดร. วีณัน  บัณฑติย์ 

(3 6701 00168 20 4) 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2532,

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

M.S. (Plant Tissue Culture), 1995, 

University of Delaware, USA 

Ph.D. (Molecular Biology), 1999, 

Purdue University, USA 

2 2 2 2 

47 อาจารย์ ดร. ศวิาพร  ธรรมดี 

(3 5399 00019 39 3) 

วท.บ. (เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

(เกษตรศาสตร์), 2533, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (พืชสวน), 2539,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Ph.D. (Tropical Plant and Soil Sciences), 

2007, University of Hawaii at Manoa, 

USA  

6 2.5 6 2.5 

  

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 

(X XXXX XXXXX XX X) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒกิารศึกษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห์ 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

48 อาจารย์ ดร. ฉันทลักษณ์  ติยายน 

(3 5099 00140 24 9) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2539, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

M.S. (Horticulture), 2002,  

Oregon State University, USA 

Ph.D. (Plant Physiology), 2008,  

Oregon State University, USA 

6 3 6 3 

49 อาจารย์จามจุรี  โสตถิกุล 

(3 5099 00278 22 4) 

วท.บ. (พืชสวน), 2528, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (พืชสวน), 2533, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  

11.5 - 11.5 - 

50 อาจารย์ ดร. จุฑามาส  คุ๎มชัย 

(4 6607 00001 74 1) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2546, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

วท.ม. (พืชสวน), 2549, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

Ph.D. (Horticulture), 2012,  

National Pingtung University of Science 

and Technology, Taiwan 

6 - 6 - 

 * ผลงานทางวิชาการ การคน๎ควา๎ วจิัย หรอืการแตงํต ารา ระบุในภาคผนวก 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู๎ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู๎ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 มีระเบียบวินัย ตรงตํอเวลา เข๎าใจและสามารถปรับตัวเข๎ากับวิถีองคก์ร 

 สามารถบูรณาการความรู๎จากชั้นเรยีนกับการเรียนรู๎จากการฝึกปฏิบัติจริง 

 สามารถประยุกต์ใช๎ความรูแ๎ละทักษะทางการเกษตร มีความคิดสร๎างสรรค์ และสามารถ

แก๎ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหนา๎ 

 มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถท างานรวํมกับผูอ๎ื่นได๎ 

 สามารถถํายทอดความรูจ๎ากประสบการณภ์าคสนามให๎ผูอ๎ื่นได๎ 

4.2 ชํวงเวลา  

 วิชาการฝึกงาน 1  ชํวงปิดภาคเรียนที ่1 

 วิชาการฝึกงาน 2  วันพุธ ภาคเรียนที ่1 หรอื 2 หรอื ชํวงปิดภาคเรียนที่ 1 

 การฝึกทักษะวิชาชีพ หรอื สหกิจศึกษา ภาคฤดูร๎อน หรอื ภาคเรียนที่ 1 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

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

แบํงนักศกึษาเป็นกลุํมยํอย เพื่อรับการฝึกในสาขา/องคค์วามรูท๎ี่จัดให๎ 

 วิชาการฝึกงาน 2   ก าหนดฝึกงานทุกวันพุธ หรือชํวงปิดภาคเรียนที่ 1 ในเวลาราชการ ตาม

ตารางการฝึกของแตลํะโครงการที่นักศึกษาเลือกฝึก 

 การฝกึทักษะวิชาชีพ หรอื สหกิจศกึษา ก าหนดการและตารางการฝึก ขึ้นอยูํกับการจัดการ

ของหนํวยงานหรอืสถานประกอบการ 

 

5. ข๎อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยยํอ  

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพเิศษ ซึ่งเป็นการเรียนรู๎และฝึกการค๎นคว๎า

และด าเนินงานวิจัย หรืองานส ารวจที่สนใจ ภายใต๎ค าแนะน าและการดูแลของอาจารย์หรือ

ผูท๎รงคณุวุฒิในสาขาวิชาที่นักศกึษาสังกัด และจัดท ารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ 

5.2 ผลการเรียนรู๎  

 มีความรู ๎ความเข๎าใจกระบวนการวิจัย สามารถท าวิจัยเบือ้งตน๎ได๎ 

 สามารถศึกษาด๎วยตนเองภายใต๎ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 มีความซื่อสัตย์ในการน าเสนอข๎อมูลจรงิ 

 สามารถวิเคราะหข์๎อมูลและวิเคราะหส์ถิตจิากข๎อมูล 

 สามารถวิเคราะหแ์ละอธิบายผลการศกึษาได๎ 

 สามารถจัดท ารายงานตามรูปแบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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5.3 ชํวงเวลา  

ช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหนํวยกิต  

3  หนวํยกิต 

5.5 การเตรยีมการ  

 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให๎นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารย์ที่ปรึกษาให๎ค าปรึกษาในการเลือกหัวข๎อ กระบวนการศึกษา การวางแผน

งานวิจัย  

 การเก็บข๎อมูล การวิเคราะหแ์ละประเมินผล 

 นักศึกษา ค๎นคว๎าข๎อมูลเบื้องต๎นจากเอกสาร กํอนด าเนินงานวิจัย ภายใต๎การก ากับดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการวิจัยจากรายงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ หรือ

ประเมินจากการน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู๎และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตร 

ทีรู่๎จริง ปฏิบัติได๎ 

มีกระบวนวิชาที่เป็นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการ รวมถึง

กระบวนวิชาปัญหาพเิศษ ฝกึงาน และสหกิจศึกษา  

มีภาวะผูน๎ า และมีความอดทน 

- มีกระบวนวิชาฝกึงาน 100 ช่ัวโมง ที่นักศึกษาทั้งช้ันปี 

ต๎องอยูํรํวมกันตลอดระยะเวลา 10 วัน ในการฝึก

ปฏิบัติทักษะด๎านการเกษตร  

- มีโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมพลวัต  

มีการสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และในกลุํมวิชา

ศึกษาทั่วไป (การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม) ก าหนดให๎

นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรม เ ชํน เปิดโลกกิจกรรม       

แมเํหียะสัมพันธ์ โครงการเกษตรพยาบาล เป็นต๎น 

 

2.   การพัฒนาผลการเรียนรู๎ในแตํละด๎าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จรยิธรรม  

 ตระหนักในคุณคําและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต           

มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

 มีวินัย ตรงตํอเวลา และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ

และข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กรและสังคม 

 มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก๎ไข      

ข๎อขัดแย๎งและล าดับความส าคัญ 

 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จรยิธรรม  

 สอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

 จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตย์ สุจรติ 

 ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย การตรงตํอเวลา การ

แตํงกาย 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม  

 ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน อาจารย์ หรอืวิทยากร 

 วิธีการประเมิน การสังเกตพฤติกรรม ประเมินความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับ

มอบหมาย 

 ประเมินจากการสอบถาม หรอืแบบสอบถาม หรอืแบบประเมิน 

2.2 ความรู๎ 

2.2.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎  

 มีความรูแ๎ละความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู๎ทักษะ และการใช๎เครื่องมือที่

เหมาะสมกับการแก๎ไขปัญหา 

 สามารถติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และมีความรู๎ในแนวกว๎างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให๎เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข๎าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหมํๆ  

 สามารถบูรณาการความรู๎ในที่ศึกษากับความรูใ๎นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านความรู๎  

 มีกิจกรรมภาคบรรยาย หลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติการในช้ันเรียน โดย

อาจารย์ หรอืผูเ๎ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณใ์นสาขานั้นๆ 

 ก าหนดให๎มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดูงาน ในแหลํงฝึก สถานประกอบการ 

และชุมชน 

 มีกิจกรรมการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง เน๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวม มีการ

เรียนรู๎ดว๎ยตนเอง เรียนรู๎จากกรณีศึกษา หรอืสถานการณจ์รงิ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎  

 การวัดความรู๎โดยใช๎ข๎อสอบ การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน รายงานการศึกษา

ค๎นคว๎า รายงานการท าโครงงานหรอืปัญหาพเิศษ รายงานการฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา 

 คิดอยํางมวีิจารณญาณและอยํางเป็นระบบ 

 สามารถสืบค๎น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช๎ในการ

แก๎ไขปัญหาอยํางสรา๎งสรรค์ 

 สามารถประยุกต์ความรูแ๎ละทักษะกับการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา  

  จัดกิจกรรมการสอนให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิดและแก๎ไขปัญหา มีการอภิปราย

กลุํม การท าโครงงาน การใชก๎รณีศกึษา และการฝึกปฏิบัติในช้ันเรยีนและภาคสนาม 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา  

  การประเมินทักษะโดยใช๎ข๎อสอบหรือการสอบถาม ประเมินผลระหวํางการอภิปราย

กลุํมหรอืปฏิบัติงาน การน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ  

 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุํมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 

 สามารถใช๎ความรู๎ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู๎ริเริ่ม

แสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์ทั้งสํวนตัวและสํวนรวม พร๎อมทั้งแสดง

จุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม 

 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู๎ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยําง

ตํอเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวําง  

บุคคลและความรับผิดชอบ  

  จัดกิจกรรมการสอนให๎ผู๎เรียนได๎มีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น ให๎มีการท างานเป็นกลุํม ให๎มี

การประสานงานกับผู๎อื่น มีการค๎นคว๎าจากแหลํงข๎อมูล มีการมอบหมายภาระงานให๎รับผิดชอบ

ด าเนนิการและเรยีนรู๎ด๎วยตนเองและรํวมกับผูอ๎ื่น 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ

 ความรับผิดชอบ  

  ประเมินพฤติกรรม การแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแตํละบทบาทของ

ผูเ๎รียนในช้ันเรยีน หรอืระหวํางท ากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผดิชอบที่ได๎รับมอบหมาย 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 มีทักษะในการใช๎เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยูํในปัจจุบันตํอการท างานที่เกี่ยวกับการ 

ใช๎สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยํางเหมาะสม 

 สามารถแก๎ ไขปัญหาโดยใ ช๎สารสนเทศทางคณิตศาสตร์  หรือน าสถิติ              

มาประยุกต์ใชใ๎นการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องอยํางสรา๎งสรรค์ 

 สามารถสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลําและการเขียน เลือกใช๎รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนออยํางเหมาะสม 

1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  จัดกิจกรรมการสอนให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกประสบการณ์การวิจัย การแก๎ไขปัญหาจาก

กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ในภาคสนาม มีกิจกรรมสํงเสริมผู๎เรียนให๎ได๎ฝึกทักษะการสื่อสาร     

การน าเสนอ 

1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ประเมินผลงานหรอืพัฒนาการ การใช๎เทคนิคการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎ข๎อสอบหรือ

การตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอในช้ันเรียน 

และจากรายงาน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู๎สูํกระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

คณะมนุษยศาสตร์ (จ านวน 9 กระบวนวิชา) 

1 001101 การฟังและการพูดภาษาองักฤษ  
 

    
  


 

 
    



   LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH 
                 

2 001102 การอาํนและการเขียนภาษาอังกฤษ 
 


  

 
  


 

 
    



   READING AND WRITING IN ENGLISH 
                 

3 001201 การอาํนเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยํางมีประสิทธิผล 
 

    
  


 

 
    



   CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING 
                 

4 001227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์ 
 

    
 

    
  


 



  ENGLISH FOR AGRICULTURE 
                 

5 011251 ตรรกศาสตร์                 

  LOGIC                  

6 011257 จริยศาสตร์                  

  ETHICS                  

7 012173 ศาสนาเบือ้งต๎น                    

  DESCRIPTIVE STUDY OF RELIGION                        

8 013110 จิตวิทยากับชีวติประจ าวัน                 

  PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE                 

9 050100 การใชภ๎าษาไทย                  

  USAGE OF THE THAI LANGUAGE                 
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

คณะศึกษาศาสตร์ (จ านวน 2 กระบวนวิชา) 

1 057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพฒันาคุณภาพชีวิต                  

   SPORT, HEALTH, FITNESS AND WELLNESS 

DEVELOPMENT                                   

2 074101 การสํงเสรมิสขุภาพในชีวิตประจ าวัน                 

    PROMOTING OF HEALTH IN EVERYDAY LIFE                                   

คณะวิจิตรศิลป์ (จ านวน 1 กระบวนวิชา) 
1 109115 ชีวติกับสุนทรียะ               


      

    LIFE AND AESTHETICS                                   
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (จ านวน 2 กระบวนวิชา) 

1 127100 การเมืองในชวีิตประจ าวัน                         

   POLITICS IN EVERYDAY LIFE                                   

2 128101 ความร๎ูเบือ้งต๎นทางรัฐประศาสนศาสตร์                      

    INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION                                   

คณะนิตศิาสตร์ (จ านวน 1 กระบวนวิชา) 

1 176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ํ      


            

   LAW AND MODERN WORLD                                   
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

คณะวิทยาศาสตร์ (จ านวน 30 กระบวนวชิา) 

1 201115 ชีวติและพลงังาน                            

  LIFE AND ENERGY                                   

2 201116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร๎อน   
SCIENCE AND GLOBAL WARMING  

  
 

      
 

  
  

3 202111 ชีววทิยา 1                          
  BIOLOGY 1                                   

4 202112 ชีววิทยา 2                     


  BIOLOGY 2                                   

5 202231 พันธุศาสตร์ 1                 

   GENETICS 1                                 

6 202321 ชีววทิยาของเซลล ์                                                      

  CELL BIOLOGY                                   

7 202342 พฤกษสรีรวิทยา                 

   GENERAL PLANT PHYSIOLOGY                                   

8 202356 กายวิภาคของพืช                        

   PLANT ANATOMY                                   

9 203111 เคมี 1                           
   CHEMISTRY 1                                   

10 203115 ปฏิบัติการเคมี 1                   

  CHEMISTRY LABORATORY 1                                   
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

11 203206 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศกึษานอกภาควิชาเคม ี                             
   ORGANIC CHEMISTRY FOR NON-CHEMISTRY 

STUDENTS                                   
12 203209 ปฏิบัตกิารเคมีอินทรีย์ส าหรับนักศกึษานอกภาควชิาเคม ี                    

   ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY  
FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS                                   

13 204100 เทคโนโลยสีารสนเทศและชีวติสมัยใหมํ                      

   INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE                                     

14 204101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต๎น                             
  INTRODUCTION TO COMPUTER                                   

15 204202 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2                             
   INFORMATION TECHNOLOGY 2                                   

16 206100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6)                   
  MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE                  

17 206181 แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 1                      
  CALCULUS FOR AGRICULTURE 1                                   

18 206182 แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 2                     
   CALCULUS FOR AGRICULTURE 2                                   

19 207181 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์                        

  PHYSICS FOR AGRICULTURAL STUDENTS                                   
20 207191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับนกัศึกษาเกษตรศาสตร์               


     


   PHYSICS LABORATORY FOR AGRICULTURAL 

STUDENTS                                
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4. 1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 
21 211311 ชีวเคมี 1                        

   BIOCHEMISTRY 1                                   

22 211312 ชีวเคมี 2                        

   BIOCHEMISTRY 2                                   

23 211315 ชีวเคมีเบือ้งต๎น                        

   INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY                                   

24 211317 ปฏิบัติการชีวเคม ี1                      

   BIOCHEMISTRY LABORATORY 1                                   

25 211318 ปฏิบัติการชีวเคมี 2                   

  BIOCHEMISTRY LABORATORY 2                                   

26 211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น                    

   INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY                                   

27 215205 จุลชีววทิยา                   

   MICROBIOLOGY                                   

28 215206 ปฏิบัติการจุลชีววทิยา                   

  MICROBIOLOGY LABORATORY                                   

29 215435 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์                    

   MICROBIAL GENETICS                                   

30 215436 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์                    

    MICROBIAL GENETICS LABORATORY                             
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จ านวน 3 กระบวนวิชา)* 

1 251281 การส ารวจเบื้องต๎นส าหรับนักศึกษา
ทั่วไปทีไ่มใํชวํิศวกรโยธา 

                      

  
ELEMENTARY SURVEY FOR 
NON-CIVIL ENGINEERING 
MAJORS 

                         

2 259108 ไฟฟาูในชีวติประจ าวัน  
ELECTRICITY IN EVERYDAY 
LIFE 

                         

3 260361 หลักการชลประทาน                          

   PRINCIPLES OF 
AGRICULTURAL IRRIGATION 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

คณะเกษตรศาสตร์ (จ านวน 250 กระบวนวิชา) 

1 351200 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร 



 

  
 


  

  


  ECONOMICS OF AGRICULTURE, RESOURCES AND FOOD 
                2 351321 หลักการตลาดการเกษตร   


            

   PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING 
                3 351331 สหกรณ์การเกษตร และสถาบนัการเกษตร   


      


    

  AGRICULTURAL COOPERATION AND INSTITUTION 
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4 351364 หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม                 

  PRINCIPLES OF NATURAL RESOURCE AND 
ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

                

5 351371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง                  

   SUFFICIENCY ECONOMY PATHS 
                6 351431 ธนกิจการเกษตร                 

   AGRICULTURAL  FINANCE 
                

7 351463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมทางสังคม-เศรษฐกิจ                 

   ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN SOCIO-
ECONOMICS                 

8 352301 การเป็นผ๎ูน าและการพัฒนาการเป็นผ๎ูน าของเยาวชนใน
กลุํมเกษตร 

                

   GUIDANCE AND LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR THE 
YOUTH GROUP IN AGRICULTURE             

 
              

  
  

9 352311 หลักการสํงเสรมิการเกษตร                 

   PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION                             
   10 352313 การสํงเสรมิเกษตรที่สูง                          

   HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION                                   

11 352314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสํงเสริม
การเกษตร  
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT  
FOR AGRICULTURAL EXTENSION 
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

12 352315 หลักการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร  

PRINCIPLE OF AGRICULTURAL EXTENSION RESEARCH 

                

13 352321 วิธีการสํงเสรมิการเกษตร                 

   METHOD OF EXTENSION                             

  

  

14 352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร   


  


        

  COMMUNITY DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL 

DEVELOPMENT                                   

15 352331 การพูดและการเขียนเพื่อการสํงเสรมิการเกษตร                 

   SPEAKING AND WRITING FOR AGRICULTURAL 

EXTENSION                                   

16 352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร                 

  DIFFUSION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS                                   

17 352390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรํ

การเกษตร 

                

   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRICULTURAL 

EXTENSION                                    

18 352401 การสํงเสรมิเกษตรให๎เกษตรกรผ๎ูใหญํ                 

   EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS                                   

19 352412 การสํงเสรมิเยาวชนเกษตร                 

  FARM YOUTH EXTENSION                                   
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

20 352413 การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงานสงํเสริมการเกษตร   


  


 


     

   PLANNING AND MANAGEMENT OF TRAINING IN 

AGRICULTURAL EXTENSION                                   

21 352421 การบรหิารและการจัดการในการสํงเสรมิการเกษตร  

และการศึกษาทางการเกษตร 
                

  ORGANIZATION AND ADMINISTRATION IN 

AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION                                   

22 352422 การจัดการการทํองเที่ยวเชงิเกษตร                 

   AGRO-TOURISM MANAGEMENT                                   

23 352431 หลักการประชาสัมพันธแ์ละการสื่อสารทางการเกษตร                 

  PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND 

COMMUNICATION IN AGRICULTURE     

 

    

 

      

  

  

  

  

 

  

24 352433 เทคโนโลยกีารผลิตสื่อในการสํงเสรมิการเกษตร                 

   MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL 

EXTENSION                                   

25 352441 การวัดผลและการประเมินผลของการสํงเสริมการเกษตร   


  


        

  ASSESSMENT AND EVALUATION OF EXTENSION 

PROGRAM IN AGRICULTURE                                   

26 352490 สหกิจศกึษาทางสํงเสรมิการเกษตรและพัฒนาชนบท                 

   COOPERATIVE EDUCATION IN AGRICULTURAL 

EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT                                 
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

27 352494 หัวข๎อเลือกสรรทางสํงเสรมิการเกษตรและพัฒนาชนบท                 

  SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL EXTENSION AND 
RURAL DEVELOPMENT     

 
                            

28 352497 สัมมนา 1 
SEMINAR 1 

                

29 352498 สัมมนา 2                 

  SEMINAR 2      
 

                            

30 352499 ปัญหาพิเศษ 

SPECIAL PROBLEMS 



              

31 353210 หลักการเพาะปลูก                 

  PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION                                   

32 353301 หลักการผสมพันธุ์พชื                 

   PRINCIPLES OF PLANT BREEDING           
  

  
 

  
       33 353302 ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไรํ                 

  PRACTICE IN HYBRIDIZATION OF FIELD CROPS 
  

      
  

  
 

  
       34 353311 สรรีวิทยาประยุกต์ของพืช                 

   APPLIED PLANT PHYSIOLOGY 
   

    
  

  
 

  
       35 353313 พืชส าคัญของประเทศไทย                 

  IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND 
    

  
  

  
 

  
       36 353390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไรํ 




 
      

 


 


   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRONOMY 
    

        
 

  
       37 353418 พืชตระกูลถั่ว                 

  LEGUMES 
    

  
 

    
 

  
     

 

 99 

http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=2&courseid=360304


100 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

38 353421 พืชอาหารสัตว ์                 

   FORAGE CROPS 
    

  
  

      
       39 353422 ทุํงหญ๎าเมืองร๎อน                 

   TROPICAL PASTURES 
    

  
  

      
       40 353431 วัชพืชและการปูองกันก าจัด                 

   WEEDS AND WEED CONTROL 
   

              
       41 353441 การปรับปรุงพันธุ์พชืไรํ                 

  FIELD CROP IMPROVEMENT                                   
42 353451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ ์                 

   SEED TECHNOLOGY                                   

43 353452 การทดสอบเมลด็พันธุ ์                 

  SEED TESTING           

  

                    

44 353453 การผลิตเมล็ดพันธุ์เชงิธุรกิจ                 

   COMMERCIAL SEED PRODUCTION           

  

                    

45 353471 หลักการเพาะปลูกขั้นสูง                  

  ADVANCED AGRONOMY  

    

  

  

  

 

  

    

      

46 353482 ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช                 

   GENETIC RESOURCES IN PLANTS 

    

  

  

  

 

  

     

    

47 353490 สหกิจศกึษาทางพืชไรํ                 

  COOPERATIVE EDUCATION IN AGRONOMY 

    

  

  

  

 

  

      

  

  

100 



101 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

48 353497 สัมมนา 1                 

    SEMINAR 1    

   

  

  

  

 

  

       49 353498 สัมมนา 2 

SEMINAR 2 
                

50 353499 ปัญหาพิเศษ                 

   SPECIAL PROBLEMS 

    

  

  

  

 

  

       51 354311 สถิตเิกษตรวิจัย       


      





  STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH  

    

  

  

  

 

  

       52 354312 การวางแผนการทดลอง                   

   EXPERIMENTAL DESIGN 

    

  

  

  

 

  

       53 354400 การประมวลผลข๎อมูลเกษตรด๎วยคอมพิวเตอร์                 

  COMPUTERIZED DATA PROCESSING IN AGRICULTURE 

    

  

  

  

 

  

       54 355315 เคร่ืองยนต์และเคร่ืองจักรกลในฟาร์ม                 

   ENGINES AND FARM MACHINERY 

    

  

  

  

 

  

       55 355411 เคร่ืองจักรกลการเกษตร 1                 

  AGRICULTURAL MACHINERY 1 

    

  

  

  

 

  

       56 355412 เคร่ืองจักรกลการเกษตร 2                 

   AGRICULTURAL MACHINERY 2 

    

  

  

  

 

  

       57 355441 หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช                 

   PRINCIPLES OF GRAIN PROCESSING 

    

  

  

  

 

  

     

 

 

101 



102 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

58 355442 การลดความชืน้และการเก็บรักษาเมล็ดพืชไรํ                 

   DRYING AND STORAGE OF FIELD CROPS 

    

  

  

  

 

  

       59 356210 สัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเบือ้งต๎น                


  INTRODUCTION TO ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES                                   

60 356261 สถิตวิิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสตัว ์ 








    


  




   STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN 

IN ANIMALS           

 

                  

 

  

61 356303 อาหารและการให๎อาหาร  


 


 


 










  FEEDS AND FEEDING                 

 

            

 

  

62 356304 การให๎อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 





 


 


 
 






   FEEDING RUMINANTS       

 

                          

63 356306 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 

  
 

 





 


  PRINCIPLES OF AQUACULTURE       

 

      

  

              

 64 356311 หลักเบือ้งต๎นของการเลี้ยงปลา 


 



 

  
 





 

   PRINCIPLES OF FISH CULTURE       

 

  

  

                

 

  
65 356312 สรรีวิทยาสัตว์น้ าเศรษฐกิจ 

















   




  ECOCOMICAL AQUATIC ANIMAL PHYSIOLOGY       

 

  

 

                  

 

  

66 356321 เทคโนโลยชีีวภาพของสตัว์เลี้ยงในฟาร์ม 


 



 

 
 




 
 

    BIOTECHNOLOGY IN FARM ANIMALS 

 

    

 

  

  

                  

   

102 



103 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

67 356322 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์น้ า 
 





  







 





  MOLECULAR GENETICS OF AQUATIC ANIMALS       

 

  

 

                      

68 356331 โรคของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 





  
















   DISEASES OF FARM ANIMALS                                   

69 356332 โรคของสัตว์ปีก 





 


 





 







  DISEASES OF POULTRY           

 

                      

70 356333 โรคและสุขาภบิาลสัตว์น้ า 














 
 


 

   DISEASE AND SANITATION OF AQUATIC ANIMALS                               

  71 356342 การผลิตแพะและแกะในเขตร๎อน  









 

 
 









  GOATS AND SHEEP PRODUCTION IN THE TROPICS             

  

          

 

      

72 356351 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า 





 






 




  

   AQUATIC NUTRITION       

 

        

 

        

 

      

73 356361 มีนวทิยาประยุกต์  
 

  
 





 


 

  APPLIED ICHTHYOLOGY     

 

          

 

        

 

      

74 356371 การจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการประมง  


 


 
 












   WATER RESOURCE MANAGEMENT FOR FISHERIES           

 

      

 

      

 

  

 

  

75 356372 มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ า 














 
 






  STANDARD OF AQUACULTURE FARMING   

 

  

 

          

 

      

 

  

 

  
  

103 



104 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

76 356373 คุณภาพน้ าทางการประมง   





 


 


  







   WATER QUALITY FOR FISHERIES                                   

77 356374 กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง 
 

 


 


 


 



 

  FISHERIES LAW AND REGULATIONS               

 

                  

78 356375 แพลงก์ตอนวทิยาส าหรับการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 



 





  





 




   PLANKTONOLOGY FOR AQUACULTURE               

 

                  

79 356390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสตัวศาสตรแ์ละสัตว์น้ า         


   





 

  PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND 

AQUATIC SCIENCES                                   

80 356411 สรรีวิทยาของสัตว์เลี้ยง 






 

 









 

   PHYSIOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS       

 

                  

    81 356412 การสืบพันธุ ์   


 


  


 
  



  ANIMAL REPRODUCTION             

 

      

 

    

    82 356414 สุขาภิบาลและการควบคมุสุขภาพฝูงสัตว์    



  





   



   SANITATION AND HERD HEALTH CONTROL IN FARM 

ANIMAL             

 

                    

83 356416 สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิง่แวดล๎อม    


 



 












  FARM ANIMALS AND THE ENVIRONMENT       

 

    

 

            

 

  

 

  

84 356431 การปรับปรงุพันธุ์สัตว ์  
 

 
 


 


 






   IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS       

 

                          

104 



105 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

85 356432 พฤติกรรมของสัตวเ์ลี้ยง   


  


   
   



  BEHAVIOR OF DOMESTIC ANIMALS                                   

86 356441 การผลิตสัตว์ปีก  


 


 


 


    

   POULTRY PRODUCTION           

 

    

 

                

87 356442 การผลิตสุกร 


  


 


   







  SWINE PRODUCTION                               

 

  

88 356443 การผลิตโคนม  


  


 





  




   DAIRY PRODUCTION                                   

89 356444 การผลิตโคเนือ้ 


 


 


 








 

  BEEF PRODUCTION   

 

                

 

  

 

  

 

    

90 356445 การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค๎า 
 




 






 

 




   COMMERCIAL SWINE FARM MANAGEMENT                             

 

    

91 356446 การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง  





 








 
 



  MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING                   

 

  

 

    

 

    
92 356447 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 


    


 







  


   POULTRY MANAGEMENT                                   

93 356448 การจัดการเนือ้สัตว ์  











 
 


 



  MEAT MANAGEMENT                 

 

                

94 356449 การผลิตกระตําย   





 


 



  



   RABBIT PRODUCTION       

 

        

 

                

  

105 



106 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

95 356451 โภชนศาสตร์สัตว์   


 








 


  

  ANIMAL NUTRITION       

 

    

 

  

 

  

 

    

 

      

96 356452 โภชนศาสตร์ของสุนขัและแมว 





 









 






   DOG AND CAT NUTRITION   

 

        

 

  

 

  

 

  

 

        

97 356455 การวิเคราะห์สํวนประกอบของอาหารสัตว์ 



 








  




 


  PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS   

 

      

 

                

 

    

98 356456 การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม 





 


 


  
  



   ANIMAL FEED MANUFACTURING   

 

  

 

                    

  

  

99 356471 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 








 









 



  ORNAMENTAL FISH CULTURE   

 

                    

 

  

  

  

100 356472 การเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 
 




 






 

 




   INTEGRATED AQUACULTURE                                    

101 356474 การเพาะพันธุ์ปลา 





 


 


 



 



  FISH BREEDING                         

 

    

 

  

102 356475 การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ  


 



 







 




   ECONOMICAL SHELLFISH CULTURE           

 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

103 356476 เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 











 





 




  COASTAL MARINE CULTURE TECHNOLOGY   

 

      

 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

  

106 



107 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

104 356477 เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงกุง๎ 
 


 





 





 



   SHRIMP CULTURE TECHNOLOGY   

 

                

 

  

 

  

  

  

105 356478 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 





 












 



  AQUATIC PRODUCTS   

 

                    

 

  

 

    

106 356490 สหกิจศกึษาทางสัตวศาสตร์และสัตวน์้ า    


      





 

   COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC 

SCIENCES         

 

              

 

  

 

    

107 356496 หัวข๎อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสตัว์น้ า 


    


   


   

   SELECTED TOPICS IN ANIMAL AND AQUATIC 

SCIENCES   

 

    

 

              

 

        

108 356497 สัมมนา 1  



   

   
 





 

   SEMINAR 1    

 

                              

109 356498 สัมมนา 2   



   

   
 





 

  SEMINAR 2      

 

                  

  

      

110 356499 ปัญหาพิเศษ 



   

   
 





 

   SPECIAL PROBLEMS     

 

                            

111 357210 แมลงศตัรูทางการเกษตร  
 


 

        


   AGRICULTURAL INSECT PESTS     

 

                            

  

107 



108 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

112 357322 แมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

ECONOMIC ENTOMOLOGY      
                

113 357323 แมลงศตัรูผลผลิตในโรงเก็บ 

INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS 
                

114 357324 แมลงศตัรูไม๎ผล 

INSECT PESTS OF FRUIT CROPS 
                

115 357325 แมลงศตัรูพืชไรํ 

INSECT PESTS OF FIELD CROPS 
                

116 357326 แมลงศตัรูผัก 

INSECT PESTS OF VEGETABLE CROPS 
                

117 357360 แมลงอุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL INSECTS 
                

118 357390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา                 

  PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ENTOMOLOGY                  
119 357417 กายวิภาคของแมลง 

INSECT ANATOMY 
                

120 357418 นิเวศวิทยาของแมลง 

INSECT ECOLOGY 
                

  

108 

http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=2&courseid=357390
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=2&courseid=357417
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=2&courseid=357418


109 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

121 357421  แมลงพาหะน าโรคพืช 

INSECT TRANSMISSION OF PLANT DISEASES 
                

122 357422 แมลงศตัรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์ 

MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 
                

123 357426  การเลี้ยงผ้ึง  

APICULTURE 
                

124 357427 การผลิตหมํอนไหม  

SERICULTURE 
                

125 357432  อนุกรมวิธานแมลง  1 

INSECT SYSTEMATICS 1 
                

126 357433  อนุกรมวิธานแมลง 2  

INSECT SYSTEMATICS 2 
                

127 357441  หลักการควบคมุแมลง 

PRINCIPLES OF INSECT CONTROL 
                

128 357442 การควบคมุแมลงศัตรูพืชโดยชีววธิ ี

BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS 
                

129 357443 พืชตา๎นทานแมลง 

INSECT RESISTANCE IN CROP PLANTS 
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

130 357444  สารฆาํแมลง 
INSECTICIDES 

                

131 357446  หลักการกักกันพชื 
PRINCIPLES OF PLANT QUARANTINE 

                

132 357490 สหกิจศกึษาทางกีฏวิทยา                 

  COOPERATIVE EDUCATION IN ENTOMOLOGY                  

133 357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา 

TECHNIQUES IN ENTOMOLOGY 

                

134 357494 หัวข๎อเลือกสรรทางกีฏวิทยา 
SELECTED TOPICS IN ENTOMOLOGY 

                

135 357497 สัมมนา 1 
SEMINAR 1 

                

136  357498 สัมมนา 2 
SEMINAR 2 

                

137 357499 ปัญหาพิเศษ 

SPECIAL PROBLEMS 

                

138 359202 พืชและอาหารปลอดภัย                  
  PLANT AND FOOD SAFETY                  

139 359210 หลักการพืชสวน                 

   PRINCIPLES OF HORTICULTURE                  

140 359301 การขยายพันธุ์พชื                 

   PLANT PROPAGATION                                   
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

141 359302 การขยายพันธุ์พชืขั้นสูง                  

   ADVANCED PLANT PROPAGATION                 

142 359303 การจัดการหญ๎าสนาม                  

   TURF MANAGEMENT                 

143 359304 เกษตรที่ดีในการผลิตและวทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว                 

   GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN PRODUCTION 

AND POSTHARVEST 

                 

144 359311 สรรีวิทยาของพืชสวน                 

  PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS                  

145 359341 การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม๎                 

   NURSERY MANAGEMENT                  

146 359350 หลักการท าสวนไม๎ผล 

PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION 

                

147 359360 พืชอุตสาหกรรมเบือ้งต๎น 

INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS 

                

148 359381 การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 1  

GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 1                

                

149 359382 การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 2  

GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 2                

                

150 359390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน                 

  PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN HORTICULTURE 
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

151 359401 การปรับปรุงพันธุ์พชืสวน 

IMPROVEMENT OF HORTICULTURAL CROPS 
                

152 359402 การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม๎ดอก                 

   FLOWER SEED PRODUCTION                   
153 359403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน 

POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS 
                

154 359405 กล๎วยไม๎วทิยา  

ORCHIDOLOGY  
                

155 359406 เทคโนโลยสีารก าจัดวัชพืช                 

  HERBICIDE TECHNOLOGY                  
156 359407 การจัดการน้ าของพืชสวน                  

   WATER MANAGEMENT OF HORTICULTURAL CROPS                  
157 359408 การผลิตพืชสวนแบบไมํใช๎ดิน 

SOILLESS CULTURE FOR HORTICULTURAL CROPS 
                

158 359409 พืชสวนบนที่สงู                  

   HIGHLAND HORTICULTURE                  
159 359410 หลักการไม๎ดอก 

PRINCIPLES OF FLORICULTURE 
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

160 359413 ไม๎ประดับ                  

   ORNAMENTAL PLANTS                   

161 359414 ไม๎ดอกประเภทหัว 
BULBS, TUBERS AND CORMS 

                

162 359419 สรรีวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของไม๎ดอกไมป๎ระดับ                  

   POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL  
CROPS 

                 

163 359421 การผลิตพืชผัก 

VEGETABLE PRODUCTION 

                

164 359422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 
VEGETABLE SEED PRODUCTION 

                

165 359423 การผลิตพืชผักเพื่อการค๎า 
COMMERCIAL VEGETABLE PRODUCTION 

                

166 359431 การเพาะเลี้ยงเหด็ 
MUSHROOM CULTURE 

                

167 359451 ไม๎ผลเขตร๎อน 

TROPICAL FRUITS 

                

168 359452 ไม๎ผลเขตกึ่งร๎อน 
SUBTROPICAL FRUITS 

                

169 359453 การปลูกไม๎ผลเปลือกแขง็                 

   NUT CULTURE                  

170 359455 ไม๎ผลเมืองหนาว                  

   TEMPERATE FRUITS                  
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

171 359458 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม๎และผักเศรษฐกิจ                 

   POSTHARVEST TECHNOLOGY OF ECONOMIC FRUITS 

AND VEGETABLES 

                 

172 359460 พืชเคร่ืองเทศ                 

   SPICES                  

173 359461 พืชเคร่ืองดื่ม                  

   BEVERAGE CROPS                   

174 359462 มะพรา๎วและปาลม์น้ ามัน 

COCONUT AND OIL PALM 

                

175 359463 พืชเส๎นใย                  

   HORTICULTURAL FIBER CROPS                  

176 359465 พืชอุตสาหกรรมไม๎โตเร็ว 

FAST GROWING CROPS FOR WOOD INDUSTRY 

                

177 359466 พืชให๎น้ ายางเพื่ออุตสาหกรรม 

INDUSTRIAL LATEX AND RESIN CROPS 

                

178 359481 การออกแบบภมูิทัศน ์

LANDSCAPE DESIGN 

                

179 359483 การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 3                  

   GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 3                  

180 359484 การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 4                  

   GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 4                                   
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

181 359490 สหกิจศกึษาทางพืชสวน                                                                

  COOPERATIVE EDUCATION IN HORTICULTURE 

182 359497 สัมมนา                                                             

   SEMINAR                  
183 359499 ปัญหาพิเศษ 

SPECIAL PROBLEMS 
                

184 360210 โรคพืชวทิยาเบื้องต๎น                 

   ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY                  
185 360212 ปฏิบัติการโรคพืชวทิยาเบื้องตน๎                 

  ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY                  
186 360301 เทคนิคทางโรคพืช                 

   PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES                  
187 360304 โรคของพืชเศรษฐกิจ 

DISEASES OF ECONOMIC PLANTS 
                

188 360390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช                 

   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN PLANT PATHOLOGY                  
189 360400  การวินิจฉัยโรคพืช 

DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES 
                

190 360401  โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ 
DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS 
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

191 360402 โรคของพืชไรํ                 

  DISEASES OF FIELD CROPS                  
192 360403  โรคของไม๎ผล 

DISEASES OF FRUIT CROPS 
                

193 360404  โรคของผัก 
DISEASES OF VEGETABLE CROPS 

                

194 360407 การปูองกันก าจัดโรคพืช 

PLANT DISEASE CONTROL 
                

195 360411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย 
BACTERIAL PLANT DISEASES 

                

196 360423 ราสาเหตุโรคพืช                 

   PLANT PARASITIC FUNGI                  
197 360431 ไส๎เดอืนฝอยศัตรูพืช                 

  PLANT NEMATODES                  
198 360441  ไวรัสวิทยาของพืช 

PLANT VIROLOGY 
                

199 360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว                 

  POSTHARVEST DISEASE                  
200 360460 ปฏิสัมพันธ์ระหวาํงพืชและเชือ้โรคในระดับโมเลกุล                 

   MOLECULAR PLANT- PATHOGEN INTERACTIONS                  
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

201 360470  การประยุกต์ใช๎การเลี้ยงเนือ้เย่ือพืชทางโรคพืช                 

  APPLICATION OF PLANT TISSUE CULTURE IN PLANT 

PATHOLOGY 

                 

202 360471  การประยุกต์ใช๎เทคนิคระดับโมเลกุลทางด๎านโรคพืชและ

การเกษตร 

APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES IN 

PLANT PATHOLOGY AND AGRICULTURE 

                

203 360490 สหกิจศกึษาทางโรคพืช                 

  COOPERATIVE EDUCATION IN PLANT PATHOLOGY                  

204 360497 สัมมนา 1 

SEMINAR 1 

                

205 360498 สัมมนา 2 

SEMINAR 2 

                

206 360499 ปัญหาพิเศษ 

SPECIAL PROBLEMS 

                

207 361210 ปฐพีศาสตรแ์ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น                   
   INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE AND NATURAL 

RESOURCES MANAGEMENT 

                 

20

8 

361214 ปฏิบัติการปฐพีศาสตรแ์ละการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งต๎น  

                 

  LABORATORY PRACTICES ON INTRODUCTION TO SOIL 

SCIENCE AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

209 361301 คุณภาพดินและสิ่งแวดล๎อมดนิ                 

   SOIL AND ENVIRONMENTAL QUALITY                                   

210 361302 ฝนกรดและดินกรด                   

  ACID RAIN AND ACID SOIL                                   

211 361322 การวิเคราะห์ดินและพืชเบือ้งต๎น               




   INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS                                   

212 361341 ระบบข๎อมูลเชงิพืน้ที่เบือ้งต๎นส าหรับการเกษตร                        
  INTRODUCTION TO SPATIAL INFORMATION SYSTEMS 

FOR AGRICULTURE                                   

213 361351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน         


 
 

 


       
   SOIL FERTILITY                                   

214 361390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพศีาสตร์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

                

  PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE 
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT                                   

215 361413 การจ าลองระบบดิน-พืช                  

   SOIL-CROP SYSTEMS MODELING                                   

216 361421 ปฐพีเคม ี                 

    SOIL CHEMISTRY                                   

217 361433 เทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรีย์ดิน    


      


  


      
  SOIL MICROBIAL BIOTECHNOLOGY                                   

218 361442 การส ารวจและจ าแนกดิน                      

   SOIL SURVEY AND CLASSIFICATION                                   
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

219 361452 ปุ๋ย                 

  FERTILIZERS                                   
220 361453 ดินและธาตุอาหารพืช                      

   SOIL AND PLANT NUTRITION                                   
221 361461 การอนุรักษ์ดิน                      

   SOIL CONSERVATION                                   
222 361471 ปฐพีฟสิิกส ์                   

   SOIL PHYSICS                                   
223 361474 วิธีการของปฐพีฟสิกิส์วิเคราะห ์                  

  METHODS OF SOIL PHYSICAL ANALYSIS                                   
224 361475 การจัดการน้ าในดินและการชลประทานระดับไรํนา                    

   SOIL WATER MANAGEMENT AND ON-FARM IRRIGATION                                   
225 361490 สหกิจศกึษาทางปฐพีศาสตร์และ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                

  COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL SCIENCE  
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT                                   

226 361497 สัมมนา 1                       

   SEMINAR 1                                    
227 361498 สัมมนา 2                       

   SEMINAR 2                                    
228 361499 ปัญหาพิเศษ  

 
      

 



 

  SPECIAL PROBLEMS                                   
229 362211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม                         

    PRINCIPLES OF CONSERVATION                                   
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

230 362301 ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งต๎น                                                                 
 

  

   FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES                                   

231 362401 การอนุรักษ์ที่ดินและแหลํงน้ า                   
 

  

   CONSERVATION OF LAND AND WATER RESOURCES                                   

232 362411 การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎                       

   FOREST RESOURCES CONSERVATION                                   

233 362412 ทรัพยากรพืชปุา                         
   FOREST PLANT RESOURCES                                   

234 362421 กฎระเบียบและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ปุา                   

  REGULATIONS AND WILDLIFE RESOURCES 
CONSERVATION                                   

235  362424 หลักการและการจัดการลุํมน้ า                    

   PRINCIPLES AND MANAGEMENT OF WATERSHED 
RESOURCES 

                

236 362425 เทคนิคข๎อมูลระยะไกลเพื่อการส ารวจทรัพยากรที่ดิน                        
  REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR LAND 

RESOURCES SURVEYS 
                

237 362426 การส ารวจภูมิทัศน์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ                 

   LANDSCAPE SURVEY FOR NATURAL RESOURCES 
MANAGEMENT 

                

238 362427 หลักภมูินเิวศวิทยาเพื่อการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ                 

   PRINCIPLE OF LANDSCAPE ECOLOGY FOR NATURAL 

RESOURCES MANAGEMENT 
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รหัส 
กระบวนวิชา 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

239 362428 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบภมูิทัศน์เพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

                 

  LANDSCAPE DESIGN COMPUTER PROGRAMS FOR 
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

                 

240 362441 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร                         
  AGRICULTURAL METEOROLOGY                  

241 362451 การปลูกสรา๎งสวนปุา                          
  FOREST PLANTATION                  

242 362452 หลักวนเกษตร                 


        
  PRINCIPLES OF AGROFORESTRY                                   

243 368211 การจัดการธุรกิจการเกษตร                 

    AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT                                   

244 368310 การจัดการธุรกิจฟาร์ม            


   

   FARM BUSINESS MANAGEMENT                                   

245 368411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง                   

   INTERMEDIATE AGRIBUSINESS MANAGEMENT                                   

246 400100 การเรียนร๎ูผํานกิจกรรม 1                             
   LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1                                   

247 400101 การเรียนร๎ูผํานกิจกรรม 2                             
  LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2                                   

248 400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลีย่นแปลงของโลก                          
  TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND GLOBAL CHANGE                                   

121 

http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=2&courseid=362441
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=2&courseid=362451
http://mis.chiangmai.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2008&acdt=2&courseid=362452


122 
 

รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

249 400190 การฝึกงาน  1     
  


 


 






   PRACTICAL TRAINING 1                                   

250 400290  การฝึกงาน  2     
  


 


 






   PRACTICAL TRAINING 2                                   

คณะเภสัชศาสตร์ (จ านวน 1 กระบวนวิชา) 

1 462130 ยาในชีวติประจ าวัน                     

  MEDICATIONS IN EVERYDAY LIFE                  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (จ านวน 2 กระบวนวิชา) 

1 651105 ระบบนิเวศกับสุขภาพ                    

  ECOSYSTEM AND HEALTH                 

2 651306 กายวิภาคสัตว์เลี้ยง           
 

 




   ANATOMY OF DOMESTIC ANIMALS                                   

คณะบริหารธุรกิจ (จ านวน 9 กระบวนวิชา) 

1 702100 การเงินเบือ้งต๎นส าหรับผูป๎ระกอบการ                              

   INTRODUCTION TO FINANCE                                   

2 702101 การเงินในชีวิตประจ าวัน                  

   FINANCE FOR DAILY LIFE                  

3 703103 การเป็นผ๎ูประกอบการและธุรกิจเบือ้งต๎น                   

   INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS                
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รหัส 

กระบวนวิชา 
กระบวนวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู๎ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหวํางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช๎

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4 703131 การพัฒนาภาวะผู๎น าสํวนบคุคล                   

   PERSONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT                  
5 703491 มารยาทในสังคมธุรกิจ                  

   BUSINESS ETIQUETTE                  
6 705191 ผ๎ูบริโภคที่ชาญฉลาด    

SMART CONSUMER 
                 

7 705211 หลักการตลาด                  

   MARKETING PRINCIPLES                  

8 705431 การจัดการขายและศิลปะการขาย                  
    SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP                  
9 705461 การจัดการการค๎าปลกี                  

    RETAIL MANAGEMENT                                   

คณะเศรษฐศาสตร์ (จ านวน 1 กระบวนวิชา) 

1 751101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1                         

    PRINCIPLES OF ECONOMICS 1                                   

คณะการสื่อสารมวลชน (จ านวน 2 กระบวนวิชา) 

1 851204 หลักการประชาสัมพันธแ์ละการโฆษณา                     

   PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING                                   

2 851375 ดนตรีเพื่อการสื่อสาร                          
   MUSIC FOR COMMUNICATION                                    
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ผลการเรียนรู๎ในตารางมีความหมายดังน้ี.- 
คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณคําและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 
1.2 มีวินัย ตรงตํอเวลา และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับ

ตํางๆ ขององค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก๎ไขข๎อขัดแ ย๎งและล าดับ
ความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ๎ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ความรู ๎  
2.1 มคีวามรูแ๎ละความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู๎ทักษะ และการใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก๎ไขปัญหา 
2.3 สามารถติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และมีความรู๎ในแนวกว๎างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให๎เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข๎าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมํๆ  

2.4 สามารถบูรณาการความรู๎ในที่ศึกษากับความรูใ๎นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
ทักษะทางปัญญา 

3.1 คิดอยํางมวีิจารณญาณและอยํางเป็นระบบ 

3.2 สามารถสืบค๎น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช๎ในการแก๎ไขปัญหา
อยํางสรา๎งสรรค ์

3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ๎ละทักษะกับการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุํมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได๎

อยํางมปีระสิทธิภาพ 

4.2 สามารถใช๎ความรูใ๎นศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก๎ไขสถานการณ์ทั้งสํวนตัวและสํวนรวม พร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของ

ตนเองและของกลุํม 

4.3 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท๎ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยํางตอํเนื่อง 
ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช๎เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยูํในปัจจุบันตํอการท างานที่เกี่ยวกับการใช๎สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอยํางเหมาะสม 
5.2 สามารถแก๎ไขปัญหาโดยใช๎สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช๎ในการ

แก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องอยํางสรา๎งสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลําและการเขียน  เลือกใช๎รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออยํางเหมาะสม 
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หมายเหตุ* ผลการเรียนรู๎ในตารางของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความหมายดังน้ี.- 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาต๎องมีคุณธรรม จรยิธรรมเพื่อให๎สามารถด าเนินชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคมอยํางราบรื่น 

และเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม อาจารย์ที่สอนในแตํละวิชาต๎องพยายามสอนเพื่อให๎นักศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณธรรม และจรยิธรรมไปพร๎อมกับวิชาการตาํง ๆ ที่ศึกษาอยํางนอ๎ย 5 ขอ๎ตามที่ระบุไว๎ 

1. เข๎าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคําของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตําง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

3. มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎งตามล าดับ
ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคําและ

ศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช๎ความรู๎ทางวิศวกรรมศาสตร์ตํอบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล๎อม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเข๎าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตํละสาขา ตั้งแตํอดี ตจนถึง
ปัจจุบัน 

2.  ความรู๎ 

 นักศึกษาต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีมาตรฐาน
ความรูต๎๎องครอบคลุมสิ่งตอํไปนี ้อยํางนอ๎ย 5 ข๎อตามที่ระบุไว๎ 

1. มีความรู๎และความเข๎าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช๎กับงานทางด๎านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องและการ
สร๎างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2. มีความรูแ๎ละความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ

ด๎านทางวศิวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู๎ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

4. สามารถวิเคราะหแ์ละแก๎ไขปัญหา ด๎วยวีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช๎เครื่องมือที่

เหมาะสม เชนํ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
5. สามารถใช๎ความรูแ๎ละทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในงานจริงได๎ 

3.  ทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาต๎องสามารถประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได๎เมื่อจบการศกึษาแล๎ว นักศึกษาได๎รับการ
พัฒนาทักษะทางปัญญาไปในทุก ๆ ด๎าน อาจารย์ต๎องเน๎นให๎นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข๎าใจที่มาและ

สาเหตุของปัญหา วิธีการแก๎ปัญหา รวมทั้งแนวคิดด๎วยตนเอง นักศึกษาต๎องมีคุณสมบัติตําง ๆ จากการ

สอนเพื่อให๎เกิดทักษะทางปัญญาอยํางนอ๎ย 5 ข๎อตามที่ระบุไว๎ ดังนี้ 
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1. มีความคิดอยํางมวีิจารณญาณ 
2. สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ๎งการ 
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาด๎านวิศวกรรมได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการใช๎ข๎อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. มีจินตนาการและความยืดหยุํนในการใช๎องค์ความรู๎ที่เกี่ยวขอ๎งอยํางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรอืตํอยอดองค์ความรูจ๎ากเดิมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
5. สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมได๎ด๎วยตนเอง เพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

และทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความร๎ูและเทคโนโลยีใหม ํๆ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาต๎องมีทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุมสิ่งตํอไปนี ้
อยํางนอ๎ย 5 ข๎อ ตามที่ระบุไว๎ 

1. สามารถสื่ อสารกั บคนที่ หลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้ งภาษา ไทยและ
ภาษาตํางประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตํอ
สังคมได๎ในประเด็นที่เหมาะสม 

2. สามารถเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์เชิงสร๎างสรรค์ทั้งสํวนตัวและ
สํวนรวม พร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม รวมทั้งให๎ความ
ชํวยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู๎ทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอยํางตอํเนื่อง 

4. รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผดิชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุํม สามารถปรับตัวและท างานรํวมกับผู๎อื่นทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

5. มีจิตส านึกความรับผดิชอบด๎านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล๎อม
ตํอสังคม 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักศึกษาต๎องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยํางน๎อย 
5 ขอ๎ตามที่ระบุไว๎ 

1. มีทักษะในการใชค๎อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี 
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ตํอ

การแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสรา๎งสรรค์ 
3. สามารถประยุกต์ใชเ๎ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีทักษะในการสื่อสารข๎อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช๎

สัญลักษณ์ 
5. สามารถใช๎เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกี่ยวข๎องได๎ 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให๎ระดับคะแนน  
  ใช๎ระบบล าดับขั้น และคําล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให๎
วัดและประเมินผลด๎วยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้น ซึ่งไมํมคีําล าดับขั้น 
  สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตาํงๆ ให๎ก าหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล าดับขั้นที่มคีําล าดับขั้น ให๎ก าหนดดังนี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย คําล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช ๎(FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช๎ (FAIR) 2.00 
  D+ อํอน (POOR) 1.50 
  D อํอนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไมํมคีําล าดับขั้น ให๎ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไมํเป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผูเ๎ข๎ารํวมศกึษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หนวํยกิตที่ได๎จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หนวํยกิตที่ได๎จากการเสนอแฟูมสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หนวํยกิตที่ได๎จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หนํวยกิตที่ได๎จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนํวยงานตํางๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หนวํยกิตที่ได๎รับจากการยกเว๎นการเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไมํมกีารประเมินผล ให๎ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยังไมํสมบูรณ์ (INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไมํสิน้สุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได๎ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทํานั้น จึงจะนับ
หนวํยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหนํวยกิตสะสม 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขณะนักศึกษายังไมํส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา โดยให๎นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพ

ผลการเรียนรู๎ เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนในแตํละภาคการศกึษา 

 ก าหนดให๎มีคณะกรรมการในแตํละสาขาวิชาประเมินข๎อสอบ วิธีการวัดประเมินผล และ

การให๎คะแนน/ล าดับขั้น 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตร ด าเนินการโดยใช๎ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถาบัน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหลักสูตร และแบบรายงาน มคอ. 7 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินการได๎งานท าที่สัมพันธ์กับสาขา ระยะเวลาในการได๎งาน 

 ประเมินความเห็นตอํความรู๎ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ 

 ประเมินความพึงพอใจของนายจ๎าง ผูป๎ระกอบการ หรือผูบ๎ังคับบัญชา 

 ส ารวจการส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 1. ต๎องเรียนกระบวนวิชาตํางๆ ให๎ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และต๎องไมํมี

กระบวนวิชาใดที่ได๎รับอักษรล าดับขั้น I หรอื P 

 2. ต๎องใช๎เวลาเรยีนไมํน๎อยกวํา 6 ภาคการศกึษา 

  3. มีคําล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไมํน๎อยกวํา 2.00 และมีคําล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด

หลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 2.00 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหมํ  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแกํอาจารย์ใหมํ ให๎มีความรู๎และเข๎าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพื่อสํงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรตํางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2. การพัฒนาความรู๎และทักษะให๎แกํคณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพื่อสํงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรตํางๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท๎ันสมัย 
2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด๎านอื่นๆ  

(1) การมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาความรู๎และ

คุณธรรม 
(2) มีการกระตุน๎อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) สํงเสริมการท าวิจัยสร๎างองค์ความรู๎ใหมํเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ     

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 



 130 

หมวดที่ 7. การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบรหิารหลักสูตร  

 เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ท าหน๎าที่พิจารณาให๎ความ

เห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด  การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชา และ

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน                   

 มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท าหน๎าที่วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ประเมิน

หลักสูตร น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร และพิจารณาให๎ความเห็นชอบการวัดและ

ประเมินผลการศกึษา 

 มีการจัดท าแผนการสอน และเกณฑก์ารวัดและประเมินผล 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ๎กํนักศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

 ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอยํางเหมาะสม 

รวมถึงการสงํเสริมสภาพแวดล๎อมให๎เอือ้ตํอการเรียนรู๎ดว๎ยตนเองนอกชั้นเรียน 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูํเดิม 

 2.2.1  มีอาคารเรยีนและหอ๎งปฏิบัติการ จ านวน 5 อาคาร 

 อาคารเรยีนเดิม (AB1) 

 อาคารภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า (AB2) 

 อาคารภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (AB3) 

 หอ๎งประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร (AB4) 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (AB5) 

2.2.2  มีห๎องเรียนและหอ๎งปฏิบัติการ  

 จัดให๎มีห๎องเรียนส าหรับกระบวนวิชาบรรยายระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑติศกึษา จ านวน 15 หอ๎ง คิดเป็นพืน้ที่รวม 1,824 ตารางเมตร 

 จัดให๎มหีอ๎งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 หอ๎ง คิดเป็น 135 ตารางเมตร 

2.2.3  มีการจัดให๎บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศกึษา จ านวนทั้งสิน้ 55 เครื่อง ได๎แกํ 

 เครื่องคอมพวิเตอร์ประจ าห๎องเรียน เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 15 เครื่อง 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าหอ๎งปฏิบัติการ เพื่อการเรียนการสอน จ านวน 40 เครื่อง 
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2.2.4  มีการวางแผนการใชห๎อ๎งเรียนและหอ๎งปฏิบัติการ 

 มีการประชุมจัดท าตารางสอนเพื่อวางแผนการใช๎ห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ เป็น

ประจ าทุกภาคการศกึษา 

2.2.5  มีการประเมินผลคุณภาพของบริการด๎านตํางๆ ดังนี้ 

 ด๎านบริการหอ๎งอาํนหนังสือและแหลํงเรียนรู๎อื่นๆ 

 ด๎านกายภาพห๎องเรียน หอ๎งปฏิบัติการ อุปกรณ์การศกึษา และระบบอินเทอร์เน็ต 

 ด๎านสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ โรงอาหาร 

 ด๎านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย อาทิ การรักษาความปลอดภัย 

2.2.6  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให๎บริการ 

 หลังจากมีการประเมินคุณภาพของบริการด๎านตํางๆ แล๎ว คณะกรรมการและ

ผูร๎ับผิดชอบน าผลการประเมินมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาการให๎บริการ 

2.2.7  มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

 ได๎จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ไว๎ส าหรับให๎บริการด๎านการเรียนการสอนในห๎องเรียน

และหอ๎งปฏิบัติการตํางๆ ได๎แกํ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องเสียง จอภาพส าหรับ

การฉายสื่อ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเรียนการสอนและการฝกึปฏิบัติในด๎านตํางๆ 

2.2.8  มบีริการหอ๎งสมุดและแหลงํเรียนรูอ๎ื่นๆ ได๎แกํ 

 ห๎องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มีสถานที่ตัง้อยูํที่ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่

ให๎บริการทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร มีที่นั่งอํานหนังสือ 300 ที่นั่ง แบํงห๎องบริการ

ออกเป็น 4 หอ๎ง คือ 

1) หอ๎งบริการหนังสอืทั่วไปและบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สบืค๎นขอ๎มูลสารสนเทศ  

2) หอ๎งบริการวารสาร 

3) หอ๎งบริการหนังสอือ๎างองิและวทิยานพินธ์ 

4) หอ๎งบริการหนังสอืพิมพ์ 

 หอ๎งสมุดคณะเกษตรศาสตร์ด าเนินการใหบ๎ริการวิชาการ ดังนี้.- 

1) บริการทรัพยากรสารสนเทศ  บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนและการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ดังนี้.- 

 หนังสือภาษาไทย จ านวน 42,224 เลํม 

 หนังสือภาษาตํางประเทศ จ านวน 34,789 เลํม 

 วารสารภาษาไทย จ านวน 59 ช่ือ 

 วารสารภาษาตํางประเทศ จ านวน 15 ชื่อ 

 หนังสือพมิพ์ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ จ านวน 8 ชื่อ 

 โสตทัศนวัสดุ จ านวน 117รายการ 

 เครื่องคอมพวิเตอร์ส าหรับสืบค๎นข๎อมูล จ านวน 26 ชุด 
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2) บริการสารสนเทศ ประกอบด๎วย บริการการอําน บริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารนเิทศ บริการหนังสือส ารอง บริการจองหนังสือ บริการยืมระหวํางห๎องสมุด บริการตอบ
ค าถามและชํวยการค๎นคว๎า บริการจัดแสดงหนังสือใหมํ บริการน าสํงเอกสาร (Document Delivery)
บริการขําวสารห๎องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ บริการสืบค๎นข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร์ บริการมุมความรู๎
ตลาดทุน (SET CORNER) และบริการอื่นๆ เชํน บริการตํออายุบัตรสมาชิก บริการเครือขํายไร๎สาย 
(Jumbo Net) บริการปลั๊กไฟตํอพวงคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค 

3) บริการฐานข๎อมูลอิ เล็กทรอ นิกส์   ห๎อ งสมุดมีบริ ก ารฐานข๎ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อโดยส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ  ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับให๎ และฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส านักหอสมุดจัดท าขึ้นเอง ซึ่ง
ผู๎รับบริการสามารถสืบค๎นข๎อมูลผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ CMU OPAC 
(Chiang Mai University Libraly Online Public Access Catalog) ฐานข๎อมูลทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สามารถสืบค๎นขอ๎มูลที่เกี่ยวข๎องกับศาสตรท์างดา๎นการเกษตรศาสตร์ ได๎แกํ 

 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)  เชํน AEM Digital Libraly, AIP/APS, 
Nature Online, Science Online, Springer Link, Taylor & Francies, 
Science Direct เป็นต๎น 

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เชํน Grolier Online, ScienceDirect  
e-Books, Springer Line e-Books เป็นต๎น 

 วิทยานิพนธ์/งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis/e-Researches) เชํน 
ProQuest Dissertation & Thesis, Dissertation Full Text in PDF format, 
CMU e-Thesis, CMU e-Research, CMU Scholory Research เป็นต๎น 

 เอกสารหายากอเิล็กทรอนิกส์ (e-Rare Books) 
4) บริการเครือขํายคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศ 
 บริการเครอืขํายไร๎สาย (Wireless Zone)  จัดบริการเครอืขํายไร๎สายในห๎องสมุด

คณะเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนเข๎าใช๎งานได๎ที่ https://jumboplus.cmu.ac.th 
 บริการ World Wide Web เพื่อการค๎นหาสารสนเทศ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับสืบค๎นขอ๎มูลเพื่อการศกึษาค๎นคว๎าและวิจัย จ านวน 26 เครื่อง 
 บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support) เป็นบริการที่สนับสนุนการ

ท าวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการ
จัดท าผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ํบริการที่ส าคัญ ได๎แกํ 
o บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย (Liaision Librarian) 
o บริการ SDI (Selective Dissemination of Information) 
o บริการหอ๎งค๎นคว๎ากลุํม 
o บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา (Subject Guide) 
o บริการสบืค๎นบทความและสารสนเทศเฉพาะเรื่อง 
o บริการตรวจสอบคํา Journal Impact Factor/SIR/h-index 

https://jumboplus.cmu.ac.th/
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2.2.9  มีระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบเดินสายและไร๎สาย  โดยให๎บริการอินเทอร์เน็ตในระบบไร๎สาย 

(WIFI) แกํนักศึกษา ณ อาคารเรยีนเดิม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได๎ท าการกระจายจุดให๎บริการ

อยํางทั่วถึงในบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้.- 

 อาคารเรยีนเดิม (AB1)  WIFI ของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 เครื่อง 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (AB5)  

- WIFI ของมหาวิทยาลัย  ช้ัน 1 จ านวน 2 เครื่อง  ช้ัน 3 จ านวน 3 เครื่อง  ช้ัน 4 

จ านวน 2 เครื่อง 

- WIFI ของคณะเกษตรศาสตร์  ช้ัน 2 จ านวน 1 เครื่อง  ช้ัน 3 จ านวน 4 เครื่อง  

ช้ัน 4 จ านวน 3 เครื่อง  ช้ัน 5 จ านวน 3 เครื่อง 

 2.2.10  อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและแหลงํสบืค๎นขอ๎มูล 

 มีการวางแผนการใชแ๎ละบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

 มีการประเมินการใชแ๎ละบ ารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์และแหลํงสารสนเทศส าหรับการสบืค๎น 

 มีห๎องสมุดส าหรับการค๎นคว๎า 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 มีการวางแผนเพื่อติดตาม ส ารวจความต๎องการ จัดสรรงบประมาณ และจัดหาทรัพยากรการ

เรียนการสอน 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

 2.4.1  มีการประเมินและติดตามความเพียงพอของหนังสือ ต ารา วารสารที่เกี่ยวข๎องกับการเรียน   

การสอน ซึ่งด าเนนิการโดยหอ๎งสมุดของคณะ ดังนี้ 

 สอบถามความพึงพอใจและความตอ๎งการของผูใ๎ช๎บริการหอ๎งสมุดเป็นประจ าทุกปี 

 เปิดโอกาสให๎คณาจารย์แตํละทํานเสนอให๎ห๎องสมุดพิจารณาสั่งซื้อ/จัดหา หนังสือ 

ต ารา วารสารที่เกี่ยวข๎อง มีความจ าเป็นและมีประโยชน์มาให๎บริการ 

 2.4.2  ในแตํละปีการศึกษาคณะ/สาขาวิชาจะมีการส ารวจและติดตามความเพียงพอของ

อุปกรณ์การเรียน การสอน และทรัพยากรตํางๆ ที่ช ารุดหรือใช๎การไมํได๎ หรือยังไมํเพียงพอตํอความ

ต๎องการจากอาจารย์ผ๎ูสอนและนักศึกษา 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหมํ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหมํตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหมํ

จะต๎องมีวุฒกิารศกึษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ ก.บ. มหาวิทยาลัยก าหนด 
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3.2 การมีสํวนรํวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 คณาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80) และ

ผู๎สอน จะต๎องประชุมรํวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให๎ความเห็นชอบ   
การประเมนิผลทุกกระบวนวิชา เก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อเตรยีมไว๎ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให๎บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได๎บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑติที่พึงประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.3 การแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ  
 การแตํงตั้งอาจารย์พิ เศษ มุํงให๎เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู๎แกํนักศึกษา 

นอกเหนอืไปจากความรู๎ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณก์ารท างานในวิชาชีพจรงิ 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหนํง 
 มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให๎ครอบคลุมภาระหน๎าที่ที่ต๎องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร กํอนรับเข๎าท างาน  
4.2 การเพิ่มทกัษะความรู๎เพื่อการปฏิบัติงาน 
 มีการพัฒนาบุคลากรให๎มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู๎   สร๎างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่

รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนํวยงานให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดย
การอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน  

 
5. การสนับสนุนและการให๎ค าแนะน านักศกึษา 

5.1 การให๎ค าปรึกษาด๎านวิชาการ และอื่นๆ แกํนักศึกษา 
 คณะมีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร  การเลือก
และวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต๎องก าหนดช่ัวโมง    
ให๎ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให๎นักศึกษาเข๎าปรึกษาได๎ นอกจากนี้ ต๎องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อ     
ให๎ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแกํนักศึกษา 

 
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตํอคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแตํวัน
รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร๎องต๎องท าเป็นหนังสือพร๎อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผํานงานวินัย 
กองพัฒนานักศึกษา และให๎คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตํวันที่
ได๎รับหนังสืออทุธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
6. ความต๎องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 
 มีการตดิตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท๎องถิ่น และประเทศ  
 ให๎มีการส ารวจความต๎องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตกํอนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
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7.ตัวบํงช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบํงชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิด
สอนในแตํละภาคการศกึษาให๎ครบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค๎รบทุกกระบวนวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7   ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ๎ามี) อยํางนอ๎ยร๎อยละ 25 ของกระบวน
วิชาที่เปิดสอนในแตลํะปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมนิผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล๎ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรยีนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ อยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ๎ามี)ได๎รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรอืวิชาชีพ ไมํน๎อยกวํารอ๎ยละ 50 ตํอปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย /บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรได๎มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต๎องผํานเกณฑ์ประเมินดังนี ้
ตัวบํงชีบ้ังคับ (ตัวบํงชีท้ี่ 1-5)  มีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจ านวนตัวบํงช้ีที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเปูาหมาย ไมํน๎อยกวํา 80% ของตัวบํงช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบํงช้ีบังคับและตัวบํงช้ีรวม
ในแตํละปี 
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอํอนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู๎สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให๎

เหมาะสม โดยอาจารย์แตลํะทําน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุํม 

 วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอํอนและจุดแข็งในการเรียนรู๎ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให๎

เหมาะสมกับนิสิตแตลํะช้ันปี โดยอาจารย์แตลํะทําน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให๎นักศึกษาได๎ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด๎าน ทั้งในด๎านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส๎ื่อในทุกกระบวนวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท๎าย 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินโดยผูใ๎ช๎บัณฑิต/ผูม๎ีสวํนได๎สํวนเสียอื่นๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบํงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข๎อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอยํางน๎อย 3 คน ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยํางน๎อย 1 คน     

ที่ได๎รับการแตงํตัง้จากมหาวทิยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให๎กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข๎อมูลจากการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย์ นักศกึษา บัณฑิต และผูใ๎ช๎บัณฑิต และข๎อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของ

การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตํละกระบวนวิชา และน าไปสูํการด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรตํอไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให๎

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความตอ๎งการของผ๎ูใชบ๎ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา  
 
คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน  9  กระบวนวิชา 
 
ม.อ. 101 (001101) การฟังและการพดูภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
ENGL 101  LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน๎นทักษะการพูดและการฟัง เพื่อการปฏิสัมพันธ์ในบริบททางสังคมและ
วชิาการ อันจะกํอให๎เกิดการเรียนร๎ูตลอดชวีติ 

English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong 
learning. 
 
ม.อ. 102 (001102) การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
ENGL 102  READING AND WRITING IN ENGLISH  
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 

การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นการเรียนร๎ูค าศัพท์ การทบทวนไวยากรณ์อยํางเป็นระบบ การ
พัฒนาโครงสร๎างประโยคท่ีมีความหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงค์ของยํอหน๎า เพื่อการสื่อสารอยํางมี
ประสิทธิภาพ อันจะกํอให๎เกิดการเรียนร๎ูตลอดชวีติ 

English reading and writing communication for lifelong learning with emphasis on vocabulary expansion, 
systematic grammar review, development of sentence structure and sentence variety, forms and purposes of 
paragraphs, progressing from mechanical to more meaningful context.  
 
ม.อ. 201 (001201) การอํานเชิงวเิคราะห์และการเขียนอยํางมปีระสิทธิผล  3(3-0-6) 
ENGL 201  CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
 ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอํานเชิงวิเคราะห์จากแหลํงข๎อมูลและสื่อตํางๆ และการเขียนอยํางมี
ประสิทธิผล ในหัวข๎อตามความสนใจของผู๎เรียน   
 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing on 
topics of students’ interests.  
 
ม.อ. 227 (001227) ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร ์    3(3-0-6) 
ENGL 227  ENGLISH FOR AGRICULTURE 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
 ทักษะ องค์ประกอบ และหน๎าท่ีของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพในบริบททาง
เกษตรศาสตร์ 
 Specific language functions, components and skills for effective communication in agricultural contexts. 
 
ม.ปร. 251 (011251) ตรรกศาสตร ์       3(3-0-6) 
PHIL 251  LOGIC 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
 ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร์ ภาษาและการนิยามความหมาย การอ๎างเหตุผล การอ๎างเหตุผล
บกพรํอง การตรวจสอบการอา๎งเหตุผล 
 Meaning and scope of logic, language and definition, argumentation, fallacies, evaluating arguments. 
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ม.ปร. 257 (011257) จริยศาสตร ์       3(3-0-6) 
PHIL 257  ETHICS 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
 แนวคิดทางจริยศาสตร์ พัฒนาการของทฤษฎีจริยศาสตร์ ทฤษฎีและปัญหาจริยศาสตร์ ปัญหาจริยธรรมใน
สังคมปัจจุบัน 
 Ethical concepts. Development of ethical theories. Ethical theories and problems. Moral problems in 
contemporary society. 
 
ม.ศน. 173 (012173) ศาสนาเบื้องต๎น         3(3-0-6) 
RE 173   DESCRIPTIVE STUDY OF RELIGION         
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
 ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา ก าเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบตํางๆ 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.จว. 110 (013110) จิตวิทยากับชวีิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
PSY 110   PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE  
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
   แนะน า    ส าหรับนักศกึษาที่ไมใํชํวิชาเอก 
 จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน ปัจจัยด๎านลักษณะสํวนบุคคล ปัจจัยด๎านสัมพันธภาพระหวาํงบุคคล ปัจจัยด๎านสังคม 
 Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
 
ม.ศท. 100 (050100) การใช๎ภาษาไทย       3(3-0-6) 
HUGE 100  USAGE OF THE THAI LANGUAGE 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
 ศกึษาและฝึกทักษะการใชภ๎าษาไทย 
 A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 
 
คณะศึกษาศาสตร ์ จ านวน  2  กระบวนวิชา  
ศ.ล. 136 (057136) กฬีา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  3(1-6-0) 
EDPE 136  SPORT, HEALTH, FITNESS AND WELLNESS DEVELOPMENT 
   เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 สุขภาพ หลักการดูกีฬา การเลอืกกิจกรรมการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับตนเองและการใช๎ชีวิตประจ าวัน 
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐานทางการกีฬาและการสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลํนกีฬาและการออกก าลังกาย 
รวมท้ังการดูแลตนเองเพื่อการมีสุขภาพท่ีดแีละการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
 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) การสํงเสริมสุขภาพในชีวิตประจ าวัน    3(2-3-0) 
EDHL 101  PROMOTING OF HEALTH IN EVERYDAY LIFE 
   เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 สุขภาพและความส าคัญของการสํงเสริมสุขภาพ การสงํเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน การประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคคลและชุมชน 
 Health and important of promoting of health. Promoting of personal and community health. An evaluate 
of personal and community health status. 
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คณะวิจิตรศลิป์  จ านวน  1  กระบวนวิชา 
วจ.ศป. 115 (109115) ชวีิตกับสุนทรียะ        3(3-0-6) 
FAGE 115  LIFE AND AESTHETICS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 ความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นได๎ในธรรมชาติ  งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อสมัยใหมํใน
ชีวิตประจ าวัน  สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ และผลผลิตทาง
วัฒนธรรมท่ีสะท๎อนจากภูมิปัญญาของสังคม 

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. 
  
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  2  กระบวนวิชา 
ร.ปค.100 (127100) การเมอืงในชวีิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
GOV 100  POLITICS IN EVERYDAY LIFE 
   เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 หนา๎ที่ของพลเมอืงในระดับท๎องถิ่น ระดับรัฐและระดับโลก ความเป็นประชาธิปไตย หน๎าท่ีของพลเมืองในการ
มีสํวนรํวมทางการเมือง การปกครองตนเอง การกระจายอ านาจ ผลกระทบของการเมืองโลกท่ีมีตํอชีวิตประจ าวัน 
บทบาทหน๎าท่ีขององคก์ารระหวํางประเทศ การคา๎เสรี การด ารงชีวิตในภาวะโลกาภิวัตน์ 
 Citizenship and duties of citizen in local level, state level and international level, political participation, 
self-rule, decentralization, the impact of international politics toward people, the role of international 
organizations, free trade and globalization. 
 
ร.รปศ. 101 (128101) ความรู๎เบื้องต๎นทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
PA 101    INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION 
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 

ความส าคัญของการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์และความแตกตํางระหวํางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ความหมาย สถานภาพ ขอบขํายของรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการของการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีดั้งเดิม
หรือแนวความคิดในยุคเกํา ทฤษฎียุคหลังสงคราม (ค.ศ. 1950 – 1960) ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคแนวสมัยใหม ํ
(ค.ศ. 1960 – ปัจจุบัน) รัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทการบริหารราชการไทย รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา
ประเทศไทย หลักธรรมาภบิาล และจรยิธรรมทางการบริหาร 
 Importance of the study of Public Administration and difference between Political Science and Public 
Administration, meaning, status and scope of Public Administration, development of the study of Public 
Administration, classical Public Administration theories, Neoclassic Public Administration theories (1950 – 1960), 
New Public Administration theories (1960 – present), Public Administration on Thai administration context, Public 
Administration and Thailand development, Good Governance and ethics in administration. 
 
คณะนิตศิาสตร์  จ านวน  1  กระบวนวิชา 
น.ศท. 100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหมํ     3(3-0-6) 
LAGE 100   LAW AND MODERN WORLD 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวํางประเทศ 
กฎหมายกับปัญหาท๎องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท๎องถิ่น ระดับสังคมเมือง และ
บทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ์ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาตํางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหมํ 
 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. 
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คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  30  กระบวนวิชา 
ว.วท. 115 (201115) ชวีิตและพลังงาน       3(3-0-6) 
SC 115    LIFE AND ENERGY  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 แหลงํก าเนดิพลังงาน ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชวีติ วิถกีารเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งมีชีวิต วิถีการเปลี่ยน
รูปพลังงานในสิ่งไมมํชีวีติ วัฏจักรของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การถํายทอดพลังงานระหวํางพืช สัตว์ และ
มนุษยใ์นระบบนเิวศ กระบวนการอนุรักษพ์ลังงานในชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยของการใช๎พลังงานในชวีติประจ 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) วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร๎อน     3(3-0-6) 
SC 116    SCIENCE AND GLOBAL WARMING  
   เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 

บรรยากาศและโลก ฤดูกาลและดวงอาทิตย์ สภาพอากาศและภูมิอากาศ การถํายโอนความร๎อนในอากาศ
และมหาสมุทร แก๏สเรือนกระจกและปรากฏการณเ์รือนกระจก ภาวะโลกรอ๎นและผลกระทบ เราจะชวํยโลกได๎อยาํงไร 
 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.ชว. 111 (202111) ชวีวิทยา 1        4(3-3-6) 
BIOL 111   BIOLOGY 1 
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 แนวคิดทางชีววิทยาพื้นฐานด๎านเคมีของชีวิต เซลล์ พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ประชากรและแนวคิดเชิง
ววิัฒนาการ ประวัตศิาสตร์วิวัฒนาการของความหลากหลายทางชวีภาพและนเิวศวทิยา 
 Basic biological concepts in chemistry of life, cell, genetics, population genetics and its evolutionary 
concept, the evolutionary history of biological diversity and ecology. 
 
ว.ชว. 112 (202112) ชวีวิทยา 2        4(3-3-6) 
BIOL 112   BIOLOGY 2 
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 111 
 แนวคิดทางชวีวทิยาพื้นฐานดา๎นหลักอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดและหน๎าท่ีของเนื้อเยื่อ
พชืและสัตว ์สรรีวทิยาขั้นพื้นฐานของพชืและสัตว์ 
 Basic biological concepts in principles of taxonomy, biodiversity, types and functions of plant and animal 
tissues, fundamental plant and animal physiology. 
 
ว.ชว. 231 (202231) พันธุศาสตร์ 1       4(3-6-6) 
BIOL 231   GENETICS 1 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 111 หรือ ว.ชว. 185  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของการถํายทอดลักษณะกรรมพันธ์ุตําง ๆ ในมนุษย์ สัตว์ พืชและ
จุลินทรีย์ 
 The study of general genetic principles concerning heredity and common examples that are found in 
man, animals, plants, and microorganisms. 



 141 

ว.ชว. 321 (202321) ชวีวิทยาของเซลล์      3(2-3-4) 
BIOL 321   CELL BIOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน  ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 112 
 เคร่ืองมือและเทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์ สํวนประกอบระดับโมเลกุลของเซลล์ เอนไซม์และพลังงาน 
โครงสร๎างและหนา๎ที่ของเมมเบรนและสวํนประกอบของเซลล์ รวมท้ังการเลอืกชนดิและขนสงํโปรตีน การเคลื่อนท่ีของ
โครโมโซมในการแบํงเซลล์ การควบคุมวงจรเซลล์ในระดับโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงและการแกํของเซลล์ 
 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. 
 
ว.ชว. 342 (202342) พฤกษสรีรวิทยา       4(3-3-6) 
BIOL 342   GENERAL PLANT PHYSIOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 102 หรือ ว.ฟส. 112 และ ว.คม. 204 หรือ ว.คม. 206  
 หลักการขั้นพื้นฐานท่ีเกี่ยวข๎องในการอธิบายถึงกระบวนการตํางๆ ของการด ารงชีวิตในพืช การศึกษาความส าคัญ
ของปรากฏการณ์ของกระบวนการมีชวีติในพืช ในแงํการปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม รวมท้ังประโยชน์  ในด๎านประยุกต ์
 General principles concerning the control of living processes in plants; the importance of the different 
living phenomena in terms of adaptation and their application. 
 
ว.ชว. 356 (202356) กายวิภาคของพืช      3(2-3-4) 
BIOL 356   PLANT ANATOMY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 112 
 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร๎างตาํง ๆ ของพืช และการเจรญิของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่ออื่น ๆ โครงสร๎าง
ภายในของล าตน๎ รากและใบ โดยเนน๎หนักในพืชชัน้สูง เชนํ สน และไมด๎อก 
 Comparative studies of the structure and development of meristematic tissues and other tissues: internal 
structure of stems, roots, and leaves with particular stress on the higher plants such as the conifers and the 
angiosperms. 
 
ว .คม.  111 (203111) เคม ี1        3(3-0-6) 
CHEM 111  CHEMISTRY 1 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
 บทน าและปริมาณสัมพันธ์ทางเคม ีโครงสร๎างอะตอม พันธะเคมใีนสารประกอบประเภทตํางๆ แก๏สของเหลว
และของแข็ง อุณหพลศาสตร์เชงิเคมี เคมีไฟฟาู สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์เชงิเคมี 

Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, 
gases liquid and solid, chemical thermodynamics, electrochemistry, solutions, acid-bases and ionic equilibrium, 
chemical kinetics. 
 
ว .คม.  115 (203115) ปฏิบัติการเคม ี1       1(0-3-0) 
CHEM 115  CHEMISTRY LABORATORY 1 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ลงทะเบียนเรียนพร๎อมกับ ว.คม. 111 
 ปฏกิิริยาของทองแดง ความร๎อนของปฏกิิริยา การแยกสลายดว๎ยไฟฟาู เซลล์กัลวานกิ และเซลล์ความเข๎มข๎น 
คําคงท่ีของก๏าซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง โครงสร๎างผลึก การไทเทรตระหวําง
กรด-เบส และแบบรีดอกซ์ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายด๎วยน้ า คําผลคูณการละลาย จลนพลศาสตร์เชิงเคม ี
และการทดลองพเิศษ 
 Reaction of copper, heat of reaction, electrolysis galvanic and concentration cells, gas constant, 
determination of molecular weight by freezing point depression, crystal structure, acid-base and redox titrations, 
acid-base equilibria and hydrolysis, solubility product, chemical kinetics, and special experiment. 
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ว .คม.  206 (203206) เคมอีนิทรีย์ส าหรับนักศกึษานอกภาควิชาเคมี   3(3-0-6) 
CHEM 206   ORGANIC CHEMISTRY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 104 หรือ ว.คม. 116 หรือ ว.คม. 111 
 ความแตกตาํงระหวาํงสารอินทรีย์และสารอนนิทรีย์ การจ าแนกสารอินทรีย์ ชนิดของปฏิกิริยาและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยา การอํานชื่อ การเตรียม สมบัติ ปฏิกิริยาและประโยชน์ของสารประกอบอะลิฟาติก และอะโรมาติก
ไฮโดรคารบ์อน และอนุพันธ์ รวมท้ังออเรียนเตชันในสารประกอบอะโรมาติก ไอโซเมอรึซึม สเตอริโอเคมี กรดอะมิโน 
โปรตนี คาร์โบไฮเดรต 
 The differences between organic and inorganic compounds. Classification of organic compounds. Types 
of organic reactions and reaction mechanisms. Nomenclature, preparations, properties, reactions and uses of 
aliphatic compounds and aromatic hydrocarbons and their derivatives including orientation of aromatic 
compounds. Isomerism. Stereochemistry. Amino acids, protein and carbohydrates. 
 
ว .คม.  209 (203209) ปฏิบัติการเคมอีนิทรีย์ส าหรบันักศกึษานอกภาควิชาเคมี    1(0-3-0) 
CHEM 209   ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน  ว.คม. 108 หรือ ว.คม. 115 หรือ ว.คม. 119; 
และลงทะเบียนพร๎อม ว.คม. 206 

 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เน๎นเทคนิคท่ีส าคัญ อาทิ การท าสารให๎บริสุทธ์ิ  การแยกและการสกัดสารอินทรีย ์
การศึกษาสมบัติของหมูํฟังก์ชันของสารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ และศึกษาปฏิกิริยาตําง ๆ ท่ีนําสนใจของ
สารอินทรีย์สเตอริโอเคมี 
 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. 
 
ว.คพ. 100 )204100(  เทคโนโลยสีารสนเทศและชวีติสมัยใหมํ       3(2-2-5) 
CS 100   INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
คอมพิวเตอร์กับการใช๎งานในชีวิตประจ าวัน การประมวลผลข๎อมูลและการจัดการสารสนเทศ ซอฟต์แวร์

ส านักงานอัตโนมัติส าหรับชวีติสมัยใหมํ อนิเทอร์เน็ตและการสร๎างเว็บเพจ 
Computers in everyday life, Data processing and information management, Office automation software 

for modern life and Internet and webpage construction. 
 

ว.คพ. 101 (204101) คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น         3(2-2-5) 
CS 101    INTRODUCTION TO COMPUTER 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
ระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข๎อมูล ระบบจ านวนและการแทนรหัสข๎อมูล ผังงานเชิงโครงสร๎างและ

รหัสเทียม ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อสารขอ๎มูล 
Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure flowchart and 

pseudocode. Computer programming language and data communication. 
 
ว.คพ. 202 (204202) เทคโนโลยสีารสนเทศ 2         3(2-2-5) 
CS 202    INFORMATION TECHNOLOGY 2 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารและเกณฑ์วิธี  เครือขํายอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมการค๎นหา ระบบยูนิกซ์และค าสั่งพื้นฐาน การสร๎างเว็บเพจ การพัฒนางาน
ประยุกตบ์นเว็บ 
 Information technology concepts. Communication system and protocol. Internet network, World Wide 
Web, e-mail and search engines. UNIX system and basic commands. Creating web pages. Web application 
development. 
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ว.คณ. 100 (206100) คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                3(3-0-6)  
MATH 100   MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 
การแก๎โจทย์ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ เซตและการประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ตรรกศาสตร์และการ

ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน จ านวนและการค านวณ ระบบจ านวนจริงและการประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
คณิตศาสตร์ส าหรับผู๎บริโภคและการจัดการทางการเงิน การวัดในชวีติประจ 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. 181 (206181) แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 1     2(2-0-4) 
MATH 181   CALCULUS FOR AGRICULTURE 1 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 การหาอนุพันธ์และการประยุกต ์การหาปริพันธ์และการประยุกต์ 
 Differentiation and applications. Integration and applications. 
 
ว.คณ. 182 (206182) แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 2     2(2-0-4) 
MATH 182   CALCULUS FOR AGRICULTURE 2 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คณ. 181 
 อนุพันธ์ยํอย  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์   เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส๎นและการ
ประยุกต ์ การจ าลองแบบเชงิคณิตศาสตร์ดว๎ยก าหนดการเชงิเส๎น 
 Partial derivatives, first order differential equations and some applications, matrices and systems of 
linear equations and application, mathematical modeling with linear programming. 
 
ว.ฟส. 181 (207181) ฟิสิกส์ส าหรับนักศกึษาเกษตรศาสตร ์    3(3-0-6) 
PHYS 181  PHYSICS FOR AGRICULTURAL STUDENTS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 กลศาสตร์และกลศาสตร์ของของไหล คลื่นและเสียง ความร๎อน ทฤษฏีจลน์ของแก๏ส และอุณหพลศาสตร์ 
ไฟฟาูสถิต ไฟฟาูกระแสตรงและไฟฟาูกระแสสลับ ทัศนศาสตร์ ฟิสกิส์ยุคใหม ํและฟิสิกสน์วิเคลียร์ 
 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 าหรับนักศกึษาเกษตรศาสตร ์   1(0-3-0) 
PHYS 191   PHYSICS LABORATORY FOR AGRICULTURAL STUDENTS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกต์ทางฟิสิกส์ ส าหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด๎วยการทดลองตําง ๆ ทางกลศาสตร์ ความร๎อน คลื่นกล ไฟฟูา ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์  
ยุคใหมํ ที่เป็นไปตามเนื้อหาของกระบวนวชิา ว.ฟส. 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. 
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ว.ชท. 311 (211311)  ชวีเคม ี1        3(3-0-6) 
BCT 311   BIOCHEMISTRY 1 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 204 หรือ ว.คม. 206  
ยกเว๎นส าหรับนักศกึษาแผนก๎าวหน๎า;    ลงทะเบียนพร๎อม ว.คม. 203 

 มุมมองทางชวีเคมีของสิ่งมชีวีติ ต าแหนงํของสาร กิจกรรม และการจัดการของสารท่ีเป็นองคป์ระกอบภายใน
เซลล์ สมบัตทิางกายภาพ-เคมี รวมท้ังโครงสร๎างสามมิติของระบบชวีภาพ การเตรียม การท าให๎บริสุทธ์ิ ความสัมพันธ์ 
เคมีและหน๎าท่ีของสารประกอบท่ีส าคัญทางชีวภาพ เชํน คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก โคเอนไซม์ และ
สารประกอบพลังงานสูง 
 Biochemical approach to the understanding of life. Localization of compounds, activities and intracellular 
organization. Physico-chemical properties including three-dimensional structures of biological systems. 
Preparation, purification, interrelationship, chemistry and function of biologically important compounds such as 
carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, coenzymes and high energy compounds. 
 
ว.ชท. 312 (211312) ชวีเคม ี2       3(3-0-6) 
BCT 312   BIOCHEMISTRY 2 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชท. 311 
 กระบวนวิชานีก้ลําวถึง เมตาบอลซิึม และการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในระบบทางเดินอาหาร โดยจะเน๎น
ถึงเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตนี และกรดนิวคลีอิก ตลอดจนการควบคุม เมตาบอลิซึม รวมถึงความร๎ู
เบือ้งต๎นทางโภชนาการในแงํของชีวเคมี 
 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) ชวีเคมเีบื้องต๎น       3(3-0-6) 
BCT 315   INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 202 หรือ ว.คม. 204 หรือ ว.คม. 206 
 บรรยายถึงโครงสร๎างและอวัยวะของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมขีองเซลล์และเนื้อเยื่อ รวมท้ังวิธีการเบือ้งต๎น
ของหลักการตาํง ๆ ทางชวีเคมี และทิศทางทางกายภาพของวชิาการทางชวีเคมีและชวีเคมีประยุกต์ 
 Introduction to cells and subcellular organelles, chemical constituents of cells and tissues. Principles of 
biochemical methods. Dynamic aspects of biochemistry and applied biochemistry. 
 
ว.ชท. 317 (211317) ปฏิบัติการชวีเคม ี1      1(0-3-0) 
BCT 317   BIOCHEMISTRY LABORATORY 1 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ลงทะเบียนพร๎อม ว.ชท. 311 
 ปฏิบัติการทางชีวเคมี เน๎นหนักถึงการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมท้ังการ   
วัดการท างานของเอนไซม์ 
 Laboratory course on biochemistry emphasizing qualitative and quantitative analysis of biologically 
important Compounds including the catalytic activity of enzymes.  
 
ว.ชท. 318 (211318) ปฏิบัติการชวีเคม ี2      1(0-3-0) 
BCT 318   BIOCHEMISTRY LABORATORY 2 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชท. 317 และลงทะเบียนพร๎อม ว.ชท. 312 
 กระบวนวิชาปฏิบัตกิารทางชวีเคมีเนน๎หนักถึงเทคนิคตํางๆ ที่ใชใ๎นการศึกษาทางชีวเคมี 
 The course deals with practical work in biochemistry with an emphasis on general techniques in 
biochemical studies. 
 
ว.ชท. 319 (211319) ปฏิบัติการชวีเคมเีบื้องต๎น      1(0-3-0) 
BCT 319   INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ลงทะเบียนเรียนพร๎อม ว.ชท. 315 
 ปฏิบัติการพื้นฐานของชีวเคมี ท่ีให๎แนวทางการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
การศึกษาการท างานของจลนศาสตร์ของเอนไซม์ การแยกและการตรวจสอบกรดนิวคลิอิก ตลอดจนชวีเคมีประยุกต์ 
 A laboratory introduction to basic biochemical methods. Qualitative and quantitative analysis of biomolecules. 
Study of enzymes and kinetics. Isolation and detection of nucleic acids. Applied biochemistry is also included. 
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ว.จช. 205 (215205)  จุลชวีวทิยา       3(3-0-6) 
MICB 205   MICROBIOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 112 
วธีีการทางจุลชวีวทิยา โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  จุลินทรีย์โพรแคริโอต

และยูแคริโอต ความหลากหลายและการจัดจ าแนกแบคทีเรีย เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ และ
เทคโนโลยชีวีภาพของจุลนิทรีย์ ไวรัสและภูมิคุม๎กันวทิยา จุลินทรีย์และการกํอโรค จุลชวีวทิยาสิ่งแวดล๎อม จุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมและอาหาร 
 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)  ปฏิบัติการจุลชวีวิทยา      1(0-3-0) 
MICB 206   MICROBIOLOGY LABORATORY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 112 และลงทะเบียนพร๎อมกับ ว.จช. 205 
 การส ารวจจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ การเพาะเลีย้งจุลนิทรีย์ โครงสร๎างของแบคทีเรีย การเจริญเติบโต
และโภชนาการ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาพไร๎ออกซิเจน ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ   
เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัสและภูมิคุ๎มกันวิทยา จุลชีววิทยาของน้ า จุลชีววิทยาของดิน จุลชีววิทยาของ
อากาศ จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 
 Survey of microorganisms, control of microorganisms, cultivation of microorganisms, bacterial structures, 
growth and nutrition, bultivation 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206; 
      หรือ ว.จช. 207 และ ว.จช. 208  

 ความร๎ูเบือ้งตน๎เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์  สารพันธุกรรม และการจ าลองตัวของดีเอ็นเอ การแสดงออก
ของยีนในแบคทีเรีย  การควบคุมการแสดงออกของยีน  ความเสียหาย และการซํอมแซมดีเอ็นเอ  การแลกเปลี่ยนยีน 
และทรานสโปซอน  พันธุศาสตร์ของแบคเทอริโอฟาจ พันธุศาสตร์ของเชื้อรา การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ และการหา
ล าดับเบสของดี เอ็นเอ การโคลนยีนและการบํงบอกลักษณะของ โคลนลูกผสม การประยุกต์เทคโนโลยี 
ดีเอ็นเอลูกผสม  ความร๎ูเบือ้งต๎นเกี่ยวกับชีวสนเทศศาสตร์ 
 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. 
 
ว.จช. 436 (215436) ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์    1(0-3-0) 
MICB 436   MICROBIAL GENETICS LABORATORY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน  ว.จช. 200  หรือ ว.จช. 201 หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206 
หรือ ว.จช. 207 และ ว.จช. 208  
และลงทะเบียนพร๎อมกับ ว.จช. 435 

 การกํอให๎เกิดการกลายพันธ์ุ  การนับจ านวนเซลล์ท่ีมีชีวิต เทคนิคการท าเรพลิกาเพลตติ้ง การถํายทอด 
พลาสมิดลูกผสม การสกัดพลาสมิดลูกผสม การวิเคราะห์พลาสมิดลูกผสม การเพิ่มจ านวนกรดนิวคลีอิค            
การวเิคราะห์กรดนวิคลีอิค   
 Mutagenesis, viable count, replica plating technique, transfer of recombinant plasmid, extraction of 
recombinant plasmid, analysis of recombinant plasmid, amplification fo nucleic acid and analysis of nucleic acid. 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  3  กระบวนวิชา 
วศ.ย. 281 (251281) การส ารวจเบื้องต๎นส าหรับนกัศกึษาทีไ่มํใชวํิศวกรโยธา  3(2-3-4) 
CE 281    ELEMENTARY SURVEY FOR NON-CIVIL ENGINEERING MAJORS 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ส าหรับนักศกึษาที่ไมใํชํวิศวกรรมโยธา 
 บทน าเร่ืองการรังวัดส ารวจ การวัดระยะทาง การส ารวจโดยใช๎โซํลาน การท าระดับ การวัดมุม การท าเส๎น
วงรอบ การค านวณพื้นท่ีและปริมาตร การท าแผนท่ีแสดงเส๎นชัน้ความสูง การประยุกตว์ชิารังวัดส ารวจในงานด๎าน ตาํง ๆ 
 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. 
 
วศ.ท. 108 (259108) ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
ENGR 108  ELECTRICITY IN EVERYDAY LIFE 
   เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 

ความปลอดภัยในการใช๎ไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูาในชีวิตประจ าวัน การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟูา การใช๎เค ร่ือง
ไฟฟาูอยํางปลอดภัย การชํวยเหลือและปฐมพยาบาลผู๎ประสบอันตรายจากไฟฟูา การประหยัดไฟฟูาเบื้องต๎น การใช๎
เครื่องไฟฟาูอยํางประหยัด การประหยัดไฟฟาูแสงสวาํง การใช๎เครื่องปรับอากาศให๎ประหยัด มาตรการประหยัดไฟฟูา  
การคิดคําไฟฟูา อัตราคําไฟฟูาประเภทตํางๆ การปรับคําไฟโดยอัตโนมัติ (คําเอฟที)  หนํวยงานไฟฟูาในประเทศไทย 
การผลิตไฟฟาูในปัจจุบันและอนาคต โรงงานไฟฟูาประเภทตาํงๆ โรงไฟฟาูนิวเคลียร์ ระบบสํงไฟฟาู 

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. 361 (260361) หลักการชลประทาน      3(3-0-6) 
AE 361   PRINCIPLES OF AGRICULTURAL IRRIGATION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 ความสัมพันธ์ระหวํางดนิและน้ าขัน้พืน้ฐาน แหลํงน้ า การสงํจํายน้ า การวัดน้ า ระบบการให๎น้ าในไรํนา ความ
ตอ๎งการน้ าของพชืตํางๆ กฎหมายชลประทาน 
 Basic soil water relations, water supply, conveyance systems, water measurement, farm irrigation 
system, water requirement of crops, water right. 
 
คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน  253  กระบวนวิชา 
ก.ศฐ. 200 (351200) เศรษฐศาสตร์ส าหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร  3(3-0-6) 
AEC 200   ECONOMICS OF AGRICULTURE, RESOURCES AND FOOD 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ส าหรับนักศกึษาชั้นปีที่  2 
 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกี่ยวข๎องกับการเกษตร เชํน การ
บริโภค การผลิต การเจรญิเตบิโตและการพัฒนาทรัพยากร โลกาภิวัตน์ของตลาด สิ่งแวดล๎อม รายได๎ บทบาทของรัฐ
และนโยบาย พร๎อมท้ังแนะน าแนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาค เชํน รายได๎ประชาชาติ การผันผวนทางเศรษฐกิจ การจ๎าง
งานและภาวะเงินเฟอู นโยบายการคลัง เนน๎สอนดว๎ยกรณศีกึษาและแบบฝึกหัด 
 Microeconomic concepts and applications used in analyses related to agricultural problems such as 
consumption, production, growth and development; resources; globalization of markets, environment, income, 
roles of government and policy. Macroeconomic concepts including national income, economic fluctuation, 
employment and inflation; fiscal policy. Illustration with contemporary cases and exercises. 
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ก.ศฐ. 321 (351321) หลักการตลาดการเกษตร      3(3-0-6) 
AEC 321   PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ศฐ. 201 หรือ ก.ศฐ. 200 
 ให๎ร๎ูถึงหนา๎ที่การตลาด วธีิการตลาด สถาบันและวิธีการก าหนดราคา โครงสร๎างส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา
การตลาด ผลผลิตและการพัฒนาผลผลิต การสงํเสริมการตลาด และการแบํงตลาด บทบาทของรัฐบาลในการตลาด 
 Marketing functions, channels, institutions and methods of price determination; framework for analysis of 
marketing problems; product and product development; market promotion and segmentation; roles of 
government in marketing. 
 
ก.ศฐ. 331 (351331) สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร    3(3-0-6) 
AEC 331  AGRICULTURAL COOPERATION AND INSTITUTION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 ให๎ร๎ูถึงประวัติ ปรัชญา และหลักการขององค์การ และสถาบันของสหกรณ์ ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ 
ในการจัดรูปและการจัดการ เพื่อให๎สหกรณ ์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) หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  3(3-0-6) 
AEC 364   PRINCIPLES OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ศศ. 101 หรือ ก.ศฐ. 200 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ความส าคัญทางเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีเกี่ยวข๎อง 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. 
 
ก.ศฐ. 371 (351371) วิถีเศรษฐกจิพอเพียง      3(3-0-6) 
AEC 371   SUFFICIENCY ECONOMY PATHS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ส าหรับนักศกึษาชั้นปีที่ 3 
 ระบบภูมิสังคมและธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ปรัชญาฯ หลักศาสนาตํางๆ  แนวทางในการประยุกต์ใช๎ 
ในระดับตํางๆ เชํน ปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อการพัฒนาอยํางย่ังยืนบนฐานภูมิสังคม
ท่ีแตกตําง แบบจ าลองและยุทธศาสตร์ กรณศีกึษาเพื่อการเรียนร๎ูและการวเิคราะห์ 
 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.ศฐ. 431 (351431) ธนกิจการเกษตร       3(3-0-6) 
AEC 431   AGRICULTURAL FINANCE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ศฐ. 201 หรือ ก.ศฐ. 200 
 หลักเศรษฐศาสตร์ในการใช๎เครดิตทางการเกษตร แหลงํเงินกู๎ และคําใช๎จํายในการกู๎เงิน การลดการเสี่ยงภัย 
และความไมแํนนํอน บทบาทของเครดิตในการพัฒนาทางการเกษตร และบทบาทของรัฐบาลในเร่ืองธนกิจการเกษตร 
 Economic principles underlying the use of credit; sources and cost of credit, reduction of risk and 
uncertainty; and role of credit in the agricultural development, credit institution and role of the government in the 
field of agricultural credit.           
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ก.ศฐ. 463 (351463) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมทางสังคม-เศรษฐกจิ  3(3-0-6) 
AEC 463   ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN SOCIO-ECONOMICS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ศฐ. 364 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ผลกระทบสิ่งแวดลอ๎มเนื่องจากโครงการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในดา๎นคุณภาพชีวิตและ

คุณคําชีวิตมนุษย์ ถึงแนวความคิด ข๎อก าหนดตามกฎหมาย แนวทางและวิธีประเมินผลกระทบ และการวิเคราะห์
มาตรการปูองกันเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ 
 Environmental impacts of natural resource development projects and activities on the quality of life and 
human life values, concepts, legal requirements, impact assessment approach and methodology, and analysis of 
mitigating measures to avoid or reduce the impacts. 
 
ก.สส. 301 (352301) การเป็นผู๎น าและการพัฒนาการเป็นผู๎น าของเยาวชนในกลุํมเกษตร 3(3-0-6) 
AET 301   GUIDANCE AND LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR THE YOUTH GROUP  

IN AGRICULTURE 
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน เป็นนักศกึษาชั้นปีที่ 3 

ทฤษฎีของการเป็นผู๎น า ชนิดของผู๎น า การพัฒนาผู๎น ากับเยาวชน โดยผํานองค์การเยาวชนในระดับประเทศ
และระดับท๎องถิ่น ตลอดจนการแนะแนวกับเยาวชนเกี่ยวกับอาชพีการเกษตร 

Theories of leadership are emphasized. Types of leadership, developing leadership for the youth 
through the youth organization at national level or local levels and providing the guidance for the youth for the 
agricultural occupations. 

 
ก.สส. 311 (352311) หลักการสํงเสริมการเกษตร     3(2-3-4) 
AET 311   PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาสาขาวิชาเอกหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
 หลักและวิธีการของการสงํเสริมเกษตรท่ัวไป การพัฒนาในดา๎นเศรษฐกิจและสังคม 
 Principles and Method of Agricultural Extension. The development of economics and community. 
 
ก.สส.313 (352313)  การสํงเสริมเกษตรทีสู่ง              3(3-0-6)  
AET 313   HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION                                                  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
แนวทางการสํงเสริมและการพัฒนาเกษตรบนท่ีสูง ความส าคัญของเกษตรท่ีสูงและการสํงเสริมการเกษตร  

วิถีชีวิตความเป็นอยูํของชนเผํา ระบบการผลิตเกษตรท่ีสูง ลักษณะทางกายภาพภาคเหนือ ปัญหาบนท่ีสูงภาคเหนือ 
การลดการเผาในท่ีโลํง องคก์รและบทบาทดา๎นการสงํเสริมเกษตรท่ีสูง การสํงเสริมเกษตรท่ีสูงในปัจจุบัน แนวทางการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติ  พัฒนาการและรูปแบบการสงํเสริมการเกษตรท่ีสูง เครื่องมือในการ
สํงเสริมการเกษตร การสํงเสริมการผลิตพืชอยํางยั่งยืนและการสร๎างความมั่นคงทางอาหาร และแนวทางการสํงเสริม
การเกษตรทํองเท่ียวเชิงอนุรักษ์  

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. 
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ก.สส. 314 (352314) การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสํงเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
AET 314   INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR AGRICULTURAL EXTENSION                                            

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 3  
แนวความคิด ความหมาย บทบาท และความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสํงเสริมการเกษตร  

โครงสร๎างของระบบสารสนเทศและความสัมพันธ์ของระบบข๎อมูลในองค์การ  การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศด๎านการสํงเสริมการเกษตร  แหลงํของสารสนเทศทางการสํงเสริมการเกษตร ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ ระบบฐานข๎อมูลทางการเกษตร ข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและระบบการตัดสินใจตํางๆ การ
สบืค๎นหาข๎อมูลและการสํงข๎อมูลขําวสารในงานสํงเสริมการเกษตรตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
การใช๎สารสนเทศด๎านการสํงเสริมการเกษตรในการจัดการและตัดสนิใจ   
 Concept, meaning, role, and importance of information technology in agricultural extension; structure of 
information systems and the relationship of information systems in organizations; application of computer and 
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 searching and sending, as well as  analysis and assessment of the impact of 
the use of agricultural extension information for management and decisions making. 
 
ก.สส. 315 (352315) หลักการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร    3(3-0-6) 
AET 315   PRINCIPLE OF AGRICULTURAL EXTENSION RESEARCH 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ส าหรับนักศกึษาชั้นปีที่ 3 
 ความส าคัญของการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร ลักษณะของการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร การก าหนด
หัวข๎อการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร ขั้นตอนการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร และการเขียนรายงานการวิจัยทาง
สํงเสริมการเกษตร 
 The importance of research in agricultural extension. Nature of agricultural extension research. Research 
topic determining in agricultural extension. Steps of agricultural extension research and report writing in 
agricultural extension research. 
 
ก.สส. 321 (352321) วิธีการสํงเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 
AET 321   METHOD OF EXTENSION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 หรือเป็นนักศกึษาชั้นปีที่ 3  
 หลักและวิธีการของการสอน และประเมินผลในการให๎บริการวิชาการด๎านสํงเสริมการเกษตร 
 Principles and procedures of instruction and evaluation in extension services. 
 
ก.สส. 323 (352323) การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร    3(3-0-6)  
AET 323   COMMUNITY DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน เป็นนักศกึษาชั้นปทีี่ 3  
ความร๎ูท่ัวไปเกี่ยวกับการพัฒนา ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และเคร่ืองชี้วัดการพัฒนา ความส าคัญ 

องค์ประกอบโครงสร๎าง ประเภท หน๎าท่ี และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ปรัชญา  แนวความคิด หลักการ และวิธีด าเนินการ
พัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร  การพัฒนาชนบท ตลอดจนกระบวนการพัฒนาที่จะกํอให๎เกิดการพัฒนาชุมชนและ
การพัฒนาการเกษตรอยํางย่ังยนื  

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) การพูดและการเขยีนเพื่อการสํงเสริมการเกษตร   3(3-0-6) 
AET 331   SPEAKING AND WRITING FOR AGRICULTURAL EXTENSION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3  
ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกสํงเสริมการเกษตร 

 หลักการท่ัวไปของการพูดในท่ีสาธารณะและการประยุกต์ใช๎ในงานสํงเสริมการเกษตรในประเทศไทย  และ
หลักการเขียนบทความในการเกษตร เพื่อสาธารณะท่ัวไป และเกษตรกร 
 General principles of public speaking and their applied aspects in agricultural extension works in 
Thailand and principles of writing agriculture articles for general public and farmers. 
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ก.สส. 332 (352332) การกระจายนวกรรมการเกษตร     3(3-0-6) 
AET 332  DIFFUSION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน เป็นนักศกึษาชั้นปีที่ 3 
 ความหมายของกระบวนการกระจายนวกรรมการเกษตร สํวนประกอบของกระบวนการ แนวคิดในการ
พัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม ผลของระบบสังคมเกษตรกรรมท่ีมีตํอ
กระบวนการกระจายนวกรรมเกษตร กระบวนการนวกรรรมการเกษตร การตัดสินใจ ปัญหาและการวิเคราะห์ วจิารณ์ 
 The meaning of diffusion of agricultural innovations, notion of developments, elements of diffusion 
process, the concept of agricultural social change the effect of agricultural social system on diffusion process, the 
agricultural innovation-decision process, problems and criticism. 
 
ก.สส. 390 (352390) การฝกึทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร       3(0-18-0) 
AET  390   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRICULTURAL EXTENSION               

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290 
การฝึกงานภาคสนามของนักศกึษาสาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร ประกอบด๎วย การฝึกปฏิบัติงาน

ในหนํวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาสํงเสริมและ
เผยแพรํการเกษตร  ตลอดจนการศึกษาดูงาน การบรรยายจากผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร 
และการฝึกอบรมทางด๎านเทคนิควธีิในการสงํเสริมและเผยแพรํการเกษตร 

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) การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผู๎ใหญํ    3(3-0-6) 
AET 401   EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 
 หลักการและขบวนการในการวางแผนการสอนวชิาการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู๎ใหญํ 
 Principles and procedures in devising teaching in agriculture for adult farmers.  
 
ก.สส. 412 (352412) การสํงเสริมเยาวชนเกษตร     3(3-0-6) 
AET 412   FARM YOUTH EXTENSION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 
 หลักการและการด าเนินงานสํงเสริมเยาวชนเกษตร จิตวิทยาเยาวชนเกษตร การพัฒนาการพฤติกรรมของ
เยาวชนเกษตร การจัดระบบงานและวางโครงการสํงเสริมการจัดกิจกรรมแกํเยาวชนเกษตร หลักการบริหารและ
ควบคุมงาน การจัดตั้งและการด าเนินงานกลุํมยุวเกษตรกร กลุํมเยาวชนทางการเกษตร ประสิทธิภาพของกลุํม 
กรณศีกึษากลุํมยุวเกษตรกร และกลุํมเยาวชนทางการเกษตร 
 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) การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงานสํงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 
AET 413   PLANNING AND MANAGEMENT OF TRAINING IN AGRICULTURAL EXTENSION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน เป็นนักศกึษาชั้นปีที่ 3 
 แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม การวางแผนปฏิบัติและการจัดการฝึกอบรม รูปแบบ ยุทธศาสตร์ และเทคนิค
การฝึกอบรม การเขียนโครงการฝึกอบรมในงานสํงเสริมการเกษตร 
 Concepts and principles of training, program planning, implementing and management, patterns, 
strategies and techniques of training, training program writing in agricultural extension. 
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ก.สส. 421 (352421) การบริหารและการจัดการในการสํงเสริมการเกษตร   3(3-0-6) 
 และการศึกษาทางการเกษตร  

AET 421   ORGANIZATION AND ADMINISTRATION IN AGRICULTURAL EXTENSION  
AND EDUCATION 
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 และเป็นนักศกึษาชั้นปีที่ 4 

แนวคิดพืน้ฐาน ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการองค์การตํอโครงการสํงเสริมการเกษตร
และพัฒนาชนบทในประเทศไทย ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล๎ว และการน าเอาความร๎ูไปปรับใช๎ในการ
พัฒนาองค์กรสํงเสริมการเกษตร 

Basic concept, theories and principle of organization management and administration toward agricultural 
extension project and rural development in Thailand, developing countries and developed countries and theories 
analyze application for agricultural extension organization development. 

 
ก.สส. 422 (352422) การจัดการการทํองเที่ยวเชงิเกษตร    3(2-3-4) 
AET 422   AGRO-TOURISM MANAGEMENT  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
ความส าคัญของการทํองเท่ียวเชิงเกษตร และการจัดการการทํองเท่ียวเชิงเกษตร การวางแผนและการ

จัดการการทํองเท่ียวเชิงเกษตรรํวมกันโดยกลุํมท่ีเกี่ยวข๎อง องค์ความร๎ู การถํายทอด และการเผยแพรํการทํองเท่ียว
เชิงเกษตรในท๎องถิ่น การสาธิตกิจกรรมการทํองเท่ียวเชิงเกษตร ติดตามและประเมินผลโครงการการทํองเท่ียวเชิง
เกษตร 

Importance of agro tourism and agro tourism management. Planning and management of tourism 
development by involved groups. Agro-tourism knowledge, information extension and dissemination of agro 
tourism in the community, demonstrating agro tourism activities, follow up and evaluating agro tourism project. 
 
ก.สส. 431 (352431) หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร  3(3-0-6)  
AET 431  PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION IN AGRICULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 หรือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
หลักการประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการประชาสัมพันธ์ ประเภทการติดตํอสื่อสารทางการเกษตร วิธีการ

ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของหนํวยงานธุรกิจ หนวํยงานรัฐ และในองค์กรไมแํสวงผลก าไร และกรณีตัวอยํางการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร 

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) เทคโนโลยกีารผลิตสื่อในการสํงเสริมการเกษตร   3(2-2-5) 
AET 433   MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
การผลิตสไลด ์การบันทึกเสียง การสงํโทรทัศน์แบบวงจรปิด การเขียนบทและการผลิตรายการโทรทัศน์ การ

ใชม๎ัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร์ในงานสงํเสริมการเกษตร 
Slide production, recording, closed-circuit television, script writing and television programme production, 

multi-media and computer utilization in agricultural extension work.  
 

ก.สส. 441 (352441) การวัดผลและการประเมนิผลของการสํงเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 
AET 441   ASSESSMENT AND EVALUATION OF EXTENSION PROGRAM IN AGRICULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 และเป็นนักศกึษาชั้นปีที่ 4 
หลักการ เคร่ืองมอื และเทคนิคของการค๎นหา รวบรวม วเิคราะห์และใช๎ข๎อมูลในการประเมินผลการวางแผน 

และการสํงเสริมการเกษตรการน าไปปรับใชข๎องแนวความคิดในการประมาณในโครงการสงํเสริมการเกษตร 
Principles instruments and techniques of identifying, gathering, analyzing and using data to appraise planning 

and teaching agricultural extension. Application of the accountability, concept of agricultural education programs.       
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ก.สส. 490 (352490) สหกจิศึกษาทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท    6 หนํวยกติ 
AET 490  COOPERATIVE EDUCATION IN AGRICULTURAL EXTENSION  

AND RURAL DEVELOPMENT 
เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กษ. 290   

 การท างานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐหรอืภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว   ปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต๎การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้งท่ีได๎รับการมอบหมายจากหนํวยงานและภาควิชา 
 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.สส. 494 (352494) หัวข๎อเลือกสรรทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท  1(1-0-2) 
AET 494   SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ส าหรับนักศกึษาชั้นปีที่ 4 
 หัวขอ๎ใหมํท่ีนําสนใจทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 
 Current topics of interest in agricultural extension and rural development. 
 
ก.สส. 497 (352497)  สัมมนา 1                                              1(1-0-2) 
AET 497   SEMINAR 1  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
การน าเสนอประเด็นตําง ๆ ของการสํงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท  การวิเคราะห์ข๎อมูลและ

อภิปรายในประเด็นท่ีน าเสนอ  โดยผํานการใช๎สื่อตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) 
หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (U) 

Presentation of the issues 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 
 การน าเสนอและการอภิปรายในเร่ืองบางเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการสํงเสริมการเกษตร 
 Presentation and discussion on selected topics in agricultural extension. 
 
ก.สส. 499 (352499) ปัญหาพิเศษ       3(0-9-0) 
AET 499   SPECIAL PROBLEMS  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศึกษาชั้นปทีี่ 4 
การศกึษาและการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรภายใต๎การดูแลและแนะน าจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษา ตั้งแตํการศึกษาท่ีมาของปัญหาจากสภาพพื้นท่ี ความเป็นไปได๎ของการด าเนินโครงการ การวางแผน
ออกแบบงานวจิัย การวเิคราะห์ และสรุปผลการศกึษา  โดยมกีารประเมนิผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (U) 
 Studying and presenting the research finding of Agricultural Extension 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. 210 (353210) หลักการเพาะปลูก      2(1-3-2) 
AGRO 210   PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
ความส าคัญ หลักการท่ัวไป ในการผลิตพืชไรํ การเจริญเติบโต พันธุกรรม สภาพแวดล๎อมของพืชและการ

ตอบสนอง พัฒนาการ การปรับปรุงพันธ์ุและการจัดการการผลิตพืชไรํ 
General principles of crop production with emphasis on ecological relationship between crop and their 

environment. 



 153 

ก.พร. 301 (353301) หลักการผสมพันธุ์พืช      3(3-0-6) 
AGRO 301   PRINCIPLES OF PLANT BREEDING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 231 
ศกึษาหลักการปรับปรุงพันธ์ุพืช โดยอาศัยข๎อมูลทางพันธุศาสตร์ กลําวถึงวัตถุประสงค์และแนวทางของการ

ปรับปรุงพันธ์ุพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต วิธีการตํางๆ ท่ีใช๎ในการสร๎างพันธ์ุพืช การขยายพันธ์ุ และการรักษาไว๎ซึ่งความ
บริสุทธ์ิของพันธ์ุ 

The course deals with the impact of genetic information on plant breeding. The roles and the objectives 
of plant breeding on crop yield improvement. Introduction to plant breeding methods. Distribution to plant 
breeding methods.  Distribution and maintenance of improved varieties. 
 
ก.พร. 302 (353302) ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไรํ      1(0-3-0) 
AGRO 302   PRACTICE IN HYBRIDIZATION OF FIELD CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 301 
การประเมินคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และทางสรีรวิทยาของดอกพืชไรํท่ีส าคัญ ศึกษาระยะการ

เจรญิเตบิโต ระยะการบานของดอก สิ่งแวดลอ๎มท่ีเกี่ยวข๎องในการบานของดอก การคัดเลือกพันธ์ุพํอและพันธ์ุแมํ การ
บังคับการบานของดอก หลักและกระบวนการก าจัด การเก็บรักษาเกสรตัวผู๎ และการผสมพันธ์ุ 

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. 311 (353311) สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช     3(3-0-6) 
AGRO 311   APPLIED PLANT PHYSIOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 311 หรือ ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211 
 สรีรวิทยาท่ีเกี่ยวข๎องกับสภาพแวดล๎อม อันจะมีผลตํอการเจริญเติบโต การออกดอกออกผลและผลผลิต 
ของพืช 
 Environmental physiology in relation to plant growth and development. 
 
ก.พร. 313 (353313) พืชส าคัญของประเทศไทย     3(2-3-5) 
AGRO 313   IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211 
ศึกษาพืชไรํเศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีปลูกอยูํในประเทศไทย และของภาคเหนือและพืชใหมํท่ีมีแนวโน๎มจะเป็นพืช

เศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ หรือของภาคเหนือ โดยเน๎นถึงความส าคัญทางเศรษฐกิจ การจัดจ าแนก การ
วิวัฒนาการวิธีการปลูก ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโต การปรับปรุงในประเทศไทย และลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ 

The economic important field crops grown in Thailand and in Northern region and also new promising 
crops are covered in this course. The economical importance, classification, factors affecting growth and 
development, plant improvement (in Thailand), new methods of cultivation and botany of plant are introduced to 
students. The time allocated to each crop depends on its importance. 

 
ก.พร. 390 (353390)  การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวิชาพืชไรํ    3(0-18-0) 
AGRO 390   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRONOMY                                    

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กษ. 290  
การฝึกงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการผลิต การปรับปรุงพันธ์ุ หรือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทางพชืไรํ 
Field work focusing on production, plant breeding, or postharvest management in agronomy crops.  
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ก.พร. 418 (353418) พืชตระกูลถั่ว       3(3-0-6) 
AGRO 418   LEGUMES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ  ก.พร. 211 
ศึกษาเกี่ยวกับพืชตระกูลถั่วตํางๆ ท่ีปลูกเอาเมล็ดในหัวข๎อตํอไปนี้ ความส าคัญในแงํเศรษฐกิจและทางชีวะ

ของพืชตระกูลถั่ว ประวัติความเป็นมา ถิ่นก าเนิด การปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ 
ศกึษาวธีิการปลูก และการดูแลรักษาโรค และแมลงท่ีเป็นศัตรู และคุณคําทางอาหารของพืชตระกูลถั่ว 

The course is designed to investigate all seed legumes 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ  ก.พร. 211 
ศึกษาพืชอาหารสัตว์ตํางๆ ในหัวข๎อตํอไปนี้ ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติความเป็นมาถิ่นก าเนิด และ

การปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดลอ๎ม การจัดหมวดหมู ํและลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังศกึษาเกี่ยวกับการ
สร๎างและการจัดการทํุงหญา๎คุณคําทางอาหารของทํุงหญา๎ การเก็บถนอมพชือาหารสัตว์ ฯลฯ 

The course is designed to study all forage crops in the following features; economic importance, history, 
origin, adaptation and botanical description, establishment and management of pasture, nutritive value and 
conservation of forage crops. 
 
ก.พร. 422 (353422) ทุํงหญ๎าเมอืงร๎อน      3(3-0-6) 
AGRO 422   TROPICAL PASTURES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ  ก.พร. 211 
วิธีนี้กลําวถึงธรรมชาติและปัญหาในการปรับปรุงทํุงหญ๎า สภาพทางสรีรวิทยาในการเจริญเติบโตของพืช 

ทํุงหญา๎และประสิทธิภาพชวํยในการเปลี่ยนพืชเป็นผลผลิตทางสัตว์ การให๎ความร๎ูดังกลําว ในการปรับปรุงพืชทํุงหญ๎า
ในเขตร๎อนและกึ่งร๎อน อกีทัง้ศกึษาถึงระบบการใช๎ทํุงหญา๎ 

The purpose of this course is to give an understanding of the nature and problems of pasture 
improvement, the physiology of growth, and the efficient conversion of plant to animal production. This leads to 
assistance in improved pastures in tropic and subtropical regions and also to consideration of the biological 
functioning of grazing systems. 
 
ก.พร. 431 (353431) วัชพืชและการป้องกันก าจัด     3(3-0-6) 
AGRO 431   WEEDS AND WEED CONTROL 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ  ก.พร. 211 
ศกึษาเกี่ยวกับวัชพืชท่ีส าคัญของประเทศไทย หลักการก าจัดวัชพืชโดยวิธีตํางๆ เชํน การใช๎เคร่ืองมือกล การ

ใช๎สารเคมี และวิธีการทางชีวะ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับยาปราบวัชพืชท่ีใช๎กันในปัจจุบันในแงํตํางๆ เชํน การจัด
ประเภทของยา การดูดซึม โดยต๎นวัชพืช และการเคลื่อนท่ีของตัวยาภายในต๎นวัชพืช การออกฤทธ์ิท าลายของยา 
ลักษณะทางกายภาพของสารเคมีแตํละชนดิท่ีใชใ๎นการก าจัดวัชพืช 

The study of important weeds, weed seeds and principles of biological, mechanical and chemical weed 
control. The course is designed, mainly, to teach modern herbicides which include classification, uptake and 
translocation, mode of action, metabolism of the chemicals. It also includes the physical properties of the 
herbicides. 
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ก.พร. 441 (353441) การปรับปรุงพันธุ์พืชไรํ      3(3-0-6) 
AGRO 441   FIELD CROP IMPROVEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 301 
เป็นหลักสูตรตอํเนื่องจากกระบวนวิชา ก.พร. 301 ศกึษาเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธ์ุพืชแบบตํางๆ ท่ีใช๎กันอยูํใน

ปัจจุบัน การวางแผน การปรับปรุงพันธ์ุ วิธีการท่ีใช๎ในการทดสอบสายพันธ์ุ ฯลฯ หลักสูตรนี้เหมาะส าหรับนักศึกษาท่ี
จบแลว๎จะไปท างาน ทางด๎านผสมพันธ์ุพืช 

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. 
 
ก.พร. 451 (353451) เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ์      3(3-0-6) 
AGRO 451   SEED TECHNOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211 
ศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยาของเมล็ดพืช และปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการก าเนิด การแกํ การฟักตัว และการงอก

ของเมล็ด นอกจากนี้ ยังศึกษาวิธีการใหมํๆ เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวเมล็ด การทดสอบความบริสุทธ์ิ และความงอกของ
เมล็ด รวมท้ังการเก็บรักษา โครงการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธ์ุเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุท่ีมีคุณภาพดี 

Study on physiology and factors affecting seed formation, maturation, seed production, seed dormancy 
and germination. New advance technique of seed processing, seed testing and seed storage. Improvement of 
seed certification program in seed production to improve high quality of seeds.  
 
ก.พร. 452 (353452) การทดสอบเมล็ดพันธุ์      3(2-3-4) 
AGRO 452   SEED TESTING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 451 
วิชานี้กลําวถึงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ รวมท้ังศึกษาและฝึกหัดในการทดสอบเมล็ดพันธ์ุ

ชนิดตํางๆ ตามกฎสากลส าหรับการทดสอบเมล็ดพันธ์ุ ซึ่งได๎แกํการเก็บตัวอยํางเมล็ดพันธ์ุ การทดสอบความบริสุทธ์ิ
เมล็ดพันธ์ุ การทดสอบความงอก การทดสอบความมีชีวิตโดยชีวเคมี การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเมล็ด การ
ทดสอบพันธ์ุ การทดสอบความชื้น รวมท้ังการทดสอบเมล็ดพันธ์ุท่ีส าคัญตํางๆ เพื่อจะได๎มาซึ่งเมล็ดพันธ์ุท่ีมี
คุณภาพสูง 

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) การผลิตเมล็ดพันธุ์เชงิธุรกจิ     3(2-3-4) 
AGRO 453   COMMERCIAL SEED PRODUCTION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 451 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ระบบการผลิต การวางแผน การจัดการ การตรวจสอบ ระบบควบคุมคุณภาพของไรํผลิต กระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพ การเก็บรักษา และธุรกิจเมล็ดพันธ์ุ เพื่อให๎สามารถจัดการผลิตเมล็ดพันธ์ุคุณภาพสูงได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

Seed production systems, planning, management, field inspection and quality control, conditioning, 
storage and marketing management for high quality seed yeild. 
 
ก.พร. 471 (353471) หลักการเพาะปลูกข้ันสูง      3(3-0-6) 
AGRO 471   ADVANCED AGRONOMY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211 
ศึกษาเกี่ยวกับผลของการด าเนินงานด๎านตํางๆ เกี่ยวกับการปลูกพืชไรํ และการประเมินผลท่ีเกิดจากปัจจัย

ทางดิน และสภาพของสิ่งแวดลอ๎มท่ีมีตํอการเจรญิเตบิโตและผลผลิตของพืช 
Study of management and evaluation of the effects of climatic and edifice factors on crop growth.  
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ก.พร. 482 (353482) ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช     3(3-0-6) 
AGRO 482   GENETIC RESOURCES IN PLANTS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 301 
เพื่อให๎นักศึกษามีความคุ๎นเคยกับการส ารวจ การประเมินคําการใช๎ประโยชน์และการสงวนทรัพยากรทาง

พันธุศาสตร์ ซึ่งมีอยูท้ัํงในพชืท่ีปลูกและพชืปุา 
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) สหกจิศึกษาทางพืชไร ํ      6 หนํวยกติ 
AGRO 490   COOPERATIVE EDUCATION IN AGRONOMY 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กษ. 290  
 การฝึกงานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว ปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง  โดยมีการประเมินผลภายใต๎การควบคุม ดูแล  โดยอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้งท่ีได๎รับมอบหมายจากหนํวยงานและภาควิชา 
 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 3   
การสัมมนาในหัวข๎อท่ีเกี่ยวข๎องกับพืชไรํ  การน าเสนอหัวเร่ือง  การค๎นคว๎าเอกสารอา๎งอิง  การวเิคราะห์

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

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4   
การสัมมนาในหัวข๎อท่ีเกี่ยวข๎องกับพืชไรํ  การน าเสนอหัวเร่ือง  การค๎นคว๎าเอกสารอ๎างอิง  การวิเคราะห์

ปัญหา และการน าเสนอ  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (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 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4   
กระบวนการท างานวิจัย ประกอบด๎วย การก าหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การทบทวนเอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ การเก็บข๎อมูลวิจัย  การวิเคราะห์ข๎อมูล
งานวจิัย รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมํเป็นท่ี
พอใจ (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. 
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ก.สถ. 311 (354311) สถิตเิกษตรวิจัย        3(2-3-4) 
AS 311    STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คณ. 103; หรือ ว.คณ. 181 และ ว.คณ. 182  
ความส าคัญของสถิติในการทดลองทางการเกษตร  แนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ  ประชากรและตัวอยําง  การ

คาดคะเนทางสถิติ  การทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบไคสแควร์  การเปรียบเทียบแบบจับคูํ  การถดถอยเชิงเส๎นตรงและ
สหสัมพันธ์  การวเิคราะห์ความแปรปรวน 

Introduction to an importance of statistics in agricultural experiments. Basic concept of statistics. 
Population and sample. Statistical estimation. Hypothesis test. 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สถ. 311 
 แบบแผนการวิเคราะห์การทดลองท่ีมีปัจจัยเดียว แฟคทอเรียล การวิเคราะห์โควาเรียนซ์ หลักการของการ
วางแผนเพื่อการทดลอง 
 Design and analysis of single factor experiment. Factorial experiment. Analysis of covariance. 
Introduction to field plot technique. 
 
ก.สถ. 400 (354400) การประมวลผลข๎อมูลเกษตรด๎วยคอมพิวเตอร์   3(2-3-4) 
AS 400    COMPUTERIZED DATA PROCESSING IN AGRICULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สถ. 311 หรือกระบวนวิชาเทียบเทํา 
ความสัมพันธ์ของสถิติ วจิัย และการประเมินผล โดยเน๎นการวางแผน และการด าเนินงานทดลองทางเกษตร

และการแปลผลการทดลอง ขั้นตอนการทดลอง การเก็บข๎อมูลจากการทดลอง ปฏิบัติการประมวลผลข๎อมูล การ
จัดการข๎อมูลเมื่อใชแ๎ละไมใํชค๎อมพิวเตอร์ การใช๎สถติใินการตัดสนิใจและการวางแผนการวิเคราะห์ผลการทดลองจาก
การทดลองท่ีมีแบบแผนโดยคอมพวิเตอร์ การน าเสนอข๎อมูลและการเตรียมรายงานวจิัย 

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) เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟาร์ม    3(2-3-4) 
FM 315   ENGINES AND FARM MACHINERY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน เป็นนักศกึษาเกษตรศาสตร ์
หลักการปฏิบัติงานของเคร่ืองยนต์ตํางๆ การบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ท่ีใช๎ในการเกษตรและวิธีการใช๎งานท่ี

ถูกต๎อง 
Principles of engines and their performance, maintenance farm tractors, and their operations. 

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

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 3 
หลักการใช๎เคร่ืองทํุนแรงการเกษตร การจัดการเคร่ืองทํุนแรงและพลังงานในการเขตกรรม ปัจจัยเชิงกลใน

การผลิตทางการเกษตร 
Operating principles, machinery and power management, mechanical factors in agricultural production. 
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ก.กว. 412 (355412) เครื่องจักรกลการเกษตร 2     3(3-0-6) 
FM 412    AGRICULTURAL MACHINERY 2 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กว. 411 
การศึกษาเกี่ยวกับพืน้ฐานการควบคุมการใช๎ประโยชน์ และระบบการท างานของเครื่องทํุนแรงทางการเกษตร

ในการไถ การปลูก การพนํสารเคมี และการเก็บเกี่ยว รวมท้ังระบบการจัดการเครื่องมือเกษตรในฟารม์ 
Study of operating principles and control of implements and machinery used for tillage, planting, 

spraying, and harvesting.  Farm machinery system management. 
 
ก.กว. 441 (355441) หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช   3(2-3-5) 
FM 441    PRINCIPLES OF GRAIN PROCESSING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 3 
หลักการ เทคนิค และเครื่องมือท่ีใชใ๎นการจัดการเมล็ดพืชหลังเก็บเกี่ยว การประยุกต์ใช๎หลักการพื้นฐานทาง

ชวีวทิยาในการใชเ๎ครื่องมือ วิธีการ และการจัดระบบตาํงๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับกรรมวธีิหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช 
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) การลดความช้ืนและการเก็บรักษาเมล็ดพืชไรํ   3(2-3-5) 
FM 442   DRYING AND STORAGE OF FIELD CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 3 
วิธีการวัดความชื้นในเมล็ด การประยุกต์ทฤษฎีของการลดความชื้นในเมล็ดพืช การเลือกเคร่ืองมือและการ

จัดระบบตาํงๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง รวมท้ังการเคลื่อนย๎ายเมล็ดพืช การเก็บรักษาเมล็ดพืช และการปรับสภาวะสิ่งแวดล๎อมใน
โรงเก็บเมล็ด การควบคุมแมลง และสัตวท่ี์ท าลายเมล็ดพืชในโรงเก็บ 

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) สัตวศาสตร์และสัตว์น้ าเบื้องต๎น     2(2-0-4) 
ANS 210  INTRODUCTION TO ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 ความส าคัญของปศุสัตว์และสัตว์น้ า การปรับปรุงพันธ์ุ การสืบพันธ์ุ การเจริญเติบโต อาหารและการยํอย
อาหาร การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และสัตว์น้ า และ
ผลิตภัณฑจ์ากปศุสัตว์และสัตวน์้ า 
 Importance of livestock and aquatic animals, breeds and breeding, reproduction, growth, feed and 
digestion, livestock production, aquaculture, animal disease, sanitation, animal biotechnology and their products. 
 
ก.สศ. 261 (356261) สถิตวิิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์        3(3-0-6) 
ANS 261   STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN IN ANIMALS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 2 
การประยุกต์ใช๎สถิติในทางสัตว์ ประกอบด๎วย ความนําจะเป็น การกระจายปกติ การทดสอบนัยส าคัญ 

แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลและสปลิทพลอท สหสัมพันธ์และสมการถดถอย การวิเคราะห์ โควาเรียนซ์ และ
การค านวณคําอัตราพันธุกรรมและอัตราซ้ า 

Application of statistics in animals including probability, normal distribution, test of significance, factorial 
and splitplot design, correlation and regression, analysis of covariance and the computation of heritability and 
repeatability. 
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ก.สศ. 303 (356303) อาหารและการให๎อาหาร      4(3-3-6) 
ANS 303   FEEDS AND FEEDING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 
เรียนร๎ูถึงธรรมชาติของอาหารสัตว์ชนิดตํางๆ ความส าคัญของอาหาร และหลักการให๎อาหารแกํสัตว์ท่ีมี

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การบด และการผสมอาหาร การค านวณสูตรอาหาร การศึกษาถึงรูปรําง ลักษณะของสํวนท่ีใช๎
ประกอบเป็นอาหาร ด๎วยตาเปลํา ด๎วยการใชก๎ าลังขยายต่ า การทดสอบท้ังปริมาณและคุณภาพของสํวนประกอบของอาหาร 

Clarify the nature of various feedstuffs. The principles of feeds and feeding in livestock and poultry. 
Grinding and mixing. Calculation of feeding ration. Feed ingredient descriptions by macroscopic and low 
magnification. Qualitative and quantitative tests for feed ingredients.    
 
ก.สศ. 304 (356304) การให๎อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง     3(3-0-6) 
ANS 304   FEEDING RUMINANTS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ความต๎องการโภชนาการและการให๎อาหารสัตว์เล็ก, เมตาโบลิซึ่มแหํงรูเมน การให๎อาหารสัตว์ท่ีกระเพาะรู

เมนท างานเต็มท่ีแล๎ว รวมท้ังปัญหาบางประการเกี่ยวกับความสามารถในการกินอาหารและการใช๎สารประกอบ
ไนโตรเจนซึ่งไมใํชโํปรตนีเป็นแหลํงของอาหาร 

Requirement of nutrients and feeding of young ruminants. Rumen metabolism and feeding of ruminating 
animals including general problems of feed-intake and utilization of non-protein nitrogen.     

    
ก.สศ. 306 (356306) หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า       3(3-0-6) 
ANS 306   PRINCIPLES OF AQUACULTURE  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ความร๎ูท่ัวไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ประวัติและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและสภาวะปัจจุ บัน

เกี่ยวกับการเพาะเลีย้งสัตวน์้ าในประเทศไทย ความร๎ูเกี่ยวกับดนิและน้ าส าหรับการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า พันธ์ุสัตว์น้ า และ
อาหารเพื่อการเลีย้ง   สัตว์น้ า ตลอดจนชนิดของสัตว์น้ าท่ีนิยมเลีย้ง 

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. 311 (356311) หลักเบื้องต๎นของการเลี้ยงปลา     3(2-3-4) 
ANS 311   PRINCIPLES OF FISH CULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 
หลักเบื้องต๎นของการเลี้ยงปลา พฤติกรรมบางอยํางของปลา คุณภาพน้ า แหลํงน้ าท่ีใช๎เพาะเลี้ยงปลา การ

จัดการสายพันธ์ุ การควบคุมศัตรูและโรคตํางๆ อาหารและวิธีการให๎อาหาร รวมท้ังระบบและวิธีการในการผลิตและ
ผสมพันธ์ุ 

Principles and history of fish culture. Some behavior of fish including water quality and supply, Species 
management, pests and diseases control, feed and feeding of fish. Techniques and methods in fish culture. 
 
ก.สศ. 312 (356312) สรีรวิทยาสัตว์น้ าเศรษฐกจิ     3(3-0-6) 
ANS 312   ECONOMICAL AQUATIC ANIMAL PHYSIOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 ความร๎ูท่ัวไปเกี่ยวกับสรีรวทิยาและลักษณะของสัตวน์้ าเศรษฐกิจ ระบบโครงรํางและการเคลื่อนท่ีของสัตว์น้ า 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบการหายใจและการหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์ุ การขับถําย และการ
ประยุกตใ์ชค๎วามร๎ูทางสรีรวทิยาในสัตวน์้ 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.  
 



 160 

ก.สศ. 321 (356321) เทคโนโลยชีวีภาพของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม                      3(3-0-6)  
ANS 321   BIOTECHNOLOGY IN FARM ANIMALS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
พื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพทางด๎านสัตว์ การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม        

พันธุวิศวกรรมด๎านสัตว์ การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์ในเชิงพาณิชย์ และ
เทคโนโลยชีวีภาพในอนาคตส าหรับสัตว์เลีย้งในฟาร์ม 

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. 322 (356322) พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์น้ า     3(3-0-6) 
ANS 322   MOLECULAR GENETICS OF AQUATIC ANIMALS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
หลักพันธุศาสตร์โมเลกุลเบือ้งต๎น พันธุวศิวกรรมทางสัตวน์้ า เทคโนโลยชีวีภาพในการเพาะเลีย้งสาหราํย  การ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม๎น้ า พันธุศาสตร์โมเลกุลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์น้ า
เทคโนโลยชีวีภาพทางสัตวน์้ าในเชงิพาณิชย์ 

Principles of basic molecular genetics, genetic engineering for aquatic animals, biotechnology in algae 
culture and aquatic plants tissue culture, molecular genetics for aquaculture and aquatic improvement, 
commercialization in aquatic biotechnology.   

 
ก.สศ. 331 (356331) โรคของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม      3(3-0-6) 
ANS 331   DISEASES OF FARM ANIMALS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 
โรคและโรคที่เกิดจากพยาธโิดยท่ัวไปท่ีมีผลตํอปศุสัตวเ์กือบท่ัวโลกและในประเทศไทย รายละเอยีดของแตํละ

โรคประกอบด๎วยสาเหต ุอาการ ลักษณะเฉพาะ ระยะฟักโรค วกิาร (รอยโรค) พยาธวิทิยา การระบาด การวนิิจฉัยโรค 
การรักษา การปูองกัน และการควบคุมโรค 

Diseases and diseases caused by parasites commonly affected livestocks 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. 332 (356332) โรคของสัตว์ปีก       3(3-0-6) 
ANS 332   DISEASES OF POULTRY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 331 
โรคและพยาธิท่ีมักจะเกดิขึน้กับสัตว์ปีกท่ัวไป และสัตวปี์กท่ีเลีย้งในฟาร์มเป็นอุตสาหกรรม โดยประกอบด๎วย

โรคติดเชื้อท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว ์และโรคทั่วไปอื่นๆ ที่มักจะพบในฟาร์มและในอุตสาหกรรมสัตว์
ปีก รวมท้ังโรคพยาธ ิโรคขาดไวตามนิและแรํธาตุ รายละเอียดของแตํละโรคประกอบด๎วย สาเหตุ อาการ วิการ ระยะ
ฟักตัว การวนิจิฉัยโรค การปูองกันและควบคุมโรค การรักษาและการสุขาภบิาล โรคเหลํานี้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎ผล
ผลิตไขํและไกํเนื้อลดลง 

Diseases and Parasites commonly affected poultry in general and industrial farms of poultry include both 
infections disease according to the legislation of infectious diseases and its branch, and common diseases which 
will be generally found in the farm and in poultry industry. Parasitic diseases vitamin and mineral deficiency 
diseases are also included in the course. The detail of each disease is composed of courses, symptom, lesion, 
incubation period, diagnosis, prevention and control, treatment and sanitation. These diseases are important 
factors in reducing egg and broiler production.           
 
ก.สศ. 333 (356333) โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้ า           3(3-0-6) 
ANS 333   DISEASE AND SANITATION OF AQUATIC ANIMALS    

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
สาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะอาการของสัตว์น้ าท่ีเกิดโรค ชีวประวัติของโรค ความสัมพันธ์ระหวํางโรคกับ

สัตว์น้ า ผลกระทบท่ีเกิดจากโรคชนิดตําง ๆ ที่มตีอํสัตวน์้ า การปูองกัน ก าจัด การรักษาโรคของสัตวน์้ า 
Cause, symptoms and history of the disease in aquatic animals, relation between diseases and aquatic 

animals, impact of disease to aquatic animals, prevention, eradication and cure of aquatic animal disease.   
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ก.สศ. 342 (356342) การผลิตแพะและแกะในเขตร๎อน       3(2-3-5) 
ANS 342   GOATS AND SHEEP PRODUCTION IN THE TROPICS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
ถิ่นก าเนดิ พันธ์ุ การสบืพันธ์ุ การปรับปรุงพันธ์ุ อาหารและการให๎อาหาร การจัดการโรคและการดูแลสุขภาพ 

การตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑเ์พื่อบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจท่ีจะเลี้ยงแพะและแกะ
โดยการฝึกปฏบัิตแิละดูงาน 

Origins, breeds, reproduction, breed improvement, feeds and feeding, management, diseases and 
health control, marketing and product processing for home consumption are described. Further interest in 
production of both species is also stimulated by practice.                
 
ก.สศ. 351 (356351) โภชนศาสตรส์ัตว์น้ า      3(3-0-6) 
ANS 351   AQUATIC NUTRITION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
อาหารและสารอาหารท่ีจ าเป็นตํอการด ารงชีพ การเจริญเติบโต และการสืบพันธ์ุของสัตว์น้ า การเนําเสีย 

การเสื่อมสภาพของสารอาหาร การสร๎างสูตรอาหาร และการประเมินคุณคําทางโภชนาการอาหารสัตว์น้ า 
Feed and major nutrients for maintenance, growth and reproduction of aquatic animals, decomposition 

and deterioration of nutrients in aquatic animal feed, feed formulation and evaluation of nutrients in aquatic 
animal feed.  

 
ก.สศ. 361 (356361) มนีวิทยาประยุกต์      3(3-0-6) 
ANS 361  APPLIED ICHTHYOLOGY  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ความร๎ูท่ัวไปเกี่ยวกับมีนวิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยาของปลา การควบคุมการเจริญเติบโตของปลาทาง

ชีวภาพ  การควบคุมการสืบพันธ์ุของปลาทางชีวภาพ อิทธิพลความเครียดตํอสรีรวิทยาของปลา การปูองกันโรคของ
ปลาทางชีวภาพ และการเพิ่มคุณภาพและองค์ประกอบของซาก 

General knowledge of Ichthyology, anatomy and physiology of fish, biological regulation of growth in 
fish, biological control of reproduction in fish, effects of stress on physiology of fish, biological prevention for 
diseases in fish and enhancement of carcasses for quality and composition.   

 
ก.สศ. 371 (356371) การจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการประมง    3(3-0-6) 
ANS 371  WATER RESOURCE MANAGEMENT FOR FISHERIES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ลักษณะของทรัพยากรน้ า ระบบและวัฏจักรทางอุทกวิทยา การควบคุมและการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อการ

ประมง ทรัพยากรน้ าและลักษณะเฉพาะทางอุทกวทิยา อุทกวทิยาเชงิปริมาณ อุทกวิทยาเชิงคุณภาพ ระบบการใช๎น้ า ระบบ
การน ามาใชใ๎หม ํระบบการบ าบัดน้ าเสีย ผลกระทบการใช๎ทรัพยากรน้ าเพื่อการประมง นโยบายการใช๎น้ า  การจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการประมง เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเพื่อการประมง 

Characteristics of water resource, system and cycle of hydrology, control and management of water 
resource for fishery, water resource and characteristics of hydrology. Quantitative hydrology, qualitative hydrology, 
water application, reuse system, assuage system for polluted water, impact of water resource to fishery, policy of 
the water application, water resource management for fishery and resource economic for fishery. 
 
ก.สศ. 372 (356372) มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ า      3(3-0-6) 
ANS 372   STANDARD OF AQUACULTURE FARMING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 มาตรฐานสากลส าหรับการผลิตสัตว์น้ า ระบบการผลิตสัตว์น้ าตามแนวทาง CoC (Code of Conduct) และ 
GAP (Good Aquaculture Practice) ความปลอดภัยด๎านอาหาร การจัดการสิ่งแวดล๎อมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
อยํางยั่งยืน ข๎อปฏิบัติทางสุขอนามัยของฟาร์มสัตว์น้ ามาตรฐาน และการตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค๎างในเนื้อ        
ของสัตวน์้ า 

International standard for aquatic production, aquatic production system in aspect of CoC (Code of 
Conduct) and GAP (Good Aquaculture Practice), food safety, management of environment for sustainable 
aquaculture, hygiene procedure of standard aquatic farm and evaluation antibiotic residual in aquatic meat. 
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ก.สศ. 373 (356373) คุณภาพน้ าทางการประมง          3(3-0-6) 
ANS 373   WATER QUALITY FOR FISHERIES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 ความส าคัญของคุณภาพน้ าทางการประมง คุณสมบัติของน้ าท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ
เก็บตัวอยํางน้ า การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางเคมี กายภาพ และทางชีวภาพ มลภาวะทางน้ า ปัญหาของการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า และการปรับปรุงคุณภาพน้ าให๎เหมาะสมกับการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

Importance of water quality for fisheries, optimum water quality for aquaculture, water sampling and 
chemical, physical, biological analysis of water quality, water pollution, problem of water quality alteration and 
water quality improvement for aquaculture. 
 
ก.สศ. 374 (356374) กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง    3(3-0-6) 
ANS 374   FISHERIES LAW AND REGULATIONS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 กฎหมายท่ัวไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวง และระเบียบเกี่ยวกับการประมง พระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบ องค์การสะพานปลาและ
กิจการแพปลา กฎหมายประมงของตํางประเทศและกฎหมายประมงระหวํางประเทศ 

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 าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   3(3-0-6) 
ANS 375   PLANKTONOLOGY FOR AQUACULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 ประเภท การจ าแนกชนดิของแพลงก์ตอน บทบาทของแพลงกต์อนท่ีมีตํอหํวงโซํอาหารของสัตว์น้ า การเจริญ
และการสืบพันธ์ุ ปัจจัยท่ีมีผลตํอการขยายพันธ์ุ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และการใช๎ประโยชน์แพลงก์ตอนในการ
เพาะเลีย้งสัตวน์้ า 

Type and classification of plankton, roles of plankton in aquatic food chain, growth and reproduction, 
influence factors of plankton propagation, plankton culture and utilization of plankton for aquaculture. 
 
ก.สศ. 390 (356390) การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  3(0-18-0) 
ANS 390  PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290 
 การฝึกภาคสนามของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์   สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า โดยฝึกตั้งแตํงานขั้น
พื้นฐานจนถึงงานการจัดการฟาร์มของสัตว์ชนิดตําง ๆ ได๎แกํสัตว์กระเพาะเดี่ยว (สุกร  สัตว์ปีก และกระตําย) และสัตว์
กระเพาะรวม (โค แพะ และแกะ) และสัตวน์้ า รวมท้ังการใชค๎อมพวิเตอร์ค านวณสูตรอาหารและการจัดการฟาร์ม 
 This course provides farm practice specific for Animal and Aquatic Science students 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) สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง      3(3-0-6) 
ANS 411   PHYSIOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 
 สรีรวทิยาและกายวภิาคของอวัยวะ และระบบส าคัญของรํางกายสัตว์เลีย้ง 
 Physiology and anatomy of the important organs and systems of the animal body. 
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ก.สศ. 412 (356412) การสืบพันธุ์       3(3-0-6) 
ANS 412   ANIMAL REPRODUCTION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 
สรีรวิทยา, โภชนศาสตร์, พันธ์ุกรรม ท่ีเกี่ยวกับการสืบพันธ์ุ โรคและปัญหาเกี่ยวกับการสัมพันธ์ของสัตว์ใน

เขตร๎อน 
Physiology of reproduction, nutrition and reproduction, genetics effects on reproduction. Diseases, lesions 

and other problems concerning reproduction of live-stocks especially in the tropics. 
 
ก.สศ. 414 (356414) สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์    3(2-3-5) 
ANS 414   SANITATION AND HERD HEALTH CONTROL IN FARM ANIMAL 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 331; ส าหรับนักศกึษาวิชาเอกสัตวศาสตร์ 
 เป็นวิชาท่ีแนะน าให๎เข๎าใจถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีอิทธิพลตํอสภาวะสุขภาพในฝูงสัตว์ วิธีการในการจัดการฟาร์ม 
รายงานสุขภาพสัตว์ ยา วัคซีน และหลักระบาดวิทยาของโรคสัตว์ท่ีส าคัญ เพื่อใช๎ในการควบคุมปูองกันฝูงสัตว์ให๎
ปราศจากโรคติดตอํ และหลักสุขาภิบาลที่ส าคัญในฟารม์ 
 Introduction to the important factors affecting health status of farm animals, method in farm management, 
herd health record, drug uses and vaccination. The epidemiology of some major diseases, how to control or 
prevent them and the important sanitation in animal farm are also concerned. 
 
ก.สศ. 416 (356416) สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล๎อม     3(3-0-6) 
ANS 416   FARM ANIMALS AND THE ENVIRONMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 
ปัจจัยทางสิ่งแวดลอ๎มท่ีมีผลตํอสวัสดิภาพของสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ การรับร๎ูตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัวสัตว ์

การตอบสนองของสัตวต์อํสิ่งแวดลอ๎ม และผลกระทบจากการเลีย้งสัตวใ์นระบบฟาร์มตอํสิ่งแวดลอ๎มและมนุษย์ 
Environmental factors influencing the welfare of animals and their production. Perception of the 

environment by farm animals. Animal responses to the environment. Effects of animal farming systems on the 
environment and humans. 
 
ก.สศ. 431 (356431) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์                   3(3-0-6) 
ANS 431  IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 261 
การผสมพันธ์ุ และการคัดเลือกสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ตั้งแตํการคัดเลือกโดยดูตัว จนถึงการคัดเลือกเพื่อให๎ได๎

ลูกผสมท่ีให๎ผลดีท่ีสุด วิธีการผสมพันธ์ุ แผนการผสมพันธ์ุ และการคัดเลือกลักษณะท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
แผนการผสมพันธ์ุและการคัดเลอืกโค สุกร สัตว์ปีก 

Breeding and selections of farm animals, from mass selection to selection for combining ability. Breeding 
methods.  Breeding and selections for some important traits. Breeding and selection of cattle, swine and poultry.  
    
ก.สศ. 432 (356432) พฤตกิรรมของสัตว์เลี้ยง      3(3-0-6) 
ANS 432   BEHAVIOR OF DOMESTIC ANIMALS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาเอกสัตวศาสตร์  
หรือ จิตวิทยา หรือ ชวีวิทยา หรือ สัตวแพทยศาสตร์ 

 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงท่ีเกี่ยวข๎องกับวิวัฒนาการ พันธุกรรม และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม การ
แสดงออกของพฤตกิรรมท่ีส าคัญตอํประสิทธิภาพการผลิตและการปรับตัวในสภาพการเลีย้งในฟาร์ม และการควบคุม
พฤตกิรรมสัตว ์รวมถึงพฤตกิรรมของสัตว์ปีก สุกร สัตวเ์คีย้วเอื้อง ปลา และสัตวเ์ลีย้งเป็นเพื่อนอื่นๆ  
 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. 
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ก.สศ. 441 (356441) การผลิตสัตว์ปีก       3(3-0-6) 
ANS 441   POULTRY PRODUCTION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
การผลิตและการเลีย้งดูไกํไขํ ไกํกระทง ไกํงวง เป็ด และนกกระทา 
The production and husbandry of laying hen and broiler turkey, duck and Japanese quail. 

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

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
การผสมพันธ์ุ การให๎อาหารและการจัดการสุกร การคัดเลือกพํอพันธ์ุและสุกรสาว รวมท้ังโรคและปรสิตใน

สุกร 
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 PRODUCTION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ความร๎ูท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตโคนม การจัดการ การให๎อาหาร การบ ารุงพันธ์ุ และการควบคุมและปูองกัน

โรค 
Introduce general knowledge in dairy production with emphasis on theoretical practice in dairy 

husbandry, nutrition and feeding milk collection, breeding and animal health. 
 

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

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303  หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา            
ความร๎ูด๎านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อ ด๎านการจัดการ การให๎อาหาร การใช๎แปลงหญ๎าแบบ

โรงเรือน ตลอดจนเครื่องมือท่ีใชใ๎นการเลีย้งโคเนือ้ 
This course provides theoretical knowledge with some theoretical practice in beef production. The 

attendants of the course are expected to acquire ideas in management, feeding, beef pasture relation, housing 
and breeding. Students should have knowledge of equipments and tools in beef husbandry. Animal health and 
control are included in the course. 
 
ก.สศ. 445 (356445) การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค๎า     3(3-0-6) 
ANS 445   COMMERCIAL SWINE FARM MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 442  
เทคนิคการผลิต การวางผังฟาร์มสุกร การจัดเก็บและวิเคราะห์ข๎อมูลฟาร์ม การจัดการการผลิตสุกรในเชิง

ธุรกิจ การจัดการทางด๎านการเงิน การตลาดและบุคคล   
Production techniques, swine farm lay out, farm recording and data analysis, business management of 

swine farming; financial, marketing and personnel management. 
 
ก.สศ. 446 (356446) การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง     3(3-0-6) 
ANS 446   MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303  หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
การจัดการในฟารม์เลีย้งสัตว์ งานประจ า การใช๎เครื่องทํุนแรง การวางผังการจดัการเก็บรักษาอาหารสัตว์ 

การจัดการเร่ืองน า้ใช ๎และของเสีย ฯลฯ 
The course is designed as approved major elective for major students. The management of livestock 

farm. Dairy work, mechanization layout, management of feed storage, schedule of housing management, water, 
waste, etc. 



 165 

ก.สศ. 447 (356447) การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก      3(3-0-6) 
ANS 447   POULTRY MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 441 
เป็นวชิาท่ีกลาํวถึงหลักการจัดการท่ัวๆ ไป พร๎อมท้ังการบริหารงานในบริษัทเบือ้งต๎น และการจัดการฟาร์ม

เลีย้งไกํขนาดใหญํแบบอุตสาหกรรมการเลีย้งไกํไข ํการเลีย้งไกํเนื้อ การฟักไข ํและการจดัการโรงฟัก การปูองกันรักษา
โรคไก ํและการจัดการท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับการจัดจ าหนาํยผลผลิตเชนํ ไขํและไกํเนื้อ 

This course concerns with the advance in the management of the poultry industry which concentration 
on the systems of poultry farm organization, the capital investment and costing of the costs and returns. The 
course also points out on the major factors influencing the profits of the industry which including size of the 
business, labor efficiency and daily routine management for egg and broiler productions. The problems of 
hatchery management and fertility hatchability of the poultry eggs are mentioned here. Other causes of lowering 
the profit of this business, for example the poultry diseases and parasites, which will be clarified how to be 
prevented and controlled. The marketing of eggs and poultry are being mentioned finally. 
 
ก.สศ. 448 (356448) การจัดการเนื้อสัตว์      3(3-0-6) 
ANS 448   MEAT MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 
เป็นวิชาท่ีแนะน าให๎เข๎าใจถึงการเจริญเปลี่ยนแปลงของสํวนประกอบในรํางกายสัตว์ การจ าแนกชั้นสัตว์

ส าหรับฆาํทัง้ในสุกรและโค การขนสํงสัตวเ์ข๎าฆาํ การด าเนนิการฆํา และการตัดแตํงซากสัตว์ตามวิธีของไทยและสากล 
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล๎ามเนื้อสัตว์มีชีวิตไปเป็นเนื้อสัตว์ หลักการจ าแนกชั้นซากสัตว์ คุณภาพซาก และ
ความสัมพันธ์กับการผลิตปศุสัตว์ หลักสุขาภิบาลและกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องกับการฆําสัตว์และโรงฆําสัตว์ การตรวจ
สัตว์กํอนและหลังฆํา ตลอดจนกลําวถึงการตลาดเนื้อสัตว์ 

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. 

 
ก.สศ. 449 (356449) การผลิตกระตําย       3(3-0-6) 
ANS 449  RABBIT PRODUCTION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 หรือ ก.สศ. 212 
เป็นวิชาท่ีอธิบายถึงประวัติและสภาพการตลาด การผลิตกระตําย ประเภทและพันธ์ุกระตําย การคัดเลือก

และปรับปรุงบ ารุงพันธ์ุกระตําย อาหารและการให๎อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ ระบบการเลี้ยงและการจัดการฝูง
กระตาํย โรคพยาธิและการปูองกัน การจัดการการผลิตเนื้อ หนังและขนกระตาํย 

This course is concerned with historical background, marketing and production of the rabbit, types and 
breeds, selection and improvement, feed and feeding, housing and equipment, management system, diseases 
and parasites, meet, skin and wool production. 
 
ก.สศ. 451 (356451) โภชนศาสตร์สัตว์       3(3-0-6) 
ANS 451   ANIMAL NUTRITION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 และ ว.ชท. 315 และ ว.ชท. 319  
กลําวถึงการยํอย การดูดซึม และการเมตะโบไลซ์โภชนะตํางๆ ในสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

ขั้นตอนตํางๆ ของการน าพลังงานไปใช๎ประโยชน์ในรํางกาย วิธีการประเมินคุณภาพอาหาร มาตรฐานอาหารเพื่อ
กจิกรรมตาํงๆ ของสัตว์ 

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. 
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ก.สศ. 452 (356452) โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว     3(3-0-6) 
ANS 452   DOG AND CAT NUTRITION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303  
 ข๎อก าหนดของอาหารสัตว์เลี้ยง ประเภทของการผลิตอาหารสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ธรรมชาติและพฤติกรรมการ
กินอาหารของสุนัขและแมว  กายวภิาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ความต๎องการและสมดุลของสารอาหาร 
การจัดการด๎านการให๎อาหารท้ังวงจรชวีติ  ปัญหาท่ีเกิดจากการให๎อาหารท่ีผิดหลักการ และการให๎อาหารสัตวปุ์วย 
 Pet food regulations and types of commercial pet food. Nature and feeding behavior of dogs and cats. 
Anatomy and physiology of digestive systems, nutrient requirements and balances. Feeding management 
throughout the life cycle. Problems of faulty feeding and nutritionally caused disorders. 
 
ก.สศ. 455 (356455) การวิเคราะห์สํวนประกอบของอาหารสัตว์    1(0-3-0) 
ANS 455  PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารอาหารท่ีส าคัญในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได๎แกํ ความชื้น สารสกัดอีเทอร์  

เยื่อใยโดยรวม ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกซ์ โปรตนีโดยรวม และเถ๎า เป็นต๎น 
Quantitative analysis of major nutrients in feedstuffs i.e. moisture, ether extract, crude fiber, nitrogen 

free extract, crude protein and ash. 
 
ก.สศ. 456 (356456) การผลิตอาหารสัตว์เชงิอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
ANS 456  ANIMAL FEED MANUFACTURING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 
หลักการ วิธีการ ระบบและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร การแปรรูปวัสดุอาหารสัตว์ การเก็บรักษา การผสม

และการบรรจุอาหารสัตว์ รวมท้ังชนิด ขนาด ลักษณะการใช๎งาน ประโยชน์และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการผลิต
อาหารสัตว์ท่ีจ าเป็นส าหรับใชใ๎นฟารม์ และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

Principles, techniques, systems and equipments for animal feed manufacturing concerning with feed 
processing, storage, mixing, packing; type, utilization and maintenance of the equipments used in farm and feed 
factory. 

 
ก.สศ. 471 (356471) การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม     3(3-0-6) 
ANS 471   ORNAMENTAL FISH CULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
 ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความตอ๎งการของตลาด การผสมพันธ์ุ และการขยายพันธ์ุ ชนิดของพชืท่ี
ใชป๎ระดับในการเพาะเลีย้งปลาสวยงาม การจัดตูป๎ลาสวยงาม เกณฑ์การตัดสนิปลาสวยงาม การให๎อาหารส าหรับ
ปลาสวยงาม และการบรรจุเพ่ือสํงออกจ าหนําย 

Category and type of ornamental fish, demand of ornamental fish marketing, breeding and expansion of 
ornamental fish, type of aquatic plant for ornamental fish culture, decoration of aquarium for ornamental fish, 
criteria for judging of ornamental fish, feeding for ornamental fish and packaging for export.  
 
ก.สศ. 472 (356472) การเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสาน     3(3-0-6) 
ANS 472   INTEGRATED AQUACULTURE  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 306 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
หลักการ ปัจจัย และการจัดการพืน้ฐานในการเลีย้งสัตว์น้ า การจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสาน การ

ใชท๎รัพยากรในระบบฟาร์มแบบผสมผสาน การปรับปรุงคุณภาพเศษเหลอืทางการเกษตร และการด าเนินการในระบบ
การเลีย้งสัตวน์้ าแบบผสมผสาน 

Principles, factors and basic management of aquaculture; management of integrated aquaculture; 
utilization of resources in integrated farming system; improvement of agricultural residues; and administration of 
integrated aquaculture system. 
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ก.สศ. 474 (356474) การเพาะพันธุ์ปลา      3(3-0-6) 
ANS 474   FISH BREEDING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 306 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ประเภทและพันธ์ุปลา หลักการคัดเลือก การเลี้ยงพํอแมํพันธ์ุปลา วิธีการเพาะพันธ์ุปลา การจัดการ

เพาะพันธ์ุและอนุบาลลูกปลา เครื่องมืออุปกรณใ์นการเพาะพันธ์ุปลา และแผนการเพาะพันธ์ุปลา 
Types and breeds of fish, principles of selection, raising of broodfish, fish breeding methods, fish 

breeding management and nurseries, equipments for fish breeding, and fish breeding planning. 
 

ก.สศ. 475 (356475) การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกจิ     3(3-0-6) 
ANS 475   ECONOMICAL SHELLFISH CULTURE  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 ประเภทของหอยท่ีนิยมเพาะเลี้ยง การเลือกท าเล การเตรียมการเพาะเลี้ยง การคัดเลือกพันธ์ุ การจัดการ
คุณภาพน้ า วิธีการปลํอยลูกหอย อาหารและการให๎อาหาร การปูองกันก าจัดโรค พยาธิศัตรู การบันทึกข๎อมูลและ
ประเมินผลผลิต การจับและล าเลียง การค านวณต๎นทุนการผลิต ก าหนดราคาขายและท 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 and price 
determination and accounting. 

 
ก.สศ. 476 (356476) เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง    3(3-0-6) 
ANS 476  COASTAL MARINE CULTURE TECHNOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 วธีิการเพาะพันธ์ุและการเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจ าพวกกุ๎ง ปู หอย ปลา สาหรํายทะเล และอื่นๆ ท่ีมีคุณคําทาง
เศรษฐกิจ  

Method of raising and culture for coastal marine animal consisting shrimp, crab, shellfish, fish, seaweed 
and other coastal marine animal. 

 
ก.สศ. 477 (356477) เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงกุ๎ง     3(3-0-6) 
ANS 477   SHRIMP CULTURE TECHNOLOGY  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 พันธ์ุกุ๎งเศรษฐกิจ ประเภทการเลี้ยงกุ๎ง การเลือกท าเลสถานท่ีเลี้ยง การเตรียมบํอ คุณภาพน้ า และการ
จัดการคุณภาพน้ า วิธีการปลํอยลูกกุ๎ง การเพาะพันธ์ุกุ๎ง การวางแผนการจัดการเพาะพันธ์ุกุ๎ง อาหารและการให๎
อาหาร โรคพยาธิและการปูองกันก าจัด การบันทึกข๎อมูลและประเมินผลผลิต การจับและล าเลียง  

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.  

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

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 องคป์ระกอบของปลาและสัตวน์้ าอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ หลักการเบื้องต๎นในการเก็บรักษา
มาตรฐานและหลักการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑป์ระมง และการจัดการผลิตภัณฑ์สัตวน์้ 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.    
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ก.สศ. 490 (356490) สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า    6 หนํวยกิต 
ANS 490   COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
การท างานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา 

16 สัปดาห์ อยํางตํอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต๎การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงท่ี
ได๎รับการมอบหมายจากหนํวยงาน และมหาวทิยาลัย 

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) หัวข๎อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า    3(3-0-6) 
ANS 496  SELECTED TOPICS IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 หัวขอ๎ใหมํท่ีนําสนใจทางสัตวศาสตร์ และสัตวน์้ า 

Current topics of interest in animal and aquatic sciences. 
 
ก.สศ. 497 (356497)  สัมมนา 1        1(1-0-2) 
ANS 497   SEMINAR 1 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
การค๎นคว๎าเอกสารอา๎งอิง การเตรียมเอกสารน าเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร์และสัตวน์้ า 

ตามหัวขอ๎ท่ีได๎เลอืกไว๎  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (U) 
Searching for relevant references, preparing the documents for presentation, and discussing 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   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา 
การค๎นคว๎าเอกสารอา๎งอิง การเตรียมเอกสารน าเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร์และสัตวน์้ า 

ตามหัวขอ๎ท่ีได๎เลอืกไว๎  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (U) 
Searching for relevant references, preparing the documents for presentation, and discussing on selected 

topics in Animal and Aquatic Sciences.  Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
 

ก.สศ. 499 (356499) ปัญหาพิเศษ                3(0-9-0) 
ANS 499  SPECIAL PROBLEMS 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 เตรียมรายงานเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาพิเศษเฉพาะเร่ืองทางด๎านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ า  โดยมีการ
ประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 111 
 ความส าคัญของแมลงศัตรูทางการเกษตร กายวิภาค การเจริญเติบโต และการถอดรูปของแมลง แนวทาง 
การจ าแนกอันดับของแมลง ความส าคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูส าคัญทางพืชไรํ พืชผัก ไม๎ผลและผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว แมลงศัตรูส าคัญในชุมชนเมอืง รวมท้ังหลักการในการบริหารแมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจ 
 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, 
orchard trees, and postharvest products. Urban insects of economic importance. Including principles of insect pest 
management. 
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ก.กฏ. 322 (357322)  แมลงที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
ENT 322   ECONOMIC ENTOMOLOGY                                       

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
ความสัมพันธ์ระหวํางแมลงกับมนุษย์ แมลงท่ีมีคุณประโยชน์ แมลงศัตรูพชืทางการเกษตร สาเหตุการระบาด

ของแมลงศัตรูพืช ขั้นตอนในการด าเนินการเมื่อพบแมลงระบาด วิธีการควบคุมแมลง ชนิดของแมลงศัตรูส าคัญของ
พชืเศรษฐกิจ และวิธีในการควบคุม 

Relationship between insects and human; beneficial insects; agricultural insect 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                                          

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
 การแจงชัน้ การวเิคราะห์ช่ือ  ชวีวทิยา  และลักษณะการท าลายของแมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ  ความเสียหาย
และวิธีปูองกันก าจัดแมลงกัดกินภายในและแมลงกัดกินภายนอก  เทคนิคการสํุมตัวอยํางและส ารวจแมลงท่ีเข๎าท าลาย  
รวมท้ังหลักในการปูองกันก าจัดของแมลงศัตรูเมล็ดธัญพชืและผลิตภัณฑป์ระเภทแปูงในโรงเก็บตามมาตรฐานอาหาร   
 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.  
 
ก.กฏ. 324 (357324)  แมลงศัตรูไม๎ผล         3(3-0-6) 
ENT 324  INSECT PESTS OF FRUIT CROPS   

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
หลักการและขั้นตอนในการควบคุมแมลงศัตรูพชื การควบคุมโดยธรรมชาติและวิธีประยุกต์ แมลงศัตรูไม๎ผล

ท่ีมีความส 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) แมลงศัตรูพืชไรํ       3(3-0-6) 
ENT 325  INSECT PESTS OF FIELD CROPS   

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
แมลงศัตรูพชืทางการเกษตร แหลํงก าเนิดแมลงศัตรู สาเหตุการระบาดของแมลงศัตรูพืช การควบคุมแมลง

ศัตรูพชื แมลงศัตรูพชืไรํท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและการควบคุม 
 Agricultural insect pests, origin of insect pests, causes of insect pest outbreak, insect pest 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   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
 หลักการและขั้นตอนในการควบคุมแมลงศัตรูพชื การควบคุมโดยธรรมชาติและวิธีประยุกต ์แมลงศัตรูผักท่ีมี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจและการควบคุม 
 Principles and insect pest control procedures, natural control and applied control methods, insect pests 
of economic vegetable crops and their control.  
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ก.กฏ. 360 (357360)  แมลงอุตสาหกรรม        3(2-3-4) 
ENT 360  INDUSTRIAL INSECTS                                            

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
  ความส าคัญของแมลงอุตสาหกรรมชนิดตํางๆ ได๎แกํ ไหม คร่ัง และผึ้ง กายวิภาค สรีรวิทยา ท่ีอยูํอาศัย 
วงจรชีวิต พืชอาหาร การขยายพันธ์ุ เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแมลงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ การแปรรูป
รวมท้ังการน าแมลงอุตสาหกรรมไปใชป๎ระโยชน์ 
 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. 
 
ก.กฏ. 390 (357390) การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวิชากฏีวทิยา      3(0-18-0) 
ENT 390   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ENTOMOLOGY                                 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กษ. 290  
การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา  การฝึกปฏิบัติงานในหนํวยงานของรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน  เน๎นด๎านการผลิตและใช๎สารเคมีฆําแมลง  การศึกษาวิจัยทางด๎านกีฏวิทยาเพื่อการ
ปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์  และแมลง
อุตสาหกรรม (ผึ้ง ไหม และครั่ง)  ตลอดจนการศึกษาดูงานและการบรรยายจากผู๎ทรงคุณวุฒทิางด๎านกีฏวทิยา 

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 of economic crops and livestocks, 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    

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
โครงสร๎างพื้นฐานทัง้ภายนอกและภายในรํางกายของแมลงท่ีเกี่ยวข๎องกับการบํงช้ีชนิด การเปลี่ยนแปลงหรือ

ดัดแปลงโครงสร๎างเหลาํนั้น ตลอดจนวิวัฒนาการของแมลงและสัตว์รํวมววิัฒนาการ 
 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   

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
 ความสัมพันธ์ของแมลงท่ีมีความส าคัญทางการเกษตรกับสิ่งแวดล๎อมท่ีมีชีวิตและไมํมีชีวิต โดยเน๎นปัจจัยท่ีมี
อทิธิพลตอํการแพรํกระจาย การเพิ่มปริมาณ และการแพรํระบาดของแมลงศัตรูพชื 
 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 าโรคพืช         3(3-0-6) 
ENT 421   INSECT TRANSMISSION OF PLANT DISEASES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 และ ก.กฏ. 210 
 ความสัมพันธ์ระหวํางแมลงกับพืช  แมลงกับเชื้อจุลินทรีย์  การแพรํกระจายของโรคพืชท่ีเกิดจากแมลง   
แมลงน าโรคเช้ือรา เชื้อไวรัส  และเชื้อแบคทเีรียในพืช  เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ส าหรับศึกษาแมลงพาหะน าโรคพืช 
รวมถึงหลักการควบคุมแมลงพาหะน าโรคพชื 
 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)  แมลงศัตรทูางการแพทย์และสัตวแพทย์        3(2-3-4) 
ENT 422   MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
ชวีวทิยา  ลักษณะการท าลาย  และความส าคัญทางเศรษฐกิจของสัตวข์าปล๎อง  ความส าคัญทางการแพทย์

และสัตวแพทย ์ การน าโรคมาสูํคน  ปศุสัตว ์ สัตว์ปีก และสัตวเ์ลีย้งอ่ืน ๆ รวมท้ังกลยุทธ์ในการควบคุม 
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)  การเลี้ยงผึ้ง                                               3(2-3-4) 
ENT 426   APICULTURE   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312   
 ความส าคัญของผึ้ง การจัดหมวดหมูํและการจ าแนกชนิด สายพันธ์ุผึ้ง ท่ีอยํูอาศัย ชีววิทยา วงจรชีวิตและพืช
อาหารของผึง้ ปัจจัยทางสิ่งแวดล๎อมท่ีมีอิทธิพลตํอผึ้ง หลักการและวีธีการในการเลี้ยงผึ้ง กระบวนการการควบคุมโรค
และศัตรูธรรมชาตขิองผึง้ การจัดการผึง้และแมลงอื่นเพื่อการผสมเกสรพชื การแปรรูปและการตลาด ผลิตภัณฑ์ผึง้ 
 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)  การผลิตหมํอนไหม              3(2-3-4) 
ENT 427   SERICULTURE   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
 ลักษณะของหมํอน ศัตรูหมํอนและการควบคุม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจ าแนกพันธ์ุและการปรับปรุง
พันธ์ุไหม  เทคนิคการเลีย้งไหม รวมท้ังศัตรูไหมและการควบคุม 
 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   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
ประวัต ิและประโยชน์ของงานอนุกรมวิธานแมลง ขอบเขตงานด๎านอนุกรมวิธานของแมลง และศัพท์เทคนิค

ทางอนุกรมวิธาน การตรวจวิเคราะห์และจ าแนกอันดับของแมลง การจัดจ าแนกวงศ์ของแมลงในอันดับตํางๆ 
รายละเอยีดทางด๎านชีววทิยา ถิ่นท่ีอยูอําศัย 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. .  
 
ก.กฏ. 433 (357433)  อนุกรมวิธานแมลง 2            3(2-3-4) 
ENT 433   INSECT SYSTEMATICS 2 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 432   
ขอบเขตของงานอนุกรมวิธานแมลง การจ าแนกและตรวจวิเคราะห์อันดับ วงศ์และชนิดของแมลงท่ีมี

ความส าคัญทางการเกษตร  
Scope of insect systematics; classification and identification into orders, families, and species of 

agriculturally important insect pests. 
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ก.กฏ. 441 (357441) หลักการควบคุมแมลง            3(3-0-6) 
ENT 441   PRINCIPLES OF INSECT CONTROL 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312   
 แหลงํท่ีมาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช  การคาดคะเนปริมาณและการแพรํกระจายของแมลง กลยุทธ์
การควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยกรรมวธีิตําง ๆ เชนํ โดยวิธีธรรมชาติ วิธีกล วิธีทางกายภาพ การใช๎กฎหมาย ชีววิธี การ
ใชส๎ารเคมี สหวธีิ การบริหารศัตรูพชืและเทคโนโลยชีวีภาพ  
 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) การควบคุมแมลงศัตรพูืชโดยชวีวิธ ี    3(2-3-4) 
ENT 442   BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
ขอบเขตของการควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยชีววธีิ  พืน้ฐานทางนิเวศวิทยาส าหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดย

ชีววิธี  ประวัติและพัฒนาการการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี  แมลงศัตรูธรรมชาติและคุณลักษณะทางชีววิทยา  
เทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ การน าศัตรูธรรมชาติเข๎ามาใช๎ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี  การ
ควบคุมแมลงศัตรูพชืโดยใชเ๎ชื้อจุลินทรีย์ 
 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)  พืชต๎านทานแมลง                3(3-0-6) 
ENT 443   INSECT RESISTANCE IN CROP PLANTS                                                  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
ความหลากหลายของแมลงและพืชปลูก ปฏิสัมพันธ์ของพืชและแมลง การเลือกพืชอาหารของแมลง กลไกของ

ความต๎านทานแมลง ปัจจัยท่ีมีผลตํอการแสดงออกของความต๎านทาน การคัดเลือกพืชต๎านทานแมลง พันธุกรรมของ
ความตา๎นทานแมลง  การปรับปรุงพันธ์ุพชืเพื่อความตา๎นทานตํอแมลง พชืตา๎นทานแมลงและการบริหารจัดการแมลงศัตรู 

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. 

 
ก.กฏ. 444 (357444)  สารฆาํแมลง                                              3(3-0-6) 
ENT 444   INSECTICIDES   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312   
  ประวัตแิละการจ าแนกสารก าจดัศัตรูพชื ชนดิและกลไกการออกฤทธ์ิของสารก าจัดศัตรูพชื สารก าจัด
ศัตรูพชืทางชวีภาพ สารเพิ่มประสิทธิภาพสารฆําแมลง สูตรของสารฆาํแมลง ความตา๎นทานตอํสารฆาํแมลง การใช๎
สารฆําแมลงอยาํงถูกวธีิ สารฆําแมลงส าหรับเกษตรอนิทรีย์ 
 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.    
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ก.กฏ. 446 (357446)  หลักการกักกันพืช              3(3-0-6) 
ENT 446   PRINCIPLES OF PLANT QUARANTINE   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
หลักการและรายละเอียดของการกักกันพืช กฎหมายและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องกับการกักกันพืช ระเบียบ

ข๎อบังคับของดํานกักกันพืชในการสํงออกและน าพืชเข๎าประเทศ ขั้นตอนด าเนินการและกรรมวิธีกํอนและหลังการน า
พชืผํานดาํนกักกันพืช รวมถึงสารเคมีท่ีใช๎และการปฏบัิตกิารรมยาแมลงศัตรูในการกักกันพชื 

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) สหกจิศึกษาทางกฏีวิทยา                             6 หนํวยกติ 
ENT 490   COOPERATIVE EDUCATION IN ENTOMOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กษ. 290  
 การท างานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา 
16 สัปดาห์อยาํงตํอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใตก๎ารควบคุมดูแลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้งท่ีได๎รับ
การมอบหมายจากหนํวยงาน 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)  เทคนิคทางกฏีวทิยา                                       3(3-0-6) 
ENT 491   TECHNIQUES IN ENTOMOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312  
 เทคนิคในการเขียนบทความทางวิชาการในสาขากีฏวิทยา  เทคนิคในการส ารวจปริมาณและเก็บตัวอยําง
แมลง หลักในการเลีย้งแมลงเพื่อเพิ่มปริมาณ  หลักในการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการค๎นควา๎วิจัยทางกฏีวทิยา      

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. 
 
ก.กฏ. 494 (357494) หัวข๎อเลือกสรรทางกฏีวิทยา     1(1-0-2) 
ENT 494   SELECTED TOPICS IN ENTOMOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ส าหรับนักศกึษาชั้นปีที่ 4 
 หัวขอ๎ใหมํท่ีนําสนใจทางกีฏวทิยาพื้นฐาน และกีฏวทิยาประยุกต์ 
 Current topics of interest in basic and applied entomology. 
 
ก.กฏ. 497 (357497)  สัมมนา 1                            1(1-0-2) 
ENT 497   SEMINAR 1                       

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
การน าเสนอผลงานวิจัย และ/หรือ บทความทางวิชาการ  และการอภิปรายผลงานทางด๎านกีฏวิทยาประยุกต์  

โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (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. 
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ก.กฏ. 498 (357498) สัมมนา 2       1(1-0-2) 
ENT 498   SEMINAR 2                        

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา  
การน าเสนอผลงานวิจัย และ/หรือ บทความทางวิชาการ  รวมท้ังการอภิปรายผลงานทางด๎านกีฏวิทยา

ประยุกต ์ โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (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 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4    
         ก าหนดหัวข๎อปัญหางานวิจัยและวัตถุประสงค์  ฝึกด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ผล สรุปผล วิจารณ์ผล น าเสนอและ
เขียนเลํมปัญหาพิเศษ  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (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 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 

ศึกษาระบบผลิตแบบตํางๆ ทางการเกษตร ชนิดของสารเคมีท่ีใช๎ในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช อันตรายจาก
การปนเป้ือนในอาหาร ระบบความปลอดภัยด๎านอาหาร เกษตรดีท่ีเหมาะสม การตรวจสอบสารปูองกันก าจัดศัตรูพืชท่ี
ตกค๎างในผลผลิตการเกษตรและสารพิษในอาหาร 

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. 210 (359210) หลักการพืชสวน       2(1-3-2) 
HORT 210   PRINCIPLES OF HORTICULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
ลักษณะโครงสร๎างพืช การเจริญเติบโตของพืชสวน พืชผัก ไม๎ผล ไม๎ดอกไม๎ประดับ พืชอุตสาหกรรม และ

ความก๎าวหนา๎ทางเทคโนโลยกีารผลิตพืชสวน 
Plant structure, growth and development of horticultural crops, vegetable crops, fruit crops, ornamental 

plants, industrial crops and modern technology in horticultural crops production. 
 
ก.พส. 301 (359301) การขยายพันธุ์พืช      3(2-3-4) 
HORT 301   PLANT PROPAGATION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210  หรือ  ก.พส. 211 
ศกึษาเกี่ยวกับความส าคัญของการขยายพันธ์ุพืชท้ังวิธีใช๎เมล็ดและชิ้นสํวนอื่นท่ีไมํใช๎เมล็ด วิธีการขยายพันธ์ุ

พืชแตํละวิธีและวิธีดูแลรักษาพืชกํอนและหลังการขยายพันธ์ุ ข๎อดีและข๎อเสียท่ีเกิดจากการขยายพันธ์ุแบบไมํใช๎เมล็ด
แตลํะวิธี พร๎อมท้ังช้ีให๎เห็นขอ๎ดขี๎อเสียเมื่อจะน าไปปฏบัิตจิรงิๆ 

Importance of plant multiplication by seeds and by vegetative means in horticulture, method of each 
mean 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) การขยายพันธุ์พืชขั้นสูง      3(2-3-5) 
HORT 302   ADVANCED PLANT PROPAGATION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 301 
ศึกษาเกี่ยวกับการน าวิธีการเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะอื่นของพืชมาใช๎เพื่อการขยายพันธ์ุพืช และเพื่อ

รักษาเชื้อพันธ์ุ ตลอดจนวธีิการจัดการเพื่อรักษาเชื้อพันธ์ุ 
The uses of cell, tissue and organ culture, technique for plant propagation and for maintaining 

germplasm. Management and production of plant nuclear stock. 
 
ก.พส. 303 (359303) การจัดการหญ๎าสนาม      3(3-0-6) 
HORT 303  TURF MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
บทน าสูํการจัดการหญ๎าสนาม การปลูกและการดูแลรักษาหญ๎าสนามโดยการปลูกโดยเมล็ดหญ๎า พันธ์ุของ

หญ๎า การจัดการดินและน้ าในสนามหญ๎า การตัดแตงํ การปูองกันและก าจัดโรค แมลง และวัชพชื 
Introduction to turf management. The establishment and maintenance of turf with emphasis on seeding 

methods, varieties, soil and water management, mowing, disease, insect and weed control. 
 

ก.พส. 304 (359304) เกษตรที่ดีในการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  3(3-0-6) 
HORT 304   GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN PRODUCTION AND POSTHARVEST 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
ระบบความปลอดภัยทางอาหาร  การวิเคราะห์ความเสี่ยง  สุขอนามัยของโรงคัดบรรจุ , การวิเคราะห์

อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต๎องควบคุม, ข๎อปฏบัิตขิองโคเด็กซ์, เกษตรดีท่ีเหมาะสมของประเทศไทย, เกษตรดีท่ีเหมาะสม
ของสหภาพยุโรป, ระบบการจัดการความปลอดภัยด๎านอาหาร ISO 22000 และระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับสินค๎า
เกษตรท่ีส าคัญระหวํางประเทศ 

Food safety systems, risk assessment, good manufacturing practices (GMP), hazard analysis and critical 
control point (HACCP), Codex Alimentarius, good agricultural practices of Thailand, Euro Retailer Produce Working 
Group Good agricultural Practices Standard (EurepGap), ISO 22000 food safety management systems and other 
significant international food laws and regulations. 
 
ก.พส. 311 (359311) สรีรวิทยาของพืชสวน      3(2-3-4) 
HORT 311   PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211 
ศกึษาขบวนการเจรญิเตบิโต ความส าคัญของการสังเคราะห์แสง การหายใจ การสร๎างและใช๎คาร์โบไฮเดรท 

ไนโตรเจน และไขมันท่ีเกี่ยวข๎องกับพืชสวน การเพิ่มผลผลิต โดยการใชส๎ารฮอร์โมน และสารควบคุมการเจรญิเตบิโต 
 Studies of the process and significance of photosynthesis and metabolism of carbohydrates, nitrogen 
and lipid compounds in horticultural crops. Increasing productivity of the crops by using hormones and growth 
regulators. 
 
ก.พส. 341 (359341) การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม๎     3(2-3-4) 
HORT 341   NURSERY MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211   
เนื้อหาของวิชานี้ประกอบด๎วย ธุรกิจของพืชพันธ์ุขยายท่ีมีมาตรฐาน รวมท้ังการจัดการแหลํงขยายพันธ์ุไม๎

ตาํงๆ การวางแผนการด าเนนิงานเกี่ยวกับแหลํงขยายพันธ์ุ และยังประกอบด๎วยการบรรยายถึงแหลํงขยายพันธ์ุไม๎และ
โรงเรือนเพาะช าชนิดตํางๆ พร๎อมท้ังวิธีการขยายพันธ์ุ และการปลูกพืชในสถานเพาะช า และในสนามตลอดจนการ
จัดการ เกี่ยวกับดนิ ปุ๋ย และการตลาดด๎วย ซึ่งนักศึกษาก็จะได๎รับความร๎ูท้ังจากการบรรยาย และจากการปฏิบัติการ
ในหอ๎งทดลองด๎วย 

An enterprise of standard propagated plant materials, including nursery management, layout of nursery, 
types of nurseries and greenhouse, etc. Moreover methods of plant propagation, methods of planting both in the 
nursery and in the field are discussed as well as soil, fertilizer and marketing management. 
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ก.พส. 350 (359350) หลักการท าสวนไม๎ผล      2(2-0-4)  
HORT 350   PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน : ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
 ถิ่นก าเนิดและแหลํงผลิตไม๎ผลท่ีส าคัญ การจ าแนกไม๎ผล พฤกษศาสตร์ของไม๎ผล สรีรวิทยาของไม๎ผล การ
ขยายพันธ์ุไม๎ผล การเลือกท าเลและการสร๎างสวนไม๎ผล การจัดการสวนไม๎ผล ได๎แกํ การจัดการดินและปุ๋ย การตัด
แตํงกิ่ง การใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโต การจัดการวัชพืช การจัดการโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาดไม๎ผล และการเพิ่มขดีความสามารถของเกษตรกร  

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)  พืชอุตสาหกรรมเบื้องต๎น           3(3-0-6) 
HORT 360  INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 112  
พชือุตสาหกรรมท่ีส าคัญ (พชืน้ ามัน  พชืเครื่องเทศ  พืชเครื่องดื่ม  พืชเส๎นใย  พืชให๎น้ ายาง  เป็นต๎น) และพืช

ชนิดใหมํท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังการเพาะปลูก  การปรับปรุง และกระบวนการแปรรูป  การผลิตในรูปแบบ 
GAP และปัจจัยท่ีมีผลตํอการเจรญิเตบิโตและการพัฒนา  การวเิคราะห์และตัดสนิใจในการลงทุนผลิตพืชอุตสาหกรรม  

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. 381 (359381) การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 1    4(2-6-7) 
HORT 381   GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 1                

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 211 หรือ ก.พส. 210 หรือนักศกึษาชั้นปทีี่ 3 
ประวัตศิาสตร์การออกแบบสวน และสภาพแวดลอ๎ม บทบาทของนักออกแบบสวนและสภาพแวดลอ๎ม การ

วเิคราะห์พืน้ท่ี สภาพแวดลอ๎ม การวางผัง การออกแบบสวนและสภาพแวดลอ๎มในพืน้ท่ีขนาดเล็ก คณุสมบัตปิระโยชน ์
และความงามของวัสดุพชืพรรณ การเลอืกใช๎วัสดุพชืพรรณ วัสดุกํอสร๎างตาํงๆ ในงานสวนขนาดเล็ก การออกแบบ
รายละเอยีดองค์ประกอบของสวน การสื่อสาร และอธบิายความคิดในการออกแบบสวนและสภาพแวดลอ๎ม 

History of garden and environmental designs, role of designer on garden and environment, area and 
environmental analyses, planning, garden and environmental design on small area, characteristics; utilization and 
beauty of plant species, plant species selection, construction materials used in small garden, designing in detail of 
garden compositions, communication and explanation of idea in garden and environmental design. 

 
ก.พส. 382 (359382) การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 2    4(2-6-7) 
HORT 382   GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 2                

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 381 หรือนักศกึษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 
การวเิคราะห์พืน้ท่ีและสภาพแวดล๎อม การวางผังออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อมในพื้นท่ีขนาดกลาง พื้นท่ีราบ 

พื้นท่ีลาดชัน คุณสมบัติประโยชน์ และความงามของวัสดุพืชพรรณ การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ วัสดุกํอสร๎างตํางๆ ใน
งานสวนขนาดกลาง การออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบของสวน การถํายทอด และอธิบายความคิดในการ
ออกแบบสวนและสภาพแวดลอ๎ม 

Area and environmental analysis, medium size garden and environmental design in plain and sloping 
area, characteristics; utilization and beauty of plant species, plant species selection, construction materials used 
in medium area, designing in detail of garden compositions, communication and explanation idea of medium size 
garden and environmental design. 
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ก.พส. 390 (359390) การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวิชาพืชสวน                                3(0-18-0) 
HORT 390   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN HORTICULTURE  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กษ. 290  
 การฝึกปฏบัิตงิานภายใต๎หัวข๎อท่ีก าหนด โดยหนํวยงานหรือสถานประกอบการท่ีนักศึกษาเข๎ารับการฝึกงาน 
อยํางน๎อย 270 ชั่วโมง ในทักษะท่ีเกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาพืชสวน เชํน  การผลิต  การปรับปรุงพันธ์ุ  การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว  รวมท้ังงานด๎านการตลาด  

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)  การปรับปรุงพันธุพ์ืชสวน      3(3-0-6) 
HORT 401  IMPROVEMENT OF HORTICULTURAL CROPS  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ว.ชว. 231; และ ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
 พันธุศาสตร์และการสบืพันธ์ุของพชื  การปรับปรุงพันธ์ุพชืด๎วยวิธีการมาตรฐาน  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  การ
กลายพันธ์ุ และเทคนิคพันธุวศิวกรรม 
 Genetics and plant reproduction, crop improvement by conventional method, tissue culture, mutation 
and genetic engineering technique.  
 
ก.พส. 402 (359402) การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม๎ดอก     3(2-2-5) 
HORT 402   FLOWER SEED PRODUCTION  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211 
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดดอกไม๎เป็นการค๎า ศึกษาถึงสภาพแวดล๎อมท่ีมีผลตํอการ

ผลิตเมล็ด วิธีการผสมพันธ์ุ และการรักษาพันธ์ุให๎คงเดิม นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดดอกไม๎หลายชนิด       
ตลอดจนการเก็บเกี่ยว การนวด การท าความสะอาด และการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ ฯลฯ 

Study of the development of commercial flower seed production, environmental factors affecting seed 
production, breeding method, maintenance of type of flower and production of various flower seeds. The course 
also includes harvesting, threshing, cleaning and storage of seeds, etc. 
 
ก.พส. 403 (359403) การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน   3(2-3-4) 
HORT 403   POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211 
ศกึษาโครงสร๎าง สํวนประกอบและสรีรวทิยาพื้นฐานของผลิตผลทางพชืสวน ปัจจัยท่ีท้ังกํอนและหลังการเก็บ

เกี่ยวท่ีมีผลตํอคุณภาพของผลิตผล วิธีการตลอดจนการปฏิบัติการบรรจุหีบหํอ การเก็บรักษา การขนสํงและ
การตลาด 

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)  กล๎วยไมว๎ิทยา        3(3-0-6) 
HORT 405   ORCHIDOLOGY                                                                                

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
   หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา  

ประวัติการปลูกเลี้ยงกล๎วยไม๎ สัณฐานวิทยาและการจัดจ าแนกกล๎วยไม๎ วิธีการเขียนชื่อกล๎วยไม๎ตามหลัก
สากล การปลูกเลีย้ง การขยายพันธ์ุ การผสมพันธ์ุ การอนุรักษ์ และการตัดสิน  ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโตของ
กล๎วยไม ๎ การปลูกเลีย้งกลว๎ยไม๎ของผู๎ปลูกเลีย้งกลว๎ยไม๎  

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. 
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ก.พส. 406 (359406) เทคโนโลยสีารก าจัดวัชพืช     3(2-3-4) 
HORT 406  HERBICIDE TECHNOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
แนวทางการใชส๎ารก าจัดพชืท่ีถูกต๎องเหมาะสม สาระของสารก าจัดพชืในแงขํองการจ าแนก สมบัติ การเลือก

ท าลาย การเคลื่อนย๎ายในต๎นพืช การแสดงพิษ เพื่อเป็นความร๎ูพื้นฐานใช๎ประกอบกับการจัดการสารก าจัดวัชพืช 
รวมถึงผลกระทบของสารก าจัดวัชพชืท่ีมีตํอสิ่งแวดลอ๎มและพิษวทิยาของสารก าจัดวัชพืช 

The course is focused on the appropriate techniques of herbicide use for weed control. The 
classifications, properties, selectivity, movement in plant and mode of action of herbicides are provided as the 
basic knowledge for proper herbicide management. Environmental effects of herbicide and herbicide toxicology 
are also included.        
 
ก.พส. 407 (359407) การจัดการน้ าของพืชสวน     3(2-3-4) 
HORT 407   WATER MANAGEMENT OF HORTICULTURAL CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 311 
หลักการให๎น ้าแกํพืชโดยท่ัวไป การให๎น ้าแบบจ ากัดพื้นท่ีหรือแบบของพืชสวน ความสัมพันธ์ของน ้ากับดิน 

ความสัมพันธ์ของน า้กับพชืสวน การขาดน า้และความสัมพันธ์ของการขาดน ้าท่ีมีตํอการเจริญเติบโตของพืชและรูปรําง
ของพืชสวน การตรวจสอบอาการขาดน า้ในดนิและพชื ความตอ๎งการน ้าของพืชสวน ปริมาณและคุณภาพของน ้า การ
วางแผนการให๎น ้าแบบจ ากัดพื้นท่ี การวางแผนเบือ้งต๎นในการให๎น ้า การออกแบบ และตารางก าหนดการให๎น ้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. 

 
ก.พส. 408 (359408)  การผลิตพืชสวนแบบไมํใชด๎ิน     3(2-3-4) 
HORT 408   SOILLESS CULTURE FOR HORTICULTURAL CROPS                                  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

 การจัดการระบบปลูก  ประเภทของระบบปลูก  ธาตุอาหารพชื  และการผลิตพชืสวนบางชนิดแบบไมใํชด๎ิน 
Growing system management, types of growing systems, plant nutrition and soilless culture for some 

horticultural crops. 
 
ก.พส. 409 (359409) พืชสวนบนที่สูง       3(3-0-6) 
HORT 409   HIGHLAND HORTICULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
 ข๎อมูลพื้นฐานของการปฏิบัติงานเขตกรรมบนท่ีสูง ได๎แกํ การจ าแนกใช๎พื้นท่ีสภาพภูมิอากาศ ดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติบนท่ีสูง ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผํา ตลอดจนเทคโนโลยีส าหรับการผลิต
พชืสวน การใช๎สารเคมี และอนิทรีย์วัตถุ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลบนท่ีสูง 
 Basic information on highland cultural practices including land use classification, weather conditions, 
highland soils and natural resources. Traditions and agricultural culture of the tribes, technology for horticultural 
crop production, uses of chemicals and organic materials, and post-harvest management of highland horticultural 
produce. 
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ก.พส. 410 (359410)  หลักการไม๎ดอก       2(2-0-4) 
HORT 410  PRINCIPLES OF FLORICULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 การจัดจ าแนกไม๎ดอก ภาพรวมการคา๎ไมด๎อก ปัจจัยพืน้ฐานด๎านการผลิตไม๎ดอก ไม๎ดอกประเภทหัว ไม๎ดอก
เมอืงร๎อน ไมด๎อกกระถาง ไมด๎อกลม๎ลุก และไมต๎ัดดอก 

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) ไม๎ประดับ       3(3-0-6) 
HORT 413  ORNAMENTAL PLANTS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
ศกึษาเกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษา ขยายพันธ์ุและจ าหนํายไมป๎ระดับ 
Cultivation, propagation and marketing of ornamental plants. 

 
ก.พส. 414 (359414)  ไม๎ดอกประเภทหัว                 3(3-0-6) 
HORT 414   BULBS, TUBERS AND CORMS  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 410 หรือ ก.พส. 411  
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

การค๎า สัณฐานวิทยาและโครงสร๎าง การเจริญเติบโต วงจรชีวิต การขยายพันธ์ุ ระบบการผลิต การปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว โรค แมลงศัตรู และอาการผิดปกติทางสรีรวทิยาของไมด๎อกประเภทหัว  

Trading, morphology and structure, growth and development, life cycle, propagation, production 
systems, postharvest handling, diseases, insect pests and physiological disorders of flower bulbs, tubers and 
corms. 
 
ก.พส. 419 (359419) สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของไม๎ดอกไม๎ประดับ   3(3-0-6) 
HORT 419   POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 405 หรือ ก.พส. 411 และ ก.พส. 311 
ผลของสภาพแวดลอ๎มท่ีมีตํอการคงทนของดอกท่ีตัดแล๎ว อายุการเก็บของสํวนหัวของไม๎ดอก ของเมล็ดของ

สํวนอ่ืนของพืช การออกแบบโรงเก็บ และภาชนะเก็บบรรจุ การบรรจุ ตลอดจนการปฏิบัติกํอนสํงไปจ าหนํายของดอก 
หัวท่ีใชท๎ าพันธ์ุ และสํวนอ่ืนๆ ของพืช 

Effects of environmental condition on lasting of cut flower, viability of flower bulbs, tubers, corms, seeds 
and other plant materials. Designs of store house, storage container, packaging and pre-treatment prior to 
marketing of flowers, bulbs, tubers, corms, seeds and other plant materials, etc. 
 
ก.พส. 421 (359421)  การผลิตพืชผัก                                              3(3-0-6) 
HORT 421   VEGETABLE PRODUCTION                                                                   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
ความส าคัญ การจัดจ าแนก การเจรญิเตบิโต การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐาน และตลาด

ของพืชผัก 
Importance, classification, growth and development, production, postharvest management, standard, 

and markets of vegetable crops. 
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ก.พส. 422 (359422)  การผลิตเมลด็พันธุ์ผัก                                              3(3-0-6) 
HORT 422   VEGETABLE SEED PRODUCTION                                                           

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 421  
 ความส าคัญและหลักการผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก นโยบายของรัฐบาลในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ สรีรวิทยาการออก
ดอกและการพัฒนาของเมล็ด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ การจัดการเมล็ดพันธ์ุ การ
ควบคุมคุณภาพและการแจกจํายเมล็ดพันธ์ุ และการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักในวงศ์ตํางๆ 

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.  
 
ก.พส. 423 (359423)  การผลิตพืชผักเพื่อการคา๎     3(3-0-6) 
HORT 423  COMMERCIAL VEGETABLE PRODUCTION                                            

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 421  
อุตสาหกรรมผัก การเตรียมตน๎กล๎า การปลูก การจัดการน้ า การจัดการธาตุอาหาร มาตรฐานการผลิต การ

ควบคุมโรคและแมลงศัตรู และเทคโนโลยใีนการผลิตพชืผักเพื่อการค๎า 
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)  การเพาะเลี้ยงเห็ด      3(2-3-4) 
HORT 431   MUSHROOM CULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ว.ชว. 111 หรือตามความเหน็ชอบของภาควชิา 
          สัณฐานวทิยาของเห็ด การผสมพันธ์ุและการรักษาสายพันธ์ุ หลักการของการเพาะเห็ด การเตรียมเชื้อบริสุทธ์ิ 
และการท าเชือ้ วธีิการเพาะเห็ด และปัจจัยท่ีมีผลตํอการเจรญิและผลผลิตของเห็ด 

Mushroom morphology, mushroom breeding and conservation of the strain, the principles of mushroom 
production, pureculture and spawn preparation, methods of mushroom production and factors affecting growth 
and yield of mushroom.  
 
ก.พส. 451 (359451)  ไม๎ผลเขตร๎อน                                                   3(3-0-6)  
HORT 451   TROPICAL FRUITS                                                                         

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
 ถิ่นก าเนิดและการแพรํกระจาย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธ์ุท่ีส าคัญ การเจริญเติบโต  การขยายพันธ์ุ  
การปลูกและการจัดการสวน  การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  โรคและศัตรูของไม๎ผลเขตร๎อนท่ีส าคัญ ได๎แกํ 
มังคุด ทุเรียน มะมํวง กล๎วย สับปะรด มะละกอ และไมผ๎ลเขตร๎อนชนดิอื่นๆ 
 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. 
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ก.พส. 452 (359452)  ไม๎ผลเขตกึ่งร๎อน                                                   3(3-0-6)  
HORT 452   SUBTROPICAL FRUITS                                                                   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
 ถิ่นก าเนดิและการแพรํกระจาย  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พันธ์ุท่ีส าคัญ  การเจริญเติบโต การขยายพันธ์ุ  
การปลูกและการจัดการสวน การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว  โรคและศัตรูของไม๎ผลเขตกึ่งร๎อนท่ีส าคัญ 
ได๎แกํ ล าไย ลิน้จี่ อะโวกาโด องุํน สตรอเบอรี ไมผ๎ลวงศ์สม๎ และไมผ๎ลเขตกึ่งร๎อนชนดิอื่นๆ 
 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. 
 
ก.พส. 453 (359453) การปลูกไม๎ผลเปลือกแข็ง      3(3-0-6) 
HORT 453   NUT CULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211 
ศกึษาการจัดการสวนผลไม๎ ประวัตแิละวิวัฒนาการของไม๎ผล พันธ์ุท่ีใช๎ปลูก การติดผล ดินและธาตุอาหารท่ี

ตอ๎งการ วธีิการปลูกดูแลรักษา 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) ไม๎ผลเมืองหนาว       3(3-0-6) 
HORT 455   TEMPERATE FRUITS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211 
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับไม๎ผลเมอืงหนาวแตลํะชนิด ท้ังในแงพํฤกษศาสตร์และพืชสวน ศกึษาถึงดินฟูาอากาศท่ี

เหมาะตํอการเจรญิเตบิโต การปลูก การบ ารุงรักษา การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและชวีเคมีของการเจรญิ การเก็บเกี่ยว
และการตลาด 

Studies of botanical and horticultural aspects, soil and climatic requirements, cultural practices, 
physiological and biochemical changes during development, harvesting and marketing of temperate fruits (apple, 
pear, peach, etc.).  

 
ก.พส. 458 (359458) เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยวของผลไม๎และผักเศรษฐกจิ  3(3-0-6) 
HORT 458   POSTHARVEST TECHNOLOGY OF ECONOMIC FRUITS AND VAGETABLES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211 
ศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมและปัจจัยตํางๆ หลักการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งรวมถึงการเก็บ

เกี่ยว การบรรจุหีบหํอ การเก็บรักษา และคุณภาพของผลไม๎และผักเศรษฐกิจแตลํะชนิด 
Study of economic fruit and vegetable handling to reduce postharvest losses, including proper 

harvesting, packaging, storage and transportation. 
 

ก.พส. 460 (359460) พืชเครื่องเทศ       3(3-0-6) 
HORT 460   SPICES  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211 
ศกึษาแหลงํก าเนดิ การแพรํกระจาย สภาพดินฟาูอากาศท่ีต๎องการ พฤกษศาสตร์ ตลอดจนวธีิการปลูก ดูแล

รักษา และขบวนการผลิตเครื่องเทศให๎ส าเร็จรูป 
Origin and distribution, climatic requirements, botany, cultural practices, as well as processing of spices, 

etc. 
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ก.พส. 461 (359461) พืชเครื่องดื่ม       3(3-0-6) 
HORT 461   BEVERAGE CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211 
ศกึษาการจ าแนก สันฐานวิทยา พันธ์ุท่ีใช ๎ ปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการเจรญิเตบิโตและการออกดอกของกาแฟ 

โกโก ๎ และชา เป็นต๎น บทบาทของธาตุอาหารพชืและความต๎องการของพชืการปลูกดูแลรักษา และการปฏบัิตเิมื่อเก็บ
เกี่ยวแลว๎ 

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. 
 
ก.พส. 462 (359462)  มะพรา๎วและปาล์มน้ ามนั                                            3(3-0-6) 
HORT 462   COCONUT AND OIL PALM    

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211   
          ประวัติ ความส าคัญ ถิ่นก าเนิดและการแพรํกระจาย สถานการณ์การปลูกและการผลิตมะพร๎าวและปาล์ม
น้ ามันของโลก ความต๎องการสภาพอากาศและดิน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธ์ุ การปลูกและการดูแลรักษา 
การขยายพันธ์ุ การเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตน้ ามันมะพร๎าวและน้ ามันปาล์ม การ
ผลิตไบโอดเีซลจากน้ ามันมะพร๎าวและน้ ามันปาล์ม การแปรรูป และการตลาดของมะพร๎าวและปาล์มน้ 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, biodiesel production 
from coconut and oil palm, processing and marketing of coconut and oil palm. 

 
ก.พส. 463 (359463) พืชเส๎นใย       3(3-0-6) 
HORT 463   HORTICULTURAL FIBER CROPS  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211 
ศกึษาพฤกษศาสตร์ แหลงํก าเนดิ การแพรํกระจาย ดินและดินฟาูอากาศท่ีต๎องการ พันธ์ุท่ีนิยมใช๎เป็นการคา๎ 

ความตอ๎งการของตลาด และการใชป๎ระโยชน์ ตลอดจนวธีิการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
Botany, origin and distribution, soil and climatic requirements, commercial varieties, demand and 

utilization and processing of horticultural fiber crops, etc. 
 
ก.พส. 465 (359465) พืชอุตสาหกรรมไม๎โตเร็ว                                              3(3-0-6) 
HORT 465  FAST GROWING CROPS FOR WOOD INDUSTRY 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 112  
          ความส าคัญของไม๎โตเร็วส าหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม๎ ชนิด ลักษณะทางพฤษศาสตร์ มูลคําทางเศรษฐกิจ การ
เพาะปลูก การจัดการแปลงปลูก และการท าไม๎ การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไม๎ การขนสํงไม๎ การใช๎ประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรม ปัญหา และการแก๎ปัญหา 

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.  
 
ก.พส. 466 (359466)  พืชให๎น้ ายางเพื่ออุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
HORT 466  INDUSTRIAL LATEX AND RESIN CROPS  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211  
 ชนดิพชืให๎น้ ายางอุตสาหกรรมตํางๆ การปลูกยางพารา การกรีดยาง การท ายางแผํน สมบัติทางเคมีของน้ ายาง 
การปลูกกฤษณา การชักน าให๎เกิดน้ ายาง การกลั่นน้ ามันหอมระเหย การผลิตยางรัก การผลิตยางสน การปลู ก
มะละกอ 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. 



 183 

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

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ตามความเห็นชอบของภาควชิา 
ความหมายของภูมิสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางภูมิทัศน์ในแตํละ

ชํวงเวลา มูลฐานของการออกแบบและกํอสร๎างภูมิทัศน์  หลักการและวิธีการในการปฏิบัติออกแบบภูมิทัศน์  ทักษะ
เบื้องต๎นท่ีต๎องการในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์  ความส าคัญด๎านหลักการพืชสวนในการออกแบบภูมิทัศน์  
ปัจจัยท่ีสํงผลกระทบตํอการเจริญเติบโตของพืชพรรณ  องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์และขั้นตอนในกระบวนการ
ออกแบบภูมิทัศน์เบือ้งต๎น  หลักการดูแลรักษาวัสดุพชืพรรณ  ระบบไฟฟาูและระบบระบายน้ าในงานออกแบบภูมิทัศน ์ 
ระบบชลประทานภูมทัิศน์  วัสดุกํอสร๎างในงานภูมทัิศน์และกระบวนการกอํสร๎างในงานภูมทัิศน์ 

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) การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 3                            4(2-6-5)  
HORT 483   GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 3 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พส. 382 หรือตามความเหน็ของภาควิชา  
วเิคราะห์พื้นท่ี สภาพแวดล๎อม และวางผังออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อมในพื้นท่ีลาดชัน  รวมถึงวิเคราะห์

ความต๎องการตําง ๆ ของผู๎ใช๎งานในพื้นท่ี ผลกระทบท่ีมีตํอพื้นท่ีและบุคคลรอบข๎าง  การออกแบบภูมิทัศน์ 
สภาพแวดลอ๎ม และออกแบบรายละเอยีดองค์ประกอบของสวนในพื้นท่ีลาดชันขนาดกลางถึงขนาดใหญํ  การเลือกใช๎
วัสดุพืชพรรณท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและภูมิอากาศเฉพาะถิ่น  การประยุกต์ใช๎ศิลปะและวัฒนธรรม
ล๎านนากับการออกแบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม   ถํายทอดและอธิบายแนวความคิดในการออกแบบสวนและ
สภาพแวดลอ๎มในพืน้ท่ีลาดชันโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 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.   
 
ก.พส. 484 (359484) การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 4    4(2-6-5) 
HORT 484   GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 4 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 483 หรือตามความเห็นของภาควิชา  
 รวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์คุณสมบัติตําง ๆ ของพื้นท่ีท่ีเลือกเพื่อสร๎างโครงการท่ีเหมาะสม วิเคราะห์ความ
ต๎องการตําง ๆ ของผู๎ใช๎งานในพื้นท่ี รวมท้ังวิเคราะห์ผลกระทบของการออกแบบท่ีมีตํอพื้นท่ีและบุคคลรอบข๎าง 
ออกแบบผังบริเวณของพื้นท่ีท่ีเลือกมา การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ  การออกแบบลักษณะสิ่งกํอสร๎างในสวนและการ
เลอืกใชว๎ัสดุกํอสร๎าง การออกแบบรายละเอียดและองค์ประกอบตําง ๆ ของสวน  ถํายทอดแนวความคิดโดยน าเสนองาน
ในรูปแบบกราฟฟิคจากโปรแกรมคอมพวิเตอร์ให๎มีความสอดคล๎องกับงานท่ีเลือก  
 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. 
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ก.พส. 490 (359490)  สหกจิศึกษาทางพืชสวน                                            6 หนํวยกติ 
HORT 490  COOPERATIVE EDUCATION IN HORTICULTURE 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.กษ. 290  
การฝึกปฏิบัติงานทางพืชสวนในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานใน

สถานประกอบการนัน้ๆ ไมนํอ๎ยกวํา 16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง และต๎องได๎รับการดูแลและควบคุมโดยพนักงานพี่เลี้ยง
จากสถานประกอบการและอาจารย์ท่ีปรึกษาจากภาควิชา รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยหรือการศึกษาท่ี
ด าเนนิการในระหวํางการปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ และการน าเสนอความร๎ูและประสบการณ์จากสหกิจศึกษา 

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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 
 นักศกึษาต๎องบรรยายเพื่อน าการสัมมนาอยํางนอ๎ยหนึ่งครัง้ตามหัวข๎อท่ีก าหนด 
 Students are required to give lecture or lectures to the class under topic or topics selected by staff of 
the department, etc. 
 
ก.พส. 499 (359499)   ปัญหาพิเศษ                                                 3(0-9-0)  
HORT 499   SPECIAL PROBLEMS 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4   
กระบวนการท างานวิจัย ประกอบด๎วย การก าหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การทบทวนเอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง  ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ การเก็บข๎อมูลวิจัย  การวิเคราะห์ข๎อมูล
งานวจิัย รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมํเป็นท่ี
พอใจ (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) โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น      2(2-0-4) 
PLP 210   ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206  
หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน 

ความส าคัญและพัฒนาการทางโรคพืชท่ีมีผลตํอการเกษตร  เชื้อสาเหตุ การแพรํระบาด  การเข๎าท าลาย 
อาการของโรค การวนิจิฉัยโรค ตลอดจนระบบการปูองกันตนเองของพชืและการจัดการโรค  การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อประโยชนใ์นการปูองกันโรคและการพยากรณ์โรค 
 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. 
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ก.รพ. 212 (360212) ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต๎น            1(0-3-1) 
PLP 212   ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210  หรือ ก.รพ. 211 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน 
 รูปรํางลักษณะของเชื้อโรค  อาการของโรคพืชท่ีเกิดจากสาเหตุตําง ๆ  อุปกรณ์ท่ีใช๎ในวิชาโรคพืชเบื้องต๎น 
และวิธีการตําง ๆ  ในการปูองก าจัดโรคพชื 
 Morphology of pathogens, disease symptoms caused by various agents, equipment used in elementary 
plant pathology and methods for control of plant diseases. 
 
ก.รพ. 301 (360301) เทคนิคทางโรคพืช            3(2-3-4) 
PLP 301   PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน 
เทคนิคตําง ๆ ในการศึกษาทางโรคพืช การท าสไลด์วิธีตําง ๆ การใช๎เคร่ืองมือท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษาทาง

โรคพชื คุณสมบัตแิละการเตรียมอาหารเลีย้งเชื้อท่ีเหมาะสมกับการเพิ่มจ านวนของเชื้อ สภาวะแวดล๎อมท่ีมีอิทธิพลตํอ
การทวจี านวนของเชื้อ วธีิการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพชื และการวเิคราะห์ทางโรคพชื  

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)  โรคของพืชเศรษฐกจิ            3(2-3-4)       
PLP 304   DISEASES OF ECONOMIC PLANTS                                                                        

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน 
 ลักษณะอาการของโรค การจ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ การแพรํระบาด และการปูองกันก าจัดโรคพืช
เศรษฐกิจท่ีเกิด ในกลุํมของ พชืผัก ไมด๎อกไม๎ประดับ พชืไรํ และไมผ๎ล  
 Symptoms, identification, epidemics and control of diseases of economic vegetable crops, ornamental 
plants, field crops and fruit crops.  
 
ก.รพ. 390 (360390)  การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวิชาโรคพืช      3(0-18-0) 
PLP 390   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN PLANT PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน : ก.กษ. 290  
 การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช โดยฝึกปฏิบัติในหนํวยงานของรัฐหรือเอกชน ตลอดจน
การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการเกษตรด๎านตํางๆ โดยฝึกท างานรํวมกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212  
   หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน 

 ความส าคัญและอุปกรณท่ี์จ าเป็นส าหรับการวินิจฉัยโรคพืช การเก็บตัวอยํางพืช  ขั้นตอนและวิธีการส าหรับ
การวนิจิฉัยโรคพชืท่ีมีสาเหตุจากสิ่งมชีวีติคล๎ายรา  รา  แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส๎เดือนฝอยศัตรูพืช สิ่งไมํมีชีวิตอ่ืน ๆ  
และการวนิจิฉัยในคลินิกพชืรวมถึงการให๎บริการชุมชน  
            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) โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ                       3(2-3-4) 
PLP 401   DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS     
    เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212  
      หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน 

ลักษณะอาการของโรค การจ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ การวินิจฉัยเชื้อสาเหตุ การแพรํระบาดและการ
ปูองกันก าจัดโรคไมด๎อกไม๎ประดับ 

Symptoms, identification, diagnosis, epidemics and control of ornamental plant diseases. 
 
ก.รพ. 402  (360402)  โรคของพืชไร ํ       3(2-3-4) 
PLP 402   DISEASES OF FIELD CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน 
โรคพชืวิทยาท่ัวไป  โรคของธัญพชื  หญ๎าเลีย้งสัตว ์ถั่ว พืชน้ ามัน และพชืไรํอ่ืน ๆ 
General introduction of plant pathology.  Diseases of cereals, grasses, legumes, seed crops, oil, 

and other field crops. 
 

ก.รพ. 403 (360403) โรคของไม๎ผล                                      3(2-3-4) 
PLP 403   DISEASES OF FRUIT CROPS 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน 
ลักษณะอาการของโรค การจ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ การวินิจฉัยเชื้อสาเหตุ การแพรํระบาดและการ

ปูองกันก าจัดโรคของไม๎ผลเมอืงหนาว ไมผ๎ลกึ่งเมอืงร๎อน และไมผ๎ลเมอืงร๎อน  
            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 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน 
ข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับโรคของผักท่ีส าคัญในภาคเหนือ ได๎แกํ ผักในวงศ์กะหล่ า วงศ์มะเขือ วงศ์แตง กระเทียม 

หอม และผักอื่น ๆ ในพื้นท่ีสูง  อาการของโรค สาเหตุของโรค วงจรการเกิดโรค การระบาด และการปูองกันก าจัด 
Introduction to important diseases of vegetable crops in Northern Thailand including diseases in 

brassicaceae, solanaceae, cucurbitaceae, garlic, onion and other high land 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน 
การระบาดของโรคพืช วิธีการปูองกันก าจัดโรคพืชแบบตํางๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการปูองกันก าจัดโรคพืช 

และการปูองกันก าจัดโรคพชืแบบผสมผสาน 
 Epidemiology of plant disease; various methods of plant disease control; biotechnology and plant disease 
control; integrated control of plant disease. 
 
ก.รพ. 411 (360411)  โรคพืชที่เกดิจากแบคทีเรีย         3(2-3-4) 
PLP 411   BACTERIAL PLANT DISEASES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.จช. 205 และ ว.จช. 206  
ข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับแบคทีเรียวิทยา การจัดหมวดหมูํ การระบุชนิด สัณฐานวิทยา โครงสร๎าง สรีรวิทยา 

และอาการของโรคแบคทีเรีย  การติดเชื้อและพัฒนาการของโรคของพืชปลูกและพืชปุา  กลยุทธ์การปูองกันและ
ควบคุมโรค  

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. 



 187 

ก.รพ. 423 (360423) ราสาเหตุโรคพืช       3(2-3-4) 
PLP 423   PLANT PARASITIC FUNGI     

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ว.จช. 205  และ ว.จช. 206  
รูปรํางลักษณะราสาเหตุของโรคพชื  ลักษณะท่ีแตกตํางกันของเส๎นใย  โครงสร๎างสืบพันธ์ุ  ขยายพันธ์ุ  ชนิด

และรูปรํางของสปอร์โครงสร๎างท่ีบรรจุสปอร์  และโครงสร๎างท่ีให๎ก าเนิดสปอร์  เร่ืองราวเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของรา  
การเข๎าท าลายพชื  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)   ไสเ๎ดือนฝอยศัตรพูืช                           3(2-3-4) 
PLP 431   PLANT NEMATODES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน 
 ลักษณะทางกายวิภาค  สัณฐานวิทยา  ชีพจักร  และการจ าแนกชนิดของไส๎เดือนฝอย  ลักษณะอาการของ
โรคพชืท่ีเกิดจากไส๎เดอืนฝอยศัตรูพชื  เทคนิคการแยกไส๎เดอืนฝอยศัตรูพืชออกจากดินและพืช  ความสัมพันธ์ระหวําง
พชืและไส๎เดอืนฝอยศัตรูพชื 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   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ว.จช. 205, ว.จช. 206; และ ก.กฏ. 210  
 โครงสร๎างและคุณสมบัติของไวรัสศัตรูพืช ลักษณะอาการและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชท่ีถูก
ไวรัสท าลาย การถํายทอดและสังเคราะห์เชื้อไวรัส การแยกไวรัสบริสุทธ์ิ  ปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับการศึกษาไวรัสสาเหตุ
โรคพชื 
 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. 
 
ก.รพ. 450 (360450)   โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว      3(2-3-4)  
PLP 450   POSTHARVEST DISEASE                            

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน 
 ความส าคัญของโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวของผลผลิตพืชไรํและพืชสวน สาเหตุและปัจจัยท่ีสํงเสริมการเกิดโรค 
ลักษณะความเสียหายเนื่องจากโรค และแนวทางในการปูองกันก 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 guidelines for controlling diseases. 
 
ก.รพ. 460 (360460)   ปฏิสัมพันธ์ระหวํางพืชและเชือ้โรคในระดับโมเลกลุ         3(3-0-6)  
PLP 460   MOLECULAR PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS  

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ว .จช.  205 และ ว .จช.  206  
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหวํางพืชอาศัยกับเชื้อสาเหตุโรคในระดับโมเลกุล ยีนท่ีควบคุมลักษณะความ

ต๎านทาน และความอํอนแอตํอโรคของพืชอาศัย ความผันแปรทางพันธุกรรมของพืชอาศัยและของเชื้อสาเหตุโรค 
กลไกการเกิดโรคในพืช สรีรวิทยาของพืชท่ีเป็นโรค พันธุกรรมและขบวนการทางชีวเคมีของเชื้อสาเหตุท่ีท าให๎พืชเป็น
โรค กลไกการสื่อความในระบบพืช กลไกการปูองกันตนเองของพืชอาศัยในธรรมชาติ และพันธุวิศวกรรมกับการ
ประยุกตใ์ชท๎างด๎านการเกษตร  

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. 
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ก.รพ. 470  (360470) การประยุกต์ใช๎การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช                         3(2-3-4) 
PLP 470   APPLICATION OF PLANT TISSUE CULTURE IN PLANT PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน 
หลักการในการเลีย้งอวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล์ของพชื และการประยุกตใ์ชป๎ระโยชนจ์ากการเลีย้งเนื้อเยื่อทาง

โรคพชื และการผลิตพชืท่ีปลอดโรคและทนตํอโรค โดยการใช๎เทคนิคการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ  
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. 
 
ก.รพ. 471 (360471)  การประยุกต์ใชเ๎ทคนิคระดบัโมเลกุลทางดา๎นโรคพืชและการเกษตร  3(2-3-4) 
PLP 471   APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES IN PLANT PATHOLOGY 

AND AGRICULTURE 
เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน 

ความร๎ูพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของโครงสร๎างและองค์ประกอบของกรดนิวคลิอิค เทคนิคระดับ
โมเลกุลท่ีน ามาประยุกตเ์พื่อการจ าแนกและตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพชื รวมไปถึงการน ามาประยุกตใ์นการเกษตร 

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) สหกจิศึกษาทางโรคพืช       6 หนํวยกิต 
PLP 490   COOPERATIVE EDUCATION IN PLANT PATHOLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290 
 การท างานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไมํน๎อย
กวํา 16 สัปดาหอ์ยํางตอํเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใตก๎ารควบคุมดูแลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงท่ี
ได๎รับการมอบหมายจากหนํวยงาน 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.รพ. 497 (360497) สัมมนา 1                           1(1-0-2) 
PLP 497   SEMINAR 1   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4    
          การสัมมนาในหัวข๎อท่ีเกี่ยวข๎องกับโรคพืช  การน าเสนอหัวเร่ือง  การค๎นคว๎าเอกสารอ๎างอิง การวิเคราะห์
ปัญหา  และการน าเสนอ  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (U) 
          Seminar in class under topic related to Plant Pathology.  Presentation of research title, searching for 
relevant references, research problem 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   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4    
          การสัมมนาในหัวข๎อท่ีเกี่ยวข๎องกับโรคพืช  การน าเสนอหัวเร่ือง  การค๎นคว๎าเอกสารอ๎างอิง  การวิเคราะห์
ปัญหา  การเสนอผลการทดลอง การวิจารณ์ผลการทดลอง  และการน าเสนอ  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) 
หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (U) 
          Seminar in class under topic related to Plant Pathology.  Presentation of research title, searching for 
relevant references, research problem 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4    
          ก าหนดหัวข๎อปัญหางานวิจัยและวัตถุประสงค์  ฝึกด าเนินการวิจัย วิเคราะห์ผล สรุปผล วิจารณ์ผล น าเสนอ
และเขียนเลํมปัญหาพิเศษ  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (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. 210 (361210)  ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตเิบื้องตน๎    2(2-0-4) 
SOIL 210   INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 111 และ ว.คม. 115 
หลักการก าเนิดดิน ฟิสิกสข์องดนิ เคมีของดิน จุลินทรีย์ดนิ ความอุดมสมบรูณ์ของดินและธาตุอาหารพชื 

รวมท้ังการส ารวจและจ าแนกดนิ การประยุกตว์ทิยาศาสตร์ของดินในการจัดการดนิ น้ าและทรัพยากรธรรมชาติให๎คง
ประโยชนย์ั่งยืน เพื่อปรับปรุงศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและปรับปรุงสิ่งแวดลอ๎มให๎ดีขึ้น 
 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, water and natural resources 
management in order to improve agricultural productivity and environmental quality. 
 
ก.ปฐ. 214 (361214) ปฏิบัตกิารปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตเิบื้องต๎น 1(0-3-0) 
SOIL 214   LABORATORY PRACTICES ON INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE  
              AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ปฐ. 210 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุต๎นก าเนิดดิน การศึกษาโปรไฟล์ดินเบื้องต๎น แผนท่ีการจ าแนกดินโลกและแผนท่ีดิน
ของประเทศไทย สมบัตทิางกายภาพของดนิ การวัดความเป็นประโยชน์ของน้ าในดิน การวัดความเป็นกรดของดินและ
ความตอ๎งการปูน การวัดความเค็มของดิน และความต๎องการน้ าในการชะล๎างอินทรียวัตถุและกิจกรรมของจุลินทรีย์
ดิน ธาตุอาหารพืช และการใช๎ปุ๋ย การจ าแนกสมรรถนะท่ีดินทางการเกษตร และแผนท่ีการใช๎ประโยชน์ท่ีดิน การ
อนุรักษด์ินและการจัดการดินบนพืน้ท่ีลาดเท บทบาทของลุํมน้ าและการจัดการ 

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. 

 
ก.ปฐ. 301 (361301) คุณภาพดินและสิ่งแวดล๎อมดนิ     3(3-0-6) 
SOIL 301   SOIL AND ENVIRONMENTAL QUALITY 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ว.คม. 100 หรือ ว.คม. 102  หรือ ว.คม. 104  
หรือ ว.คม. 115 หรือ ว.คม. 116 หรือ ว.คม. 151              

การแบํงประเภทของสารมลพิษ บทบาทของดินในวัฏจักรเคมีธรณีชีวของธาตุหลักและสารประกอบในภาวะ
แวดล๎อม อันตกริยาของสารมลพิษกับดิน, แหลํงน้ า และบรรยากาศแวดล๎อม วิธีการจัดการดินเพื่อแก๎ไขหรือลดสาร
มลพิษ แนวทางการประเมินความเสียงอันเนื่องจากสารมลพิษ 

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. 
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ก.ปฐ. 302 (361302) ฝนกรดและดินกรด      3(3-0-6) 
SOIL 302   ACID RAIN AND ACID SOIL 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ว.คม. 100 หรือ ว.คม. 102 หรือ ว.คม. 104  
หรือ ว.คม. 115 หรือ ว.คม. 116 หรือ ว.คม. 151 

แหลงํธรรมชาติและแหลํงผลิตโดยมนุษยข์องไนโตรเจนและซัลเฟอร์ ปัจจัยและกระบวนการการเกิดฝนกรด
และผลกระทบตอํระบบนเิวศน์ วธีิการสเทินฤทธ์ิฝนกรด สาเหตุของการเกิดดนิกรดและผลกระทบ วธีิแกไ๎ขดินกรด 

The natural source and human produced source of nitrogen and sulfur. Production and impacts of acid 
rain. The effect on ecosystems and the methods of neutralization. Causes of acid soil formation and its impaction. 
Possible methods of correction the soil acidity. 

 
ก.ปฐ. 322 (361322) การวิเคราะหด์ินและพืชเบื้องต๎น     3(2-3-4) 
SOIL 322  INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ปฐ. 202 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 212  

หลักการพื้นฐานของการวเิคราะห์ดินและพชื การตีความผลการวเิคราะห์ การฝึกหัดปฏิบัติเทคนิคตําง ๆ ใน
ห๎องปฏบัิตกิารและการควบคุมคุณภาพ 

Fundamental principles of soil and plant analysis, interpretation of analytical results, practical 
exercises on various laboratory techniques and quality control. 

 
ก.ปฐ. 341 (361341) ระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต๎นส าหรับการเกษตร   3(2-3-4) 
SOIL 341   INTRODUCTION TO SPATIAL INFORMATION SYSTEMS FOR AGRICULTURE 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212    

พื้นฐานและบทบาทของระบบข๎อมูลเชงิพื้นท่ีส าหรับการเกษตร การจัดการและองค์ประกอบของระบบข๎อมูล
เชิงพื้นท่ี การได๎มาซึ่งข๎อมูลเชิงพื้นท่ี รูปแบบข๎อมูลเชิงพื้นท่ีการวิเคราะห์และแสดงผลข๎อมูล ตลอดจนตัวอยํางการ
ประยุกตใ์ชร๎ะบบข๎อมูลเชงิพื้นท่ีส าหรับทางเกษตรในดา๎นตาํงๆ 

Fundamentals and roles of spatial information systems for agriculture, including organization and 
components of spatial information systems, acquisition of spatial data, spatial data model, spatial analysis and 
query, and application of spatial information systems in agriculture. 
 
ก.ปฐ. 351 (361351) ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ      3(3-0-6) 
SOIL 351   SOIL FERTILITY    

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 212  
 บทน าความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพชื คอลลอยด์ดิน  แรํดนิเหนยีวและการแลกเปลี่ยนประจุ ความ
เป็นกรดดาํงของดนิ  ดินเค็มและดินโซดิก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ แคลเซียม แมกนเีซียม จุลธาตุ 
อนิทรียวัตถุในดิน ปุย๋และการใชปุ๋๎ยในการผลิตพชื  การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน และ การจัดการความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

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) การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวิชาปฐพีศาสตร์    3(0-18-0) 
SOIL 390   และการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ  
   PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE  

AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290 

การฝึกงานเกี่ยวข๎องกับการจัดการดิน น้ า พืช และปุ๋ย โดยมํุงเนน๎ถึงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภายใตห๎นวํยงานราชการและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข๎อง 

Field work focusing on soil, water, plant and fertilizer management for crop production and natural 
resources protection under soil related government and private sectors. 
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ก.ปฐ. 413 (361413) การจ าลองระบบดิน-พืช      3(3-0-6) 
SOIL 413   SOIL-CROP SYSTEMS MODELING 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212       

หลักการและวธีิการของแบบจ าลองกระบวนการทางชวีกายภาพของการใช๎ และการกระจายธาตุคาร์บอนใน
พืชในชํวงการเจริญเติบโตตํางๆ กระบวนการพลวัตของน ้าในดินและน ้าในพืช กระบวนการพลวัตของธาตุไนโตรเจน
และธาตุฟอสฟอรัสในดินและในพืช สมการทางคณิตศาสตร์จะน ามาใชเ๎พื่อการบรรยายความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร 

The course covers concepts and methods of bio-physical modeling of plant carbon assimilation and 
partitioning processes in different growth stages; soil and plant water dynamics, soil and plant nitrogen dynamics; 
and soil and plant phosphorus dynamic processes. Mathematical equations will be used to describe the 
relationships between variables. 

 
ก.ปฐ. 421 (361421) ปฐพีเคมี       3(3-0-6) 
SOIL 421   SOIL CHEMISTRY 
   เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212       

เคมีดินและสมบัติของแรํซิลิเกต โดยเน๎นหนักในแรํเลเยอร์ซิลิเกต กระบวนการแลกเปลี่ยนแคทไอออนและ
แอนไอออนในดนิ ดินกรด และดินดําง เคมีเบือ้งต๎นของดนิน้ าขังและดินกรดจัด 

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) เทคโนโลยชีวีภาพจุลนิทรีย์ดนิ     3(2-3-4)  
SOIL 433   SOIL MICROBIAL BIOTECHNOLOGY     

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ปฐ. 210; หรือ ก.ปฐ. 212;  
   หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206  

พื้นฐานจุลชวีวทิยาทางดิน ดินถิ่นอาศัยของจุลินทรีย์ดนิ สิ่งมีชีวิตในดิน แบคทีเรียและอาร์เคีย รา แอคทิโนมัยซีท   
ไซยาโนแบคทเีรียและสาหราํย นิเวศวทิยาของจุลินทรีย์ดิน ไรโซสเฟียร์ พืชและไมคอร์ไรซา  การเปลี่ยนรูปไนโตรเจน
โดยจุลนิทรีย์ การตรึงไนโตรเจนทางชวีภาพ การเปลี่ยนรูปของซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยจุลนิทรีย์ การ
ยอํยสลายอินทรียวัตถ ุบทบาทของจุลินทรีย์ดา๎นการเกษตรและสิ่งแวดลอ๎ม 

Soil microbiology basics; soil habitat of soil microorganisms; soil organisms; bacteria and archaea; fungi; 
actinomycetes; cyanobacteria and algae; soil microbial ecology; rhizosphere; plant and mycorrhiza; nitrogen 
transformation by microorganisms; biological nitrogen fixation; sulfur, phosphorus, and potassium transformation 
by microorganisms; organic matter decomposition; roles of microorganisms in agriculture and environment. 
 
ก.ปฐ. 442 (361442) การส ารวจและจ าแนกดิน      3(2-3-4) 
SOIL 442   SOIL SURVEY AND CLASSIFICATION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 ศึกษาคุณสมบัติและวิธีการจ าแนกดิน ลักษณะและการกระจายของดินชนิดตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง กลุํม
ดินหลักของภาคเหนือ การใช๎และการจัดการดินให๎เหมาะสมตามชนิดของดิน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช๎และการท า
แผนที่ดิน ทัศนศกึษาตามแหลํงตํางๆ ท่ีมตีัวแทนของดินชุดตาํงๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย 
 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) ปุ๋ย        3(3-0-6) 
SOIL 452   FERTILIZERS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212 
ธรรมชาติและพฤติกรรมของปุ๋ย เทคโนโลยีการผลิตและการใช๎ปุ๋ย N P K ปุ๋ยธาตุอาหารรองและปุ๋ยจุลธาตุ 

รวมถึงปุ๋ยอนิทรีย์ตําง ๆ 
Nature, behavior, production technology and use of N, P, K, secondary and micronutrient fertilizers as 

well as organic fertilizer. 
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ก.ปฐ. 453 (361453) ดินและธาตุอาหารพืช      3(3-0-6) 
SOIL 453   SOIL AND PLANT NUTRITION 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ปฐ. 351 หรือ ว.ชว. 342 หรือ ก.พส. 311 
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ศึกษาธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับพืช กลไกในการดูดซึม และการเคลื่อนย๎ายธาตุอาหารพืชการใช๎ประโยชน์
ของธาตุอาหารในขบวนการตาํงๆ ภายในตน๎พืช ศกึษาปัญหาตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับธาตุอาหารของพืชในเขตร๎อน 
 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212 
 ศึกษาธรรมชาติและสาเหตุของการพังทลายของดินเนื่องจากลมและฝน สมบัติทางกายภาพและผลกระทบ
ของฝนท่ีมตีอํการชะล๎างและการพัดพาไปของดิน มาตรการในการควบคุมการพังทลายของดิน การคาดคะเนน ้าท่ีไหลบํา 
การออกแบบทางวิธีกลในการควบคุมการพังทลายของดินรวมท้ังการจัดการท่ีดิน และปลูกพืชให๎เหมาะสมตลอดจน
ค๎นหาวิธีการวิจัยและแก๎ปัญหาเพ่ือการอนุรักษด์ิน 
 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. 
 
ก.ปฐ. 471 (361471) ปฐพีฟิสิกส์       3(3-0-6) 
SOIL 471  SOIL PHYSICS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212   
และ ว.ฟส. 181 และ ว.ฟส. 191 

สมบัตทิางฟิสิกส์ของดิน ตลอดจนปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์บางอยํางท่ีเกิดขึ้นในดิน โดยเน๎นถึงสมบัติทางฟิสิกส์
ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเจริญและพัฒนาการของพืช เชํน เนื้อดิน โครงสร๎างของดิน การถํายเทอากาศในดิน อุณหภูมิดิน 
สถานะ และสมบัตขิองน้ าในดิน ท าการประเมินหรือตรวจวัดและจัดการสมบัติทางฟิสิกส์ตํางๆ เหลํานั้น เพื่อให๎เหมาะสม
กับการใชท่ี๎ดนิเพื่อการเกษตร และท้ังยังสามารถประยุกตแ์นวคิดตาํงๆ เหลํานี้กับสาขาวชิาอื่นท่ีเกี่ยวข๎องได๎อีกด๎วย 

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) วิธีการของปฐพีฟิสิกส์วิเคราะห์     1(0-3-0) 
SOIL 474   METHODS OF SOIL PHYSICAL ANALYSIS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 471 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกับ ก.ปฐ. 471 
การปฏบัิตกิารในห๎องปฏบัิตกิารหรือในภาคสนามเพื่อวัดหรือวเิคราะห์สมบัตทิางฟิสกิส์  
Laboratory and field exercises in methods of soil physical properties analysis. 
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ก.ปฐ. 475 (361475) การจัดการน้ าในดินและการชลประทานระดับไรํนา   3(3-0-6) 
SOIL 475  SOIL WATER MANAGEMENT AND ON-FARM IRRIGATION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ฟส. 101  หรือ ว.ฟส.111 หรือ ว.ฟส. 181  
และ ว.ฟส. 191 และ ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210  
หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212 

บทบาทส าคัญของน้ าในดิน และระบบการให๎น้ าในระดับไรํนาตํอการผลิตพืช ความสัมพันธ์ของดิน-น้ าและ
พชื การจัดการน้ าในดนิ ดินเค็มและดินดาํง วธีิการให๎น้ าและระบบการระบายน้ าแบบตาํงๆ การวัด การค านวณการใช๎
น้ าของพชื และความตอ๎งการน า้ส าหรับระบบการชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพในระดับไรํนา การตัดสินใจเลือกวิธีการ
ให๎น้ าแกํพชื การพจิารณา การวางแผนงาน และด าเนินงานส าหรับโครงการชลประทานในระดับไรนําท่ัวไป 

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. 

 
ก.ปฐ. 490 (361490) สหกจิศึกษาทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6 หนํวยกิต 
SOIL 490   COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL SCIENCE  

AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290 

การฝึกปฏิบัติงานด๎านการจัดการดิน น้ า พืช และปุ๋ย เพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม ในหนํวยงาน
ท่ัวไปของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเขียนรายงานและการน าเสนอความร๎ูและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน 
ในหนํวยงานนั้น ๆ เสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง และต๎องได๎รับการดูแลและควบคุมโดย
อาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้ง 

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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 
 เสนอการสัมมนาพร๎อมท้ังเอกสารเกี่ยวกับหัวข๎อท่ีจะใชใ๎นงานวิจัย (ปัญหาพิเศษ) เกี่ยวข๎องกับปฐพีศาสตร์ 
 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  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4 
 เสนอการสัมมนาพร๎อมท้ังเอกสารท่ีตํอเนื่องจากการสัมมนาในครัง้แรก (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. 

 
ก.ปฐ. 499 (361499)   ปัญหาพิเศษ                                                 3(0-9-0)  
SOIL 499   SPECIAL PROBLEMS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 4  
กระบวนการท างานวิจัย ประกอบด๎วย การก าหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การทบทวนเอกสาร

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข๎อง  ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลที่คาดวําจะได๎รับ การเก็บขอ๎มูลวจิัย การวเิคราะห์ขอ๎มูลงานวิจัย 
รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย  โดยมีการประเมินผลเป็นท่ีพอใจ (S) หรือไมเํป็นท่ีพอใจ (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. 
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ก.อร. 211 (362211) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล๎อม                3(3-0-6) 
CONS 211   PRINCIPLES OF CONSERVATION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมมํี 
ปัญหาท่ัวไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและการอนุรักษ์

ทรัพยากร หลักการอนุรักษท์รัพยากร บรรยากาศ น า้ ปุาไม๎ สัตว์ปุา ดิน พชื พรรณไม๎ แรํ และอื่นๆ 
Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and methods of 

management and conservation of natural resources. 
 
ก.อร. 301 (362301) ทรัพยากรธรรมชาตเิบื้องต๎น                             3(3-0-6) 
CONS 301  FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 112  
 แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม การจ าแนก
ประเภททรัพยากรธรรมชาติ แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติตําง ๆ ได๎แกํ น้ า ปุาไม๎ สัตว์ปุา ดิน พืชเกษตร สัตว์เลี้ยง เป็นต๎น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุํมน้ ากับการใช๎ประโยชน์ท่ีดินอยํางเหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชนเผํา   
ภูมิปัญญาชาวบ๎านและการมีสํวนรํวมของประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐและองค์กรท่ีเกี่ยวข๎องในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยําง
บูรณาการสูํความย่ังยนื  
 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.อร. 401 (362401) การอนุรักษ์ที่ดินและแหลํงน้ า                             3(3-0-6) 
CONS 401   CONSERVATION OF LAND AND WATER RESOURCES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211  
หรือ ก.ปฐ. 212 หรือ ก.อร. 211 

ศึกษาปัญหาในการใช๎ท่ีดินในแงํท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน ้า  ตลอดจนหลักการจัดการและวางแผน
เกี่ยวกับการอนุรักษด์ินและน า้ 

Problems of land use in relation to soil and water conservation. Principles involved in devising soil and 
water conservation programme. 

 
ก.อร. 411 (362411) การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม๎                       3(3-0-6) 
CONS 411   FOREST RESOURCES CONSERVATION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211  
หรือ ก.ปฐ. 212 หรือ ก.อร. 211 

 ความหมายของปุาไม๎และการอนุรักษท์รัพยากรปุาไม๎ ปัญหาและแนวทางการจัดการปุาไม๎ ระบบนิเวศปุาไม ๎ 
ชนิดของปุาไม๎ในประเทศไทย ความส าคัญและคุณประโยชนข์องปุาไม๎ ความหลากหลายทางชีวภาพปุาไม๎ สังคมพืชปุา
ไม ๎นิเวศวทิยาเชงิประชากรของพชืปุา ผลผลิตชีวภาพปุาไม๎และการถํายทอดพลังงาน การหมุนเวียนของธาตุอาหารใน 
ระบบนเิวศปุาไม๎ ปัจจัยสิ่งแวดลอ๎มเกี่ยวกับแสง อุณหภูมิ ความชื้นและลม ดินปุาไม๎ ไฟปุา ปาุไมก๎ับลุมํน้ า การทดแทน
ของปุาไม๎และการฟื้นฟูสภาพปุา 
 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.อร. 412 (362412) ทรัพยากรพืชป่า       3(3-0-6) 
CONS 412   FOREST PLANT RESOURCES  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 112 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ความส าคัญของทรัพยากรพืชปุา พันธ์ุไม๎ปุาแยกตามวงศ์ตํางๆ และรูปแบบการเจริญเติบโตของพันธ์ุไม ๎

ได๎แกํ ไม๎ยืนต๎น ไม๎เลื้อย ไผํ ไม๎พุํม พืชยึดเกาะและพืชพื้นลําง ชนิดของพันธ์ุไม๎ในปุาตํางๆ เชํน ปุาเต็งรัง ปุาเบญจพรรณ 
ปุาดิบแล๎ง ปุาสน และปุาดิบเขา ความต๎องการสภาพสิ่งแวดล๎อมของพื้นปุา คุณประโยชน์ทางตรง ได๎แกํ ผลผลิตท่ีเป็น 
เนื้อไม๎ เชํน ไม๎ส าหรับการกํอสร๎างบ๎านเรือน ท าเครื่องเรือน เสาและไม๎ใช๎สอย ผลผลิตท่ีไมํใชํเนื้อไม๎ เชํน พืชอาหาร ให๎
น้ ามัน ยางไม๎ พืชสมุนไพร ไม๎ประดับ และอื่นๆ คุณประโยชน์ทางอ๎อม เชํน พันธ์ุไม๎ในปุาต๎นน้ าล าธาร ชํวยปรับสภาพ
อากาศและลดมลภาวะสิ่งแวดล๎อม ปูองกันการพังทลายของดิน มีดอกที่สวยงาม ฯลฯ สถานะภาพของพืชปุา เชํน พืชท่ี 
พบได๎ท่ัวไป พบปานกลางและหายาก แนวทางการอนุรักษ์โดยการขยายพันธ์ุดว๎ยเมล็ดและแบบไมอําศัยเพศ 

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. 
 
ก.อร. 421 (362421) กฎระเบียบและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า   3(3-0-6) 
CONS 421   REGULATIONS AND WILDLIFE RESOURCES CONSERVATION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ 211  
หรือ ก.ปฐ 212 หรือ ก.อร. 211  
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

บทน าเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  สถานภาพและความขัดแย๎งเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา กรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการ บูรณาการระหวํางการอนุรักษ์และการพัฒนาอยํางยั่งยืน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ปุา
ระดับชาติและนานาชาติ กฎระเบียบท่ีส าคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ปุา สัตว์ปุาท่ีส าคัญของประเทศไทย 
นิเวศวิทยาสัตว์ปุา ชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ปุา การส ารวจทางนิเวศวิทยาปุาไม๎และสัตว์ปุา การส ารวจชนิด
และการประเมินประชากรสัตว์ปุา การจัดการทรัพยากรสัตว์ปุาเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ  แนวทางการ
อนุรักษแ์ละการจัดการทรัพยากรสัตวปุ์าอยํางย่ังยนื 
 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.อร. 424 (362424) หลักการและการจัดการลุํมน้ า                   3(2-3-4) 
CONS 424   PRINCIPLES AND MANAGEMENT OF WATERSHED RESOURCES 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211  
หรือ ก.ปฐ. 212 หรือ ก.อร. 211 หรือ ส.ภม. 104  
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

ความหมายและขอบเขตของการจัดการลุํมน้ า หลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการพื้นท่ีให๎ได๎น้ าปริมาณ
เพียงพอ คุณภาพดี ไหลในล าธารตลอดเวลา การปูองกันการพังทลายของดินรํวมกับผลผลิตอื่นๆ ในพื้นท่ีลุํมน้ า 
หลักการในการปรับปรุงพื้นท่ีลุมํน้ าให๎มีสภาพดีขึ้น การวางนโยบายในการจัดการลุํมน้ า เพื่อหลักการจัดการพื้นท่ีแบบ
เอนกประสงค์ 

Definition and scope of watershed management including principles and practices in managing the land 
area for water quantity, quality, and its regime. Soil erosion control together with outcomes of other products, 
rehabilitation of denuded areas, and planning policy are also studied for multiple uses. 
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ก.อร. 425 (362425) เทคนิคข๎อมูลระยะไกลเพื่อการส ารวจทรัพยากรที่ดิน  3(2-3-4) 
CONS 425   REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR LAND RESOURCES SURVEYS 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211  
หรือ ก.ปฐ. 212    

ประกอบด๎วย หลักการ กระบวนการ และวิธีการของการส ารวจทรัพยากรด๎วยดาวเทียม (Remote sensing) 
การประยุกต์ใช๎เทคนิคในการส ารวจ การน าวิธีการส ารวจด๎วยระบบข๎อมูลระยะไกลใช๎ในการส ารวจข๎อมูลทรัพยากร 
ธรรมชาติ โดยเน๎นการส ารวจทรัพยากรดิน, การเกษตร, ปุาไม๎, แหลํงน ้า และการใช๎ประโยชน์ท่ีดิน นอกจากนี้ 
ได๎อธิบายเกี่ยวกับการประยุกตร์ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด๎านการเกษตร และปุาไม๎ 

This course covers principle, procedure, stage and methods in remote sensing survey. The application of 
remote sensing techniques in agricultural and land resource will be discussed with particular references to soil, 
agricultural forest and water resources. Application of geographic information system in land resources 
management will also be introduced. 

 
ก.อร. 426 (362426) การส ารวจภูมิทัศน์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3(2-3-4) 
CONS 426  LANDSCAPE SURVEY FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211  
หรือ ก.ปฐ. 212 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 แนวความคิดในเชิงพื้นท่ี สภาพภูมิสัณฐานของพื้นท่ี ท่ีตั้ งโครงการ สถานภาพและลักษณะของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการเกษตร สิ่งกํอสร๎าง-สิ่งท่ีมนุษย์สร๎างขึ้น ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ – สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชนท่ีอยูภํายในพื้นท่ีท่ีต้ังโครงการและพืน้ท่ีสภาพแวดลอ๎มข๎างเคียง รวมถึงขัน้ตอน กระบวนการ ของ
การส ารวจและการได๎มาซึ่งขอ๎มูลทางภูมทัิศน์ และนักศกึษาสามารถท าการส ารวจ จัดท าแผนท่ี และพัฒนาฐานข๎อมูล
เชงิพื้นท่ีของลักษณะทางภูมทัิศน์ท่ีส าคัญในพืน้ท่ีท่ีต้ังโครงการและพืน้ท่ีขา๎งเคยีงได๎ ในขนาดพื้นท่ีท่ีแตกตํางกัน และใน
ระดับมาตราสํวนตาํง ๆ  

Concept of the spatial relationship; Geomorphology of the site; Natural Resources condition; Agricultural 
Resources; Man-made structure; including economy, population, and culture of the community living at the site 
and the surrounding areas; Methodology and process of survey and inquiry of landscape information. Students 
can survey, produce the maps, and develop site information about landscape condition on site and surrounding 
area in different sizes and scales.   
 
ก.อร. 427 (362427) หลักภูมินิเวศวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3(3-0-6) 
CONS 427  PRINCIPLE OF LANDSCAPE ECOLOGY FOR  

NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211  

หรือ ก.ปฐ. 212 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
 แนวความคิดและทฤษฎีทางภูมินิเวศวิทยา การจัดการเชิงพื้นท่ี ขนาดพื้นท่ี และระดับมาตราสํวน  

องคป์ระกอบและความซับซ๎อนทางภูมทัิศน์ ซึ่งประกอบด๎วย รูปแบบทางภูมิทัศน์ โครงสร๎างของภูมิทัศน์ และบทบาท
และหน๎าท่ีของภูมิทัศน์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์  นอกจากนี้ นักศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช๎หลักการ
ทางภูมนิเิวศวทิยาในด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการแปลความหมายนัยยะทางภูมทัิศน์ และการใช๎
ประโยชนจ์ากแบบจ าลองทางภูมทัิศน์  

 Principle and theories of landscape ecology; spatial management, site sizes and scales; landscape 
components and complexity consisting of landscape forms, structures, functions, and dynamics. Furthermore, 
students can apply the principle of landscape ecology in natural resources management especially the meanings 
and implication of landscape and the utilization of landscape model.   
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ก.อร. 428 (362428) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบภูมิทัศน์     3(2-3-4) 
CONS 428   เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
   LANDSCAPE DESIGN COMPUTER PROGRAMS FOR  

NATURAL RESOURCES MANAGEMENT 
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211  

หรือ ก.ปฐ. 212 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
หลักการออกแบบทางภูมทัิศน์ และการออกแบบทางภูมิทัศน์ท่ีสอดคล๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม รวมถึงเทคนิคและวิธีการออกแบบทางภูมิทัศน์ท่ีอยูํบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการสิ่งแวดล๎อมท่ีดี ตลอดจนนักศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
พื้นท่ีและระบบภูมิสารสนเทศในงานออกแบบภูมิทัศน์ท่ีสอดคล๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ 

Principles of landscape design, and landscape design that related to natural resources management 
including techniques and process of landscape design based on natural resources conservation and environmental 
management. Students can apply the computer programs and informational technology in landscape design 
related to natural resources management and environment effectively.  
 
ก.อร. 441 (362441) อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร      3(3-0-6) 
CONS 441   AGRICULTURAL METEOROLOGY 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ศึกษาพื้นฐานของลมฟูาอากาศ และองค์ประกอบของอุตุนิยมวิทยาบางประการ การหมุนเวียนของ

บรรยากาศ เมฆ และน้ าฟูา โดยเนน๎ในแงํท่ีมีอิทธิพลตอํการเกษตร รวมถึงเครื่องมือและการตรวจวัด 
Basic concepts of weather and some meteorological elements, atmospheric circulations, cloud, 

precipitation, with emphasis on its effect on agriculture, instruments and observations. 
 

ก.อร. 451 (362451) การปลูกสร๎างสวนปา่                                              3(3-0-6) 
CONS 451   FOREST PLANTATION                                                                           

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน นักศกึษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 
ปุาธรรมชาติและสวนปุา หลักการ แนวคิดและบทบาทของการปลูกสร๎างสวนปุา เมล็ดพันธ์ุไม๎ปุาและการ

จัดหาเมล็ด เรือนเพาะช าและเทคนิคการผลิตกล๎าไม๎  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของพื้นท่ีและการเลือกชนิดไม๎  การ
ปลูกสร๎างสวนปุาและการดูแลรักษา  โรค แมลง และการควบคุมไฟปุา การติดตามและการประเมินผล  แงํมุมทาง
เศรษฐกิจของการปลูกสร๎างสวนปุา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องกับการปลูกสร๎างสวนปุา 

Natural forest and plantations; 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.อร. 452 (362452) หลักวนเกษตร                                                     3(3-0-6) 
CONS 452   PRINCIPLES OF AGROFORESTRY   

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พส. 210 หรือ ก.ปฐ. 210  
                                     หรือตามความเหน็ชอบของภาควิชา 

 ทรัพยากรปุาไม๎และการใช๎ประโยชน์ท่ีดิน นิยาม แนวคิดและการจ าแนกระบบวนเกษตร นิเวศวิทยาของวน
เกษตร  ไม๎ปุาในระบบวนเกษตร พืชเกษตรในระบบวนเกษตร  ปฏิสัมพันธ์ระหวํางต๎นไม๎และพืชเกษตร  สัตว์เลี้ยงใน
ระบบวนเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ าในระบบวนเกษตร  เศรษฐกิจและสังคมของระบบวนเกษตร การสํงเสริมวน
เกษตร กรณศีกึษา 

Forest resources and land use; definition, concepts and classification of agroforestry system; 
agroforestry ecology; forest tree 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. 
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ก.ธก. 211 (368211) การจัดการธุรกิจการเกษตร     3(3-0-6) 
ABM 211   AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ก.ศฐ. 200 หรือ ศศ. 100 หรือ ศศ. 101 
 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจในการตัดสินใจ การแก๎ปัญหาท่ีเผชิญกับการประกอบธุรกิจ
การเกษตร ปัญหาการได๎มา การจัดรูป และการจัดการท่ีดนิ 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) การจัดการธุรกิจฟาร์ม      3(2-3-4) 
ABM 310   FARM BUSINESS MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ศฐ. 200 หรือ ก.ศฐ. 201  
 กระบวนการตัดสินใจ สภาพแวดล๎อมกับธุรกิจฟาร์ม หลักเศรษฐศาสตร์ และเคร่ืองมือการตัดสินใจ การ
จัดเก็บข๎อมูล การวางแผนและการจัดการธุรกิจฟารม์ภายใต๎ความเสี่ยง การปฏบัิตกิารและดูงานในฟาร์ม 
 Decision processes, farm business environments, economic principles and decision tools, farm 
information acquisition, business analysis, planning and managing farm resources and enterprises under risk. 
Laboratory and study tours are provided. 
 
ก.ธก. 411 (368411) การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง     3(3-0-6) 
ABM 411   INTERMEDIATE AGRIBUSINESS MANAGEMENT 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ธก. 211 
 กระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร รวมถึงการบริหารองค์กรและการใช๎วิธีการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ    
ในการตัดสนิใจในการบริหารงาน ในแตํละระดับของธุรกิจเกษตร เน๎นการจัดการทางด๎านการเงินและการผลิต 
 The managerial process including the organization and methods of effective management at various 
levels in agricultural business firms emphasizing financial and production aspects. 
 
ก.กษ. 100 (400100) การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 1      1(0-3-1) 
AGRI 100  LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 การด าเนนิกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตตํางๆท่ี
ถูกจัดขึ้นท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให๎นักศึกษามีสํวนรํวมกิจกรรมในชํวงเวลาของการศึกษาใน
มหาวทิยาลัย  กิจกรรมตาํงๆเหลาํนีส้ามารถท าให๎นักศึกษาประยุกต์ใช๎การเรียนร๎ูจากกิจกรรมตํางๆ ไปพัฒนาในด๎าน
เกี่ยวกับการสร๎างจิตส านึกท่ีด ีตระหนักในคุณคําความเป็นมนุษย ์ มีการพัฒนาบุคลกิภาพ เข๎าใจการท างานเป็นทีม  มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปใช๎เป็นแบบอยํางในการด ารงชีพในอนาคตได๎อยํางมีความสุขท้ังรํางกายและจิตใจ  
พร๎อมท้ังมีจิตสาธารณะ ส านึกและรับผิดชอบตอํตนเอง 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) การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 2      1(0-3-1) 
AGRI 101  LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 การด าเนนิกิจกรรมท่ีเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตตํางๆท่ี
ถูกจัดขึ้นท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให๎นักศึกษามีสํวนรํวมกิจกรรมในชํวงเวลาของการศึกษาใน
มหาวทิยาลัย  กิจกรรมตาํงๆเหลาํนีส้ามารถท าให๎นักศึกษาประยุกต์ใช๎การเรียนร๎ูจากกิจกรรมตํางๆ ไปพัฒนาในด๎าน
เกี่ยวกับการสร๎างจิตส านึกท่ีด ีตระหนักในคุณคําความเป็นมนุษย ์ มีการพัฒนาบุคลกิภาพ เข๎าใจการท างานเป็นทีม  มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปใช๎เป็นแบบอยํางในการด ารงชีพในอนาคตได๎อยํางมีความสุขท้ังรํางกายและจิตใจ  
พร๎อมท้ังมีจิตสาธารณะ ส านึกและรับผิดชอบตอํตนเอง 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี                   
 ผลของพัฒนาการทางด๎านเทคโนโลยตีอํสังคมมนุษยแ์ละการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคตาํงๆ พัฒนาการของ
เทคโนโลยทีางการเกษตรตอํการเกิดสังคมมนุษย ์  ยุคเครื่องจักรกับการปฏวิัตเิขียว  ปฏชิีวนะสารกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก  ยนีเทคโนโลยกีับชีวิตยุคใหมํ  ผลของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมกับมลภาวะและปัญหาโลกร๎อน แนวทางใน
การแก๎ปัญหาในปัจจุบันและอนาคต 
 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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 ฝึกปฏิบัติในห๎องสมุด ฝึกงานในสถาบันการเกษตรหรือในฟาร์มเกษตรกร เรียนร๎ูการอยูํรํวมกัน การท างาน
เป็นทีมในกิจกรรมทางการเกษตร 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. 
 
ก.กษ. 290 (400290) การฝึกงาน  2       1(0-3-0) 
AGRI 290   PRACTICAL TRAINING 2 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 190 
 การฝึกงานภาคสนาม จ านวน 100 ชั่วโมง เกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรการเกษตร เพื่อการผลิตตั้งแตํเร่ิมต๎น
กิจกรรมไปจนถึงตลาดของผลิตผลทางการเกษตร ฝึกหัดวเิคราะห์การด าเนนิการเกษตรในเชงิธุรกิจ 
 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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คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  1  กระบวนวิชา 

ภ .บก.  130 )462130(  ยาในชวีิตประจ าวัน      3(3-0-6) 

PHPC 130   MEDICATIONS IN EVERYDAY LIFE 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ไมํมี 

 แนะน าความร๎ูพืน้ฐานเกี่ยวกับการใช๎ยา ชนิดของยา ข๎อควรระวังในการใช๎ยา ผลข๎างเคียงของยา พิษของยา 

การใช๎สมุนไพรใกล๎ตัว และผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพ่ือประโยชน์ในด๎านความปลอดภัย

ในการใชย๎า และสํงเสริมสุขภาพอนามัย 

 Introduction to the 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. 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน  2  กระบวนวิชา 

สพ. 105 (651105) ระบบนเิวศกับสุขภาพ      3(3-0-6) 

VM 105    ECOSYSTEM AND HEALTH 

เงื่อนไขที่ต๎องผาํนกํอน ส าหรับนักศกึษาที่ไมใํชํนักศกึษาคณะสัตวแพทยศาสตร ์

ศึกษาความเชื่อมโยงระหวํางระบบนิเวศกับสุขภาพและผลกระทบตํอมนุษย์ และสัตว์ตํางๆ บูรณาการองค์

ความร๎ูทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่ออธิบายผลของความเปลี่ยนแปลงในสังคม พืช สัตว์ และสิ่งแวดล๎อม 

โดยเฉพาะที่จะสํงผลกระทบตอํชีวิตมนุษย์ 

The relations between ecosystem and health and effects on human and animal life. Integration of 

knowledge of science for explaining the changes of a plants, animals and environment, especially the changes 

that affect to human life effects. 

 

สพ. 306 (651306) กายวิภาคของสัตว์เลี้ยง      3(2-3-4) 

VM 306   ANATOMY OF DOMESTIC ANIMALS 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 

 การศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบของระบบโครงกระดูก กล๎ามเนื้อหํอหุ๎มรํางกาย ทางเดิน

อาหาร สืบพันธ์ุ ตํอมไร๎ทํอ ขับถํายปัสสาวะ ทางเดินหายใจ หมุนเวียนโลหิต น้ าเหลือง ประสาทและอวัยวะสัมผัส

พเิศษ ในสัตวเ์ลีย้ง 

 The study of comparative gross anatomy in musculokeletal, integumentary, gastrointestinal, 

reproductive, endocrine, urinary, respiratory, cardiovascular, lymphatic, nervous system and special sense organs 

in domestic animals. 
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คณะบริหารธุรกิจ จ านวน  16  กระบวนวิชา  
บธ.กง. 100 (702100) การเงินเบื้องต๎นส าหรับผู๎ประกอบการ    3(3-0-6) 
FINA 100   INTRODUCTION TO FINANCE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
ความร๎ูพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ แนวคิดเบื้องต๎นกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการบัญชีส าหรับ

ผู๎ประกอบการ การประมาณต๎นทุนเบือ้งต๎นและสารสนเทศทางการเงินพื้นฐาน แผนการลงทุน ผลตอบแทนและความ
เสี่ยงในธุรกิจ การวิเคราะห์จุดคุ๎มทุน และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน การตัดสินใจการจัดหาแหลํงเงินทุนและการ
ประเมินสถานภาพธุรกิจ 

Foundation of business operation for entrepreneur. Basic concept of economic, finance and accounting 
for entrepreneur. Basic cost estimation and financial information. Investment planning. Return and risk in business. 
Break-even point analysis and working capital management. Financing decision and performance evaluation of 
business. 

 
บธ .กง. 101 (702101) การเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
FINA 101  FINANCE FOR DAILY LIFE 
   เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 

ส ารวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง การวางแผนทางการเงินของตนเอง การบริหารรายได๎ รายจําย และ
ภาระหนี้สิน การประกันความเสี่ยง ร๎ูจักการให๎เงินท างาน การวางแผนภาษี การเตรียมความพร๎อมเพื่อความสุข 
กรณศีกึษาการวางแผนทางการเงิน 

Exploring your financial health, Planning your personal financial plan, Revenue, expense, and debt 
service management, Insurance, Knowing how to make money work, Tax planning, Preparing for happiness and 
case study of financial planning. 

 
บธ .กจ.  103 (703103) การเป็นผู๎ประกอบการและธุรกจิเบื้องต๎น    3(3-0-6)         
MGMT 103  INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS 
   เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 

บทบาทการเป็นผู๎ประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ       
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู๎ประกอบการ สภาพแวดล๎อม ประเภท รูปแบบ และแผนธุรกิจ หลักการจัดการ 
การจัดการด๎านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวํางประเทศ และจริยธรรมส าหรับ
ผู๎ประกอบการ 

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. 

 
บธ .กจ.  131 (703131) การพัฒนาภาวะผู๎น าสํวนบุคคล     1(1-0-2) 
MGMT 131  PERSONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT 
   เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 หลักการพ ้ืนฐานในการพัฒนาตนเอง การเลือกตอบสนองตํอสิ่งเร๎า การสร๎างวิสัยทัศน์สํวนบุคคล การ
บริหารตนเอง การสร๎างผลประโยชนรํ์วมกับผู๎อ่ืน การเข๎าใจผู๎อ่ืน การรํวมมอือยาํงสร๎างสรรค์ การเตมิพลังชีวิต  
 Foundations of personal development. Responding to stimulus. Personal vision creation. Personal 
management. Mutual benefit. Mutual understanding. Constructive cooperation.  Self renewal. 
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บธ.กจ. 491 (703491) มารยาทในสังคมธุรกิจ      3(3-0-6) 
MGMT 491   BUSINESS ETIQUETTE 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
ความส าคัญของมารยาทในสังคมธุรกิจ การแนะน าและทักทาย การพบปะอยํางเป็นทางการ การสันทนาการ

และการเข๎าสังคม การเลือกหัวข๎อสนทนา มารยาทบนโต๏ะอาหาร การแตํงกาย การพูดในงานพิธีการ การมอบ
ของขวัญ และข๎อห๎ามของการปฏบัิตตินในสังคมธุรกิจ 

Importance of business etiquette to the following topics: introduction and greeting, formal meeting, 
entertaining and social meeting, conversation topics, manner on dining table, attiring, giving speech in formal 
ceremony, gift giving and taboos in business etiquette. 
 
บธ.กต. 191 (705191) ผู๎บรโิภคที่ชาญฉลาด      1(1-0-2) 
MKTG 191  SMART CONSUMER 
   เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 บทบาทของการตลาดในชีวิตประจ าวัน เข๎าใจกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ สิทธิและหน๎าท่ีของผู๎บริโภค การ
เป็นผู๎บริโภคท่ีชาญฉลาดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

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 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
 หลักพื้นฐานทางการตลาด  ลักษณะ แนวความคิด  และวิธีการศึกษาวิชาการตลาด ตลาดในแงํของผู๎บริโภค 
พฤตกิรรมของผู๎บริโภค การจ าแนกประเภทและการแบํงสวํนตลาด สิ่งแวดล๎อมทางการตลาด หลักการตลาดในสํวนท่ี
เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ ์ราคา การจัดจ าหนาํย และการสงํเสริมการขาย 
 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) การจัดการขายและศิลปะการขาย     3(3-0-6) 
MKTG 431   SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน บธ.กต. 211 
 ศึกษาถึงแนวความคิดตํางๆ เกี่ยวกับการขาย สํวนประกอบของความส าเร็จในการขาย การจัดการด๎าน
พนักงานขาย ได๎แกํ การวางแผน การคัดเลอืกและการบรรจุพนักงานขาย การมอบหมายหนา๎ที่ การควบคุม การจูงใจ 
และการปฏบัิตงิานของพนักงานขาย การพยากรณ์การขาย การก าหนดของการจ าหนาํย และการจัดการส าหรับตลาด
ค๎าปลีกและตลาดค๎าสํง ศลิปการขายในสํวนท่ีเกี่ยวกับการเตรียมการขายและกระบวนการขาย 
 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. 
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บธ.กต. 461 (705461) การจัดการการค๎าปลีก      3(3-0-6) 
MKTG 461   RETAIL MANAGEMENT  

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน บธ.กต. 211 
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมท่ีเกี่ยวข๎องกับการค๎าปลีก โอกาสในการค๎าปลีก ร๎านค๎าและ

วิธีการด าเนินงานของร๎านค๎า การปฏิบัติงานและการจัดการท่ีเกี่ยวข๎องกับสินค๎า เชํน การซื้อ การรับมอบ การท า
เครื่องหมาย การควบคุมและการตัง้ราคา รวมท้ังการเรียนร๎ูในเร่ืองการค๎าปลีกเฉพาะเร่ือง อันได๎แกํ การสํงเสริมการ
จ าหนาํย การให๎บริการลูกค๎า ตลอดจนการควบคุมการค๎าปลีก 

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. 

 
คณะเศรษฐศาสตร ์ จ านวน  1  กระบวนวิชา 
ศศ. 101 (751101) หลักเศรษฐศาสตร์ 1       3(3-0-6) 
ECON 101   PRINCIPLES OF ECONOMICS 1 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
แนวความคิดเบื้องต๎นทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีราคาเบื้องต๎น ทฤษฎีการผลิตและปัจจัยการผลิต นโยบาย

เศรษฐกิจจุลภาค 
Basic concepts in economics. Elementary price theory. Theory of consumer behavior. Production theory 

and factors of production. Microeconomic policy. 
 
คณะการสื่อสารมวลชน จ านวน  2  กระบวนวิชา 
สม. 204 (851204) หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา     3(3-0-6) 
MC 204   PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี 
แนวคิด หลักการ บทบาท และการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา  การใช๎สื่อและกิจกรรม

เพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 
Concepts, principles, roles, and processes of public relations and advertising.  Media use and activities 

for public relations and advertising. 
 
สม. 375 (851375) ดนตรีเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 
MC 375   MUSIC FOR COMMUNICATION 

เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน  ไมํมี 
ลักษณะของดนตรี  ประเภทของดนตรี  การเลอืกดนตรีส าหรับสื่อตําง ๆ 
Characteristics, types, and selection of music for communication.
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2.  ผลงานทางวิชาการ การค๎นคว๎า วิจัย หรือการแตํงต าราของอาจารย์ประจ า   
   

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. เกศนิี  เกตุพยัคฆ ์

Charoensook, R., K. Gatphayak, A.R. Sharifi, C. Chaisongkram, B. Brenig, and C. Knorr. 2011. Polymorphisms in 

the bovine HSP90AB1 gene are associated with better heat tolerance in Thai indigenous cattle. Tropical 

annimal health and production journal 44(4): 921-928.  

Charoensook, R., K. Gatphayak, B. Brenig, and C. Knorr. 2011. Further resolution of porcine phylogeny in 

Southeast Asia by Thai mtDNA haplotypes. Animal Genetics 42(4): 445-450.  

Gatphayak, K., 2011. An appropriate crossbred pigs for natural agriculture system in Thailand, Tropentag 

conference 2011 University of Bonn GERMANY, 4 - 7 October 2011.  

 

ผู๎ชํวยศาสตราจารยธ์ีระพงษ ์ เสาวภาคย ์

ธนียา  เจติยานุกรกุล, ไพฑูรย์ รอดวินิจ พรชัย, เหลืองอาภาพงศ์, ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, เจริญ ชินวาณิชย์เจริญ, 

และ กิติพงษ์ นาคภัคดี. 2554. ผลกระทบด๎านคุณภาพอากาศจากการใช๎ไบโอดีเซลชุมชน  กรณีศึกษาใน

ภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย (ระยะที่ 2 ) เสนอส านักงานคณะกรมการวจิัยแหงํชาติ. 

ธีระพงษ์ เสาวภาคย์, ธนยีา เจตยิานุกรกุล, และ วิไลพร ธรรมตา. 2552. การศึกษาความเป็นไปได๎ โครงการชุมชน

ต๎นแบบ เพื่อการเรียนร๎ูพลังงานทดแทนจากน้ ามันพืชใช๎แล๎ว : จากห๎องครัวสูํห๎องเคร่ือง  เสนอส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.). 

 

อาจารย์ณฐัศักดิ์  กฤติกาเมษ 

ดวงกมลวรรณ กบกันทา, ศิวาพร ธรรมดี, และ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ. 2556.  ผลของการท า Seed Priming ตํอการ

งอกของเมล็ดพันธ์ุแตงกวา.  แกํนเกษตร 41 (3) : 239-246. 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. รุจ  ศิริสัญลักษณ ์

กองแก๎ว  อนิทวงศ์, และ รุจ  ศิริสัญลักษณ์. 2554. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการปฏบัิตติามมาตรฐานการปลูกข๎าวอินทรีย์

ของเกษตรกรในอ าเภอสังทอง นครหลวงเวยีงจันทน ์สปป.ลาว. วารสารเกษตร 27 : 129-136. 

ณัฐพงษ ์ โพธ์ิศรี, รุจ  ศิริสัญลักษณ์, บุศรา  ลิ้มนรัินดร์กุล, และ สุนทร  ค ายอง. 2554. แนวทางการแก๎ปัญหาไฟปุา

แบบผสมผสานในพื้นท่ีอุทยานแหํงชาติสุเทพ-ปุย ของเกษตรกรในต าบลดอนแก๎ว อ าเภอแมํริม จังหวัด

เชยีงใหม.ํ วารสารเกษตร 27 : 121-127. 

บุญจันทร์  มณีแสง, และ รุจ  ศิริสัญลักษณ์. 2554. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อพันธ์ุลูกผสม

ระหวํางแมํพันธ์ุพื้นเมืองกับพํอพันธ์ุบราห์มันแดงของเกษตรกรในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว . วารสาร

เกษตร 27 : 137-143. 

สลิน  สุวรรณวงศ์, และ รุจ  ศิริสัญลักษณ์. 2552. ความร๎ูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัด

เชยีงใหม.ํ วารสารเกษตร 25 (ฉบับพเิศษ) : 39-44. 
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รองศาตราจารย์ ดร. วรทัศน์  อินทรัคคัมพร 

กิตตพิงศ ์ค าคง, ดุษฎ ีณ ล าปาง, วรทัศน์ อนิทรัคคัมพร, และ ประจวบ ฉายบุ. 2554. ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับควมส าเร็จใน

การเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรในอ าเภอสันทราย จั งหวั ดเชียงใหมํ .  การประชุมทางวิชาการของ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 49 วันท่ี 1- 4 กุมภาพันธ์ 2544 เลํมท่ี 4 สาขาสํงเสริมการเกษตรและคหกรรม

ศาสตร์ : 43 – 49. 

คณาธิป ค าวัง, และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2553. ปัจจัยท่ีมีผลตํอการผลิตล าไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัด

เชยีงใหม.ํ วารสารเกษตร 26 (ฉบับพเิศษ) : 155-162. 

รังสรรค์ เครือค า, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ, และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2553. การมีสํวนรํวม

ของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืนบนท่ีสูงในเขตพื้นท่ีโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหมํ. วิทยาสาร

เกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 31 (1) : 107-120. 

วรทัศน์ อนิทรัคคัมพร, และ ธันยากร ค าก๎อน. 2553. การจัดการความร๎ูของเกษตรกรผู๎ปลูก ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 

ในเขตทํุงกุลาร๎องไห๎ จังหวัดร๎อยเอ็ด. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 48 วันท่ี 

17 - 20 มีนาคม  2553. เลํมท่ี 5 สาขาสํงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ : 99 – 106. 

เลอสัณห์ มูฮ าหมัดอารี, และ วรทัศน์ อินทรัคคัมพร. 2552. ต๎นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงในปีเพาะปลูก2547-2548. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 47 

วันท่ี 17 – 20 มีนาคม 2552 เลมํท่ี 5 สาขาสํงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ : 9 – 15.  

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล  เศรษฐบุตร 

ประหยัด มะโนพะเส๎า, อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, สุรพล เศรษฐบุตร, และ ร าไพพรรณ อภิชาตพงศ์ชัย. 2555. 

กระบวนการพัฒนาเครือขํายการเรียนร๎ูเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุํมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยอบแห๎ง จังหวัด

ล าพูน,. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 13 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกํน , 17 

กุมภาพันธ์ 2555, มหาวทิยาลัยขอนแกํน, หนา๎ 98-103. 

สุรพล เศรษฐบุตร. 2555. เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูในองค์กรฯ ตอนท่ี 6 : การก าหนดความร๎ู ทักษะ และ

สมรรถนะของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ  (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp). 
สุรพล เศรษฐบุตร.  2554. เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูในองค์กรฯ ตอนท่ี 1 : องค์กรและภาวะผู๎น า 

(http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp) . 

สุรพล เศรษฐบุตร. 2554. เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูในองค์กรฯ ตอนท่ี 2 : วิวัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร 

(http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp) . 

สุรพล เศรษฐบุตร. 2554. เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูในองค์กรฯ ตอนท่ี 3 : Balanced Scorecard และการ

ประยุกตใ์ชใ๎นการบริหารเชงิกลยุทธ์ ของคณะเกษตรศาสตร์ (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp). 

สุรพล เศรษฐบุตร. 2554. เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูในองคก์รฯ ตอนท่ี 4 : เศรษฐกิจพอเพยีงกับการจัดท าค าขอ

งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์ (http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp). 

สุรพล เศรษฐบุตร. 2554. เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูในองค์กรฯ ตอนท่ี 5 : การสื่อสารกับการพัฒนาองค์กร

(http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp). 

พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ, และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2553. หนวํยท่ี 3 แนวคิดและหลักการสํงเสริมการเกษตร. ชุดวิชาความร๎ู

ท่ัวไปเกี่ยวกับการสํงเสริมการเกษตร มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2), นนทบุรี. 

http://www.agri.cmu.ac.th/main/km.asp
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พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ, และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2553. หนํวยท่ี 4 ทฤษฎีทางการสํงเสริมการเกษตร. ชุดวิชาความร๎ู

ท่ัวไปเกี่ยวกับการสํงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554 (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2) , 

นนทบุรี. 

Suraphol's Classroom #1 https://sites.google.com/site/surapholcr1/, 8 March 2013. 

Suraphol's Classroom #2 https://sites.google.com/site/surapholcr2/, 6 January - 8 March 2013. 

Panuphan, P., S. Sreshthaputra, W. Intaruccomporn, and A. Opatpatanakit. 2011. Factors influencing decision 

making on occupational development by dairy farmers in Upper Northern Thailand. Kasetsart Journal: 

Social Sciences, Volume 32 (3) : 431-443. 

Simarak, S., and S. Sreshthaputra, 2011. The extension process of sufficiency economy philosophy for farmers 

in Phisanulok Province, Thailand. International Conference on Sciences and Social Sciences 2011 : 

Sustainable Development (ICSSS2011). Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham, Thailand 

21-22 July 2011 : 54-62. 

Simarak, S., and S. Sreshthaputra, 2011. The role of agricultural extension workers in facilitating the learning 

of sufficiency economy philosophy for farmers in Thailand’s Phitsanulok Province. International Conference 

on Education and Technology Research (ICET) 2011. Rajabhat University, Roi Et Province, Thailand 12-13 

July 2011 : 68-82. 

Sreshthaputra, S., J. G. Leising, J. C. Haynes, K. D. Kelsey. 2009. The key to fostering global competence : 

collaboration Chiang Mai University and Oklahoma State University.  American Association for Agricultural 

Education (AAAE) Western Region Conference, Lake Tahoe, Nevada., 22 - 25 April 2009 : 15-19. 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ ์ โอภาสพัฒนกจิ 

ธนบดนิทร์ วงษ์เมอืงแกนํ, และ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. 2555. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบมสีํวนรํวมของศูนย์เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน  ชุมชนแมํระวาน  อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก. วารสารวิจัย

เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ท่ี 4 (6) : 19-33. 
ศริินภา อ๎นบางเขน, และ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกจิ. 2555. แนวทางการสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอนิทรีย์อยํางมีสํวนรํวมของ

องคก์ารบริหารสํวนต าบลหนองหลวง อ าเภอลานกระบอื จังหวัดก าแพงเพชร. 

รังสรรค์ เครือค า, อาวรณ์  โอภาสพัฒนกจิ, พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์ิ, และ วรทัศน์ อนิทรัคคัมพร.  2553.การมีสํวนรํวม

ของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืนบนท่ีสูงในเขตพื้นท่ีโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหมํ. วารสาร

เกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ 3 (1) : 107-120. 

วรัญญา ทูลธรรม, และ อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ. 2552.  วิถีการผลิตข๎าวเพื่อการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวและ

ชุมชนบ๎านหนองขามพัฒนา ต าบลวังหลวง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด. วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ฉ. พิเศษ) การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามคร้ังท่ี 5, 2552 : 111-122.วารสาร

วจิัยเพื่อการพัฒนาเชิง 4 (6) : 66-77. 
Panuphan, P., S. Sreshthaputra, W. Intaruccomporn, and A. Opatpatanakit. 2011. Factors influencing decision 

making on occupational development by dairy farmers in upper Northern Thailand. Kasetsart Journal: 

Social Sciences 32 (3) : 431-443. 
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อาจารย์ ดร. บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล 

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ ยุภาพร ศิริบัติ. 2553. ระบบการให๎คุณคําเกษตรอินทรีย์ในมุมมอง

ของเกษตรกรรายยํอยในภาคเหนอื.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 41 (3/1 พเิศษ) : 445-448. 

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ ์ยิบมันตะสิริ, มาณิชรา ทองน๎อย, และ ยุภาพร ศิริบัต.ิ 2553. ศักยภาพการปรับเปลี่ยน

สูํเกษตรอนิทรีย์ของเกษตรกรรายยํอยภาคเหนือ, . การประชุมวิชาการเกษตร คร้ังท่ี 11, 25 - 26 มกราคม 

2553, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแกํน จ.ขอนแกํน, หนา๎ 266-269.  

บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล, พฤกษ ์ยิบมันตะสิริ, มาณิชรา ทองน๎อย, และยุภาพร ศิริบัต.ิ 2553. ศักยภาพการปรับเปลี่ยนสูํ

เกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรรายยํอยภาคเหนือ. การประชุมวิชาการเกษตร คร้ังท่ี 11 วันท่ี 25-26 มกราคม 
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soil and vegetables in Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Vietnam. Vietnam Journal of Soil Science 37 

(1) : 43-48. 

Jintrawet, A. and S. Chinvanno. 2011. Assessing impacts of ECHAM4 GCM climate change data on main season 

rice production systems in Thailand. APN Science Bulletin 1 (1) : 29-34. 

Banterng, P. P., A. Gerrit Hoogenboom, P. Patanothai, S. Singh, P. Wani, S. Pathak, S. Tongpoonpol, S. Atichart, 

P. Srihaban, S. Buranaviriyakul, A. Jintrawet, and T.C. Nguyen. 2010. Application of the Cropping 

System Model (CSM)-CROPGRO-Soybean for Determining Optimum Management Strategies for 

Soybean in Tropical Environments . Journal of Agronomy & Crop Science. 2010 (196) : 231-242. 

Banterng, P., G. Hoogenboom, A. Patanothai, P. Singh, S. P. Wani, P. Pathak, S. Tongpoonpol, S. Atichart, P. 

Srihaban, S. Buranaviriyakul, A. Jintrawet, and T.C. Nguyen. 2010. Application of the cropping system 

model (CSM)-CROPGRO-Soybean for determining optimum management strategies for soybean in 

tropical environments. Journal of Agronomy & Crop Science 196: 231-242. 

 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย  แสงชโยสวสัดิ ์

Hai, N., C. Sangchyoswat, A. Jintrawet, and N. Nong. 2011 . Factors affecting lead accumulation in cultivated 

soil and vegetables in Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Vietnam. Vietnam Journal of Soil Science 37 

(1) : 43-48. 
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ผู๎ชวํยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร  อํอนประไพ 

ถาวร อํอนประไพ, สาวิตร มีจุ๎ย, และกมลไชย คชชา. 2553. การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเชิงพื้นท่ีด๎วยการมีสํวนรํวม

ของชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหาสิทธิท่ีดินท ากิน แผนพัฒนาชุมชน และการจัดการทรัพยากร

ปุาไม๎ จังหวัดแมํฮํองสอน. วารสารวจิัยเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ท่ี 3 (2)  

ถาวร อํอนประไพ, เมธี เอกะสิงห์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์, ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์, วรวีรุกรณ์ วีระจิตต์, และเทวินทร์   

แก๎วเมืองมูล. 2552. การประเมินสถานภาพลุํมน้ ายํอยกรณีศึกษา; ลุํมน้ าแมํทา จ.เชียงใหมํ - จังหวัดล าพูน. 

เอกสารวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมวิชาการระบบเกษตรแหํงชาติ คร้ังท่ี 5, วันท่ี 2-4 กรกฎาคม 2554, 

โรงแรมอุบลอนิเตอร์เนช่ันแนล จังหวัดอุบลราชธานี 

 

อาจารย์ ดร. สุรีรัตน ์ ลัคนาวเิชียร 

Lakanavichian, S. 2011. Forest carbon Management by Ethnic and Local People in Forest-dependent Villages 

of Samoeng and Chomthong districts, ASEAN Social Forestry Network (ASFN) - Swiss Agency for 

Development Cooperation (SDC) Partnership Conceptual Framework, the 2nd ASFN Conference and the 

5th Meeting of ASFN., 21 - 24 June 2011, ASFN Secretariat, Bandar Seri Begawan, Brunei 

Darussalam, 10 Page.  

Lakanavichian, S. 2010. Sustainable Watershed Management for Climate Change Mitigation and Adaptation: 

Thailand Case Study, ASEAN Social Forestry Network (ASFN) Secretariat, Social Forestry in Contributing 

to Food Security and Addressing Climate Change, Proceedings of ASFN Conference with collaboration of 

Swiss Agency for Development Cooperation (SDC), Indonesia's Ministry of Forestry and the 4th ASFN 

Annual Meeting., 14 - 16 June 2010, Jakarta, Indonesia, Page 205-214.  

 

อาจารย์ ดร. อรวรรณ  ฉัตรสีรุ๎ง 

จักรพันธ์ อินทจักร, ชูชาติ สันธทรัพย์, และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ๎ง. 2554. การเปรียบเทียบวิธีการสกัดกรดฮิวมิคจากถําน

หินลีโอนาร์ไดท์. งานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแหํงชาติ คร้ังท่ี 2 การจัดการดินและปุ๋ยในสภาวะโลกร๎อน 

Management of Soils and FertiZers in Global Warmming, วันท่ี 11 - 13 พฤษภาคม 2554, มหาวทิยาลัยแมโํจ๎.  

ปิยมาศ โสมภร์ี, อรวรรณ ฉัตรสีรุ๎ง, และ สมพร ชุณห์ลือชานนท์. 2554. ผลของการหมักวัสดุรองพื้นคอกไกํและมูลวัวตํอ

พลวัตรของปริมาณเชื้อ Escherichia coli Miguli และ Salmonella spp. วารสารวชิาการเกษตร 29 (1) : 34-50.  

จักรพงศ์ จันทวงศ์, ณัฐา โพธาภรณ์, และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ๎ง. 2553. ผลของฤดูกาลตํอความหลากหลายของราเอน

โดไฟทใ์นรากกล๎วยไมส๎กุลวํานจูงนาง. วารสารเกษตร 26 (1) : 35-42.  

พิกุลทอง สุอนงค์, และ อรวรรณ ฉัตรสีรุ๎ง. 2553. ผลของจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ท่ีมีตํอการเจริญเติบโตของกล๎า

มะเขือเทศในวัสดุเพาะกล๎า ดินและปุ๋ย 32 (4) : 275-284.  

Shutsrirung, A. 2010. Soil and baby corn yield improvement as influenced by organic fertilizers. Workshop on 

Material Cycling for Sustainable Agriculture INWEPF-PAWEES Joint Symposium and the 7th INWEPF 

Steering Meeting, 27 - 29 October 2010.  
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รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิด์า  จงแก๎ววัฒนา 

จตุพล บุญสวําง, ศักดิ์ดา จงแก๎ววัฒนา, และ แสงทิวา สุริยงค์. 2556. ผลของการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีตํอ

ผลผลิตและคุณภาพขา๎วโพดเลีย้งสัตว์เพื่อใช๎เป็นอาหารหยาบ. ประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร คร้ังท่ี 11 

วันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2556. 

กิ่งเพชร แก๎วประเสริฐ, และ ศักดิ์ดา จงแก๎ววัฒนา. 2554. การพัฒนาดัชนีชี้วัดระดับไนโตรเจนในใบข๎าวโพดด๎วย

กล๎องดิจติอลและเครื่องวัดคลอโรฟิลล.์ วารสารแกนํเกษตร ฉบับพิเศษ  ในการประชุมวิชาการเกษตร คร้ังท่ี 

12 ประจ าป ี2554 วันท่ี 24 มกราคม 2554.  

สืบสกุล ศิริยุทธ์, และ ศักดิ์ดา จงแก๎ววัฒนา. 2554. การประเมินระดับคลอโรฟิลล์ในใบข๎าวโพดโดยการใช๎ 

Chlorophyll meter และความสัมพันธ์กับน้ าหนักมวลชีวภาพและผลผลิต.  วารสารแกํนเกษตร ฉบับพิเศษใน

การประชุมวิชาการเกษตร คร้ังท่ี 12 ประจ าป ี2554 วันท่ี 24 มกราคม 2554.  

วรรณา ตุลยธัญ และคณะอนุสิทธิบัตรเลขท่ี 1593 “กรรมวิธีผลิตข๎าวเคลือบแรํธาตุอาหาร” กรรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา ออกให๎ ณ วันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547 หมดอายุ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  

ศักดิ์ดา  จงแก๎ววัฒนา, และ ลดาวัลย์ ตังวิวัฒนาธร. 2553. ผลกระทบของสภาพแวดล๎อมและไนโตรเจนตํอการ

เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดของข๎าวเหนียวก่ าพื้นเมือง. รายงานสัมมนา

ระบบเกษตรแหํงชาติ ครัง้ท่ี 6 วันท่ี 16-19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม เจ บ ีหาดใหญํ  

ศักดิ์ดา  จงแก๎ววัฒนา, และ วันเพ็ญ  เนาว์แก๎ว. 2553. การเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณสารฟีนอลิคท้ังหมด

ของข๎าวเหนียวก่ าพื้นเมืองภายใต๎วิธีการปลูกและระดับไนโตรเจนท่ีตํางกัน. รายงานสัมมนาระบบเกษตร

แหํงชาติ ครัง้ท่ี 6 วันท่ี 16-19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม เจ บ ีหาดใหญํ  

ศักดิด์า  จงแก๎ววัฒนา, และ ศรัณรักษ ์ ปริรักษว์จิิตร. 2553. ความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดของข๎าวเหนยีวก่ า

พื้นเมือง. รายงานสัมมนาระบบเกษตรแหํงชาติ คร้ังท่ี 6 วันท่ี 16-19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม เจ บี 

หาดใหญํ  

ศักดิ์ดา  จงแก๎ววัฒนา, และสายบัว  เข็มเพ็ชร. 2553. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสัมประสิทธ์ิเส๎นทางของ

ลักษณะทางพชืไรํ ผลผลิตและสารฟีนอลคิทัง้หมดในเมล็ดของข๎าวเหนียวก่ าพื้นเมือง. รายงานสัมมนาระบบ

เกษตรแหํงชาติ ครัง้ท่ี 6 วันท่ี 16-19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม เจ บ ีหาดใหญํ  

ศักดิ์ดา  จงแก๎ววัฒนา. 2552. การใช ๎Stella ในการจ าลองระบบเกษตร. รายงานสัมมนาระบบเกษตรแหํงชาติ คร้ังท่ี 

5 วันท่ี 2-4กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมอุบลอนิเตอร์เนช่ันแนล อุบลราชธานี. 490 หนา๎ 12 

Khempet, S., and S. Jongkaewwattana. 2011.Comparison of agronomic characteristics and total phenolic 

content of native purple glutinous rice. International Conference on The Role of Agriculture and Natural 

Resources on Global Changes (ANGC2011). 7-9 November 2011  at the Imperial Mae Ping Hotel, Chiang Mai, 

Thailand. 

Laokuldilok, T., C.F. Shoemaker, S. Jongkaewwattana, and V. Tulyathan. 2011. Antioxidants and Antioxidan 

Activity of Several Pigmented Rice Brans. J.Agric. Food Chem. 2011, 59, 193-199. 

Kraisri, P., S. Jongkaewwattana, S. Wongpornchai, V. Tulyathan and S. Meechoui. 2009. Partial 

Characterization of Rice (Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105 as Affected by Accelerated Aging 

Factors. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. In press. 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศันสนยี์  จ าจด 

Khemkham Hongphakdy, เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม, และ ศันสนีย์ จ าจด. 2553. การตอบสนองตํออัตราปุ๋ย

ไนโตรเจนของประชากรช่ัวท่ี 4 ของคูผํสมรวมระหวํางข๎าวพันธ์ุพืน้เมอืง (เมอืงงา) และพันธ์ุปรับปรุง (ทําดอก

ค า 7) ของ ส.ป.ป.ลาว.   วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. วารสารเกษตร 26 

(ฉบับพเิศษ) : 17-22. 

เจษฎา จงใจดี, สิทธิชัย ลอดแก๎ว, สาวกิา กอนแสง, ศันสนีย์ จ าจด, และ เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม. 2553. ผลของอุณหภูมิ

สูงตอํความมชีวีติของละอองเรณูและการปฏิสนธิในพันธ์ุขา๎วไทย.  วารสารเกษตร 26 (ฉบับพเิศษ) : 29-36. 

ณรงค์กร จักรสาน, เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม, และ ศันสนีย์ จ าจด.  2553. การประเมินประชากรลูกผสมรวมชั่วท่ี 3 

ระหวาํงข๎าวพันธ์ุพืน้เมอืง (เหมยนอง) กับพันธ์ุสมัยใหมํ (ปทุมธานี 1) จากประชากรลูกผสมชั่วท่ี 2 ท่ีปลูกในสาม

พื้นท่ี.  วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม.ํ วารสารเกษตร 26 (ฉบับพเิศษ) : 9-16. 

ศรัณย์ ข าโท๎, เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม, และ ศันสนีย์ จ าจด. 2553. การคัดเลือกลักษณะท่ีเอื้อตํอการผสมข๎ามใน

ลูกผสมกลับระหวํางข๎าวปุาสามัญ (Oryza rufipogon Griff) และข๎าวปลูกพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 (Oryza sativa L. var. 

suphunburi 1). วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม.ํ วารสารเกษตร 26 (ฉบับพเิศษ) : 1-8. 

อนุพงศ์ วงศ์ตามี, เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม, จรรยา มณีโชติ, และ ศันสนีย์ จ าจด. 2553. ความแตกตํางทาง

พันธุกรรมของประชากรข๎าววัชพืชจากภาคเหนือตอนลํางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. 

วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ. วารสารเกษตร 26 (ฉบับพเิศษ) : 23-28. 

Leng Layhout, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, และ ศันสนีย์ จ าจด. 2552.รายงานสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษา

เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ คร้ังท่ี 6 วันท่ี 12-13 มีนาคม 2552.  หน๎า 35-40. 

Seang Lay Heng, ด าเนิน กาละดี, ศันสนีย์ จ าจด, และเบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม. 2552. การตอบสนองตํอการขาด

น้ าในดินของข๎าวโพดตํางสายพันธ์ุ.  วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. วารสาร

เกษตร 25 (ฉบับพเิศษ) : 133-142. 

เปรมกมล มูลนิลตา, สุณิสา นิรันตรายกุล, ด าเนิน กาละดี, และ ศันสนีย์ จ าจด. 2552. การประเมินลักษระทาง

พันธุกรรมของข๎าวก่ าพันธ์ุพื้นเมืองของไทย. วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. 

วารสารเกษตร 25 (ฉบับพเิศษ) : 93-100. 

พนมวัน บุญชํวย, สิงตี้ วรเดช, ศันสนีย์ จ าจด, และ เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2552. ผลของเหล็กเป็นพิษในข๎าว. 

รายงานสัมมนาวชิาการบัณฑิตศกึษาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ คร้ังท่ี 6 วันท่ี 

12-13 มีนาคม 2552.  หน๎า 1-6. 

ภาณุวัฒน์ ปัญญะการ, เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม, อโณทัย  ศิรบรรจงกรานต์, และ ศันสนีย์ จ าจด. 2552. การ

ประเมินผลผลิตของข๎าวพื้นเมืองพันธ์ุเหมยนองข๎าวเจ๎าของเกษตรกร. วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ. วารสารเกษตร 25 (ฉบับพเิศษ) : 93-100. 

สิงตี้ วรเดช, ศันสนีย์ จ าจด, และ เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2552. การประเมินหาพันธ์ุข๎าวท่ีทนตํอเหล็กเป็นพิษ. 

รายงานสัมมนาวชิาการบัณฑิตศกึษาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ คร้ังท่ี 6 วันท่ี 

12-13 มีนาคม 2552.  หน๎า 7-10. 

สุพรรษา สุขแก๎ว, เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม, และ ศันสนีย์ จ าจด. 2552. ความแปรปรวนทางพันธุรรมของการติด

เมล็ดในข๎าว. วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. วารสารเกษตร 25 (ฉบับพิเศษ) : 

149-154. 

อรรถพล เขียวแก๎ว, สาวิกา กอนแสง, ศันสนีย์  จ าจด, และ เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม. 2552. ผลผลิตและคุณภาพ

ข๎าวหอมปทุมในสภาพแอโรบิก. วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. วารสารเกษตร 

25 (ฉบับพเิศษ) : 155-160. 
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สุชาดา เวียรศิลป์. 2554.  การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหํงชาติ คร้ังท่ี 9. 23-24 

มถิุนายน 2554. โรงแรมพัทยาพาร์คบีช รสีอร์ท ชลบุรี.  5 หน๎า. 

สมดังใจ สายสงิห์ทอง, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, และ สุชาดา เวยีรศลิป์. 2554. ผลของผงถํานกัมมันต์และ 2,4-

D ตอํการเกิดแคลลัสของข๎าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 1. วารสารเกษตร 27 (2) : 175-186. 

หนึ่งฤทัย บุญมาลา, สิริมล ขันแก๎ว, ชมนาด สวาสดิ์มิตร, สุชาดา เวียรศิลป์, และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. 

2554. การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหํงชาติ คร้ังท่ี 9. 23-24 มิถุนายน 2554. โรงแรม

พัทยาพาร์คบีช รสีอร์ท ชลบุรี.  4 หน๎า. 

ดารุณ ีศรีภูธร, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, แสงทิวา สุริยงค์, และ สุชาดา เวยีรศลิป์. 2553. ผลของความเป็นกรด-

ดํางของอาหารตํอการชักน าให๎เกิดแคลลัสในข๎าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105. วารสารเกษตร 26 (ฉบับพิเศษ) : 

61-70. 

ธวัชชัย เพชรแก๎ว, รํุงนภา ไกลถิ่น, ปาริชาติ เทียนจุมพล, เกวลิน คุณาศักดากุล, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, และ 

สุชาดา เวียรศิลป์.  2553. การประยุกต์ใช๎เทคนิค VIS/NIR spectroscopy เพื่อระบุเอกลักษณ์ของเชื้อ 

Aspergillus flavus  และ Aspergillus niger  ท่ีแยกได๎จากเมล็ดข๎าวโพด. การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครัง้ท่ี 8, วันท่ี 1-3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมดเิอ็มเพรส เชียงใหม.ํ  6 หน๎า. 

ปิยฉัตร อัครนุชาต, สุภามาศ ชํางแตํง, ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, สุชาดา เวียรศิลป์, และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. 

2553. ผลของการเคลือบเมล็ดด๎วยน้ ามันหอมระเหยตํอเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดพันธ์ุข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์.  

วารสารเกษตร 26 (ฉบับพเิศษ) : 85-92. 

รํุงอรุณ กันธะปา, เกวลิน คุณาศักดากุล, สุชาดา เวียรศิลป์, และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. 2553. ผลของการ

เคลือบเมล็ดด๎วยน้ ามันหอมระเหยผสมตํอการยับยั้งการเจริญของเชื้อราท่ีติดมากับเมล็ดพันธ์ุข๎าวโพด. การ

สัมมนาทางวชิาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครัง้ท่ี 8  วันท่ี 1-3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมดเิอ็ม

เพรส เชียงใหม.ํ  8 หนา๎. 

สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, จิตรกานต์ ภควัฒนะ, อรพันธ์ ชัยมงคล, เพ็ญศิริ ศรีบุรี, และ สุชาดา เวียรศิลป์. 2553. 

ผลของการเคลือบเมล็ดด๎วยโพแทสเซียมไนเตรตรํวมกับสารพอลิเอธิลีนไกลคอลท่ีมีตํอคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ

ข๎าวโพด. การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหํงชาติ คร้ังท่ี 8  วันท่ี 1-3 กันยายน 2553   

ณ โรงแรมดเิอ็มเพรส เชียงใหม.ํ  6 หน๎า. 

สิริมล ขันแก๎ว, อรพันธ์ ชัยมงคล, เพ็ญศิริ ศรีบุรี, สุชาดา เวียรศิลป์, และ สงวนศักดิ์  ธนาพรพูนพงษ์. 2553. 

ประสิทธิภาพการเคลือบเมล็ดด๎วยโพแทสเซียมไนเตรตรํวมกับพอลิเอธิลีนไกลคอลตํอคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ

ข๎าวโพดหวาน. การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหํงชาติ คร้ังท่ี 8  วันท่ี 1-3 กันยายน 

2553 ณ โรงแรมดเิอ็มเพรส เชียงใหม.ํ  6 หน๎า. 

อรพันธ์ ชัยมงคล, จรรยา สมพมิตร, ชมนาด สวาสดิ์มิตร, สุชาดา เวียรศิลป์, และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์. 

2553. ผลของการเคลือบเมล็ดด๎วยสารผสมระหวํางยูเรียและพอลิเอธิลีนไกลคอลตํอคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ

ข๎าวโพดเลีย้งสัตว.์ การสัมมนาทางวชิาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหํงชาติ ครัง้ท่ี 8  วันท่ี 1-3 กันยายน 

2553 ณ โรงแรมดเิอ็มเพรส เชียงใหม.ํ  6 หน๎า. 

ผกาพรรณ ขันค ากาศ, อรพันธ์ ชัยมงคล, จรรยา สมพมิตร, รํุงอรุณ กันธะปา, สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, และ 

สุชาดา เวียรศิลป์. 2552. ผลของการเคลือบยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ท่ีปลดปลํอยไนโตรเจนอยํางช๎าตํอคุณภาพ

ของต๎นออํนข๎าวโพดเลีย้งสัตว.์ วารสารเกษตร 25 (ฉบับพเิศษ) : 127-132. 
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วาริษา รอดน๎อย, ศิวาพร ธรรมดี และ ฉันทลักษณ ์ตยิายน. 2553. ผลของความชื้นตอํการพ๎นระยะพักตัวของวํานจูง

นาง.  ว.วิทย.์กษ. 41(3/1)(พเิศษ): 161-164. 

ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี, วาริษา รอดน๎อย, รณณรงค์ อินทุภูติ, และ ฉันทนา สุวรรณธาดา.  2552.  

การส ารวจประชากรวํานจูงนางในบางพื้นท่ีของปุาสงวนแหํงชาติขุนแมํกวง.  เอกสารการประชุมวิชาการ

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. คร้ังท่ี 4 “ทรัพยากรไทย: ผันสูํวิถีใหมํในฐานไทย” วันท่ี 20-23 

ตุลาคม 2552, สวนสัตว์เปิดเขาเขยีว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. หนา๎ 23-26. 

ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, วาริษา รอดน๎อย, รณณรงค์ อินทุภูติ, และ ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2552.  

ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยทางกายภาพกับการพ๎นการพักตัวของวํานจูงนางในถิ่นอาศัย . เอกสารการ

ประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. คร้ังท่ี 4 “ทรัพยากรไทย: ผันสูํวิถีใหมํในฐานไทย” 

วันท่ี 20-23 ตุลาคม 2552, สวนสัตว์เปิดเขาเขยีว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. หนา๎ 27-32. 

Thumdee, S., A. Manenoi, N.J. Chen, and R.E. Paull. 2010. Papaya fruit softening: role of hydrolases. Tropical 

Plant Biol. 3: 98–109. 

 

อาจารย์ ดร.ฉนัทลักษณ์  ตยิายน 

นลนิ ีเจริญวรรณ์, ศิวาพร ธรรมดี, และ ฉันทลักษณ ์ติยายน. 2554. ผลของสารควบคุมการเจรญิเตบิโตของพชืบาง

ชนิดตํอการแกํของผลมะมวํงพนัธ์ุน้ าดอกไมส๎ีทอง.  วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42 (1 พเิศษ) : 267-270. 

ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, และ ฉันทลักษณ์ ตยิายน. 2553. เกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับมะมํวง ฉบับชุมชน 3 วสิาหกิจชุมชน

กลุํมสํงออกมะมํวง ต าบลโปุงตาลอง. ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ. 105 หน๎า. 

ลมรัก จิรวัฒน์จรรยา, ฉันทลักษณ์ ติยายน, และ ศิวาพร ธรรมดี. 2553. ผลของอุณหภูมิและภาวะแล๎งตํอการพ๎น

ระยะพักตัวของวาํนจูงนาง. ว.วทิย.์กษ. 41(3/1)(พเิศษ): 209-212. 

วาริษา รอดน๎อย, ศวิาพร  ธรรมดี, และ ฉันทลักษณ์ ตยิายน. 2553. ผลของความชื้นตอํการพ๎นระยะพักตัวของวําน

จูงนาง. ว.วทิย.์กษ. 41(3/1)(พเิศษ): 161-164. 

ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี, วาริษา รอดน๎อย, รณณรงค์ อินทุภูติ, และ ฉันทนา สุวรรณธาดา.  2552.  

การส ารวจประชากรวํานจูงนางในบางพื้นท่ีของปุาสงวนแหํงชาติขุนแมํกวง.  เอกสารการประชุมวิชาการ

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. คร้ังท่ี 4 “ทรัพยากรไทย: ผันสูํวิถีใหมํในฐานไทย” วันท่ี 20-23 

ตุลาคม 2552, สวนสัตว์เปิดเขาเขยีว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. หนา๎ 23-26. 

ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, วาริษา รอดน๎อย, รณณรงค์ อินทุภูติ, และ ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2552.  

ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยทางกายภาพกับการพ๎นการพักตัวของวํานจูงนางในถิ่นอาศัย.  เอกสารการ

ประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. คร้ังท่ี 4 “ทรัพยากรไทย: ผันสูํวิถีใหมํในฐานไทย” 

วันท่ี 20-23 ตุลาคม 2552, สวนสัตว์เปิดเขาเขยีว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. หนา๎ 27-32. 
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อาจารย์ จามจุรี โสตถิกุล 

จามจุรี โสตถิกุล, พรรัตน์ ศิริค า, และ ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2552. ความหลากหลายของกล๎วยไม๎ในอุทยาน

แหํงชาติตะรุเตา. การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย : ผันสูํวิถีใหมํในฐานไทย. 20-23 ตุลาคม 2552.       

สวนสัตว์เปิดเขาเขยีว ชลบุรี. 

จามจุรี โสตถิกุล, และ เกศรินทร์  เกตุพยัคฆ์. 2552. ผลของ BA และ IAA ตํอการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล๎วยไม๎

หงสท์องในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวชิาการพืชสวนแหํงชาติคร้ังท่ี 8. เชยีงใหม.ํ หนา๎ 251. 

จามจุรี โสตถิกุล, และ ชนม์ชนก ตั้งตระกูล. 2552. อิทธิพลของแสงตํอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของต๎น      

แกลดิโอลัสในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวชิาการพืชสวนแหํงชาตคิร้ังท่ี 8. เชยีงใหมํ. หนา๎ 52 . 

จามจุรี โสตถิกุล, และ ชนม์นิภา เปราะนาค. 2552. ผลของ BA และชิ้นสํวนไรโซมตํอการเจริญของวํานพระฉิมใน

สภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวชิาการพืชสวนแหํงชาตคิร้ังท่ี 8. เชยีงใหม.ํ หนา๎ 53. 

จามจุรี โสตถิกุล, และ ดาวใจ  เปราะนาค. 2552. ผลของปราสสิโนสเตอรอยด์ตํอการขยายพันธ์ุเอื้องดอกมะขามใน

สภาพปลอดเชื้อ. วารสารเกษตร 5(1): 15-19.  

Sotthikul, C., P. Choomporn, S. Kammuen, and C. Suwanthada. 2010. Effects of some  cytokinins, auxins and 

medium constituents on in vitro propagation of Polystachya  sp. Asia-Pacific Journal of Molecular Biology 

and Biotechnology. 18 (1) : 109-112. 
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3. ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/รํางหลักสูตร 
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4. กรณหีลักสูตรปรับปรุง   

4.1  ตารางเปรยีบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่   

โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                             30  หน่วยกิต 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                              30  หนว่ยกติ  

 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร                             12  หนว่ยกติ  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร                              12  หนว่ยกติ  

 001101 ม.อ. 101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3  หนว่ยกิต       

 001102 ม.อ. 102 การอา่นและการเขียน

ภาษาอังกฤษ 

3  หนว่ยกิต       

 001201 ม.อ. 201 การอา่นเชงิวเิคราะห์และ 

การเขียนอยา่งมีประสิทธิผล 

3  หนว่ยกิต       

 001202 ม.อ. 202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชพี 3  หนว่ยกิต  001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษส าหรับ

เกษตรศาสตร์ 

3  หนว่ยกิต - ยกเลิกกระบวนวิชา 001202 

และก าหนดให้เรียนกระบวนวิชา 

001227 แทน เนื่องจากคณะ

มนุษยศาสตร์ ได้เปิดกระบวนวชิา 

001227  เ ป็นกระบวนวิ ช า

ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะ 

 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์               10  หน่วยกติ 

      ให้นักศกึษาเลอืกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตอ่ไปน้ี 

 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์                10  หน่วยกิต 

      ให้นักศกึษาเลอืกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตอ่ไปน้ี 

- เ พิ่ ม ก ร ะ บ ว น วิ ช า ก ลุ่ ม

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวน 7 กระบวนวิชา ได้แก่ 

กระบวนวิชา 011251  011257  

012173  013110  050100  

703103  และ 705191 เพื่อให้

นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน

กระบวนวิชาในกลุ่มนี้ได้มาก

ยิ่งขึน้ 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 
      011251 ม.ปร. 251 ตรรกศาสตร์ 3  หนว่ยกิต  
      011257 ม.ปร. 257 จรยิศาสตร์ 3  หนว่ยกิต 
      012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบ้ืองต้น 3  หนว่ยกิต 
      013110 ม.จว. 110 จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน 3  หนว่ยกิต 
      050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย 3  หนว่ยกิต 
 057136 ศ.ล. 136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต     
3  หนว่ยกิต      

 074101 ศ.สข. 101 การสง่เสริมสุขภาพ 
ในชีวิตประจ าวัน 

3  หนว่ยกิต       

 109115 วจ.ศป. 115 ชวีติกับสุนทรียะ 3  หนว่ยกิต       
 127100 ร.ปค. 100 การเมอืงในชีวิตประจ าวัน 3  หนว่ยกิต       
 176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่ 3  หนว่ยกิต       
 702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 3  หนว่ยกิต       
      703103 บธ.กจ. 103 การเป็นผู้ประกอบการ 

และธุรกิจเบ้ืองต้น 
3  หนว่ยกิต  

 703104 บธ.กจ. 104 การใช้เหตุผลเชงิจรยิธรรม 1  หนว่ยกิต  ยกเลิก    - ยกเลิกกระบวนวิชา 703104 
เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจปิด
กระบวนวิชา 

 703131 บธ.กจ. 131 การพัฒนาภาวะผู้น าส่วนบุคคล 1  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    
      705191 บธ.กต. 191 ผู้บริโภคท่ีชาญฉลาด 1  หนว่ยกิต  
 1.3  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                   6  หน่วยกิต  1.3  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                    6  หน่วยกิต  
          ให้นักศกึษาเลอืกเรียนจากกระบวนวชิา ดังตอ่ไปน้ี   ให้นักศกึษาเลอืกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตอ่ไปน้ี  
 201115 ว.วท 115 ชวีติและพลังงาน               3  หนว่ยกิต      
 201116 ว.วท 116 วทิยาศาสตร์และภาวะโลกรอ้น 3  หนว่ยกิต       

- ยกเลิกกระบวนวิชา 201200 
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ปิด
กระบวนวิชา 

 201200 ว.วท 200 จรยิธรรมวทิยาศาสตร์ส าหรับ
สังคมไทย 

3  หนว่ยกิต  ยกเลิก    

 204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และชวีติสมัยใหม ่

3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

      206100 ว.คณ. 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3  หนว่ยกิต - เพิ่มกระบวนวิชา 206100 และ 

259108 เพื่อ เปิดโอกาสให้

นักศกึษาเลอืกเรียนได้มากขึน้ 

      259108 วศ.ท.108 ไฟฟา้ในชีวิตประจ าวัน   3  หนว่ยกิต 

 359202 ก.พส. 202 พชืและอาหารปลอดภัย      3  หนว่ยกิต       

 362211 ก.อร. 211 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 

3  หนว่ยกิต       

 367100 ก.ทพ. 100 เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรกับ

ชวีติประจ าวัน 

3  หนว่ยกิต  ยกเลิก    - ยกเลิกกระบวนวิชา 367100

เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ยัง

ไมเ่ปิดสอน 

 400110 ก.กษ. 110 พัฒนาการทางเทคโนโลยกีับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก  

3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

      462130 ภ.บก. 130 ยาในชวีติประจ าวัน 3  หนว่ยกิต - เพิ่มกระบวนวิชา 462130 และ 

651105 เพื่อ เ ปิดโอกาสให้

นักศกึษาเลอืกเรียนได้มากขึน้ 

      651105 สพ. 105 ระบบนเิวศกับสุขภาพ 3  หนว่ยกิต 

 1.4   กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม                        2  หน่วยกิต  1.4   กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม                           2  หน่วยกิต  

 400100 ก.กษ. 100 การพัฒนาคุณภาพนักศกึษา

ด้วยกิจกรรม 1 

1  หนว่ยกิต  400100 ก.กษ. 100 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1  หนว่ยกิต - ป รั บป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า 

400100 และ 400101 เพื่อให้ 

เ ป็น ไปตามแนวปฏิ บัติ ของ

มหาวทิยาลัย  

 

 

 400101 ก.กษ. 101 การพัฒนาคุณภาพนักศกึษา

ด้วยกิจกรรม 2 

 

1  หนว่ยกิต  400101 ก.กษ. 101 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1  หนว่ยกิต 

 หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ

สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ แล้วน ามาเทียบโอนหน่วยกิตแทน

กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรได้โดยความเห็นชอบของ

สาขาวชิา 

      

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                   ไมน่อ้ยกว่า                 100  หน่วยกิต 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                   ไมน่อ้ยกว่า                   100  หน่วยกิต  

 2.1  วิชาแกน                                                         49  หน่วยกิต  2.1  วิชาแกน                                                          49  หน่วยกิต  

        2.1.1  วิชาแกนวทิยาศาสตร์                              32  หนว่ยกติ  2.1.1  วิชาแกนวทิยาศาสตร์                                       32  หนว่ยกติ  

 202111 ว.ชว. 111 ชวีวทิยา 1 4  หนว่ยกิต       

 202112 ว.ชว. 112 ชวีวทิยา 2 4  หนว่ยกิต       

 202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร์ 1 4  หนว่ยกิต       

 203111 ว.คม. 111 เคมี 1 3  หนว่ยกิต       

 203115 ว.คม. 115 ปฏบัิตกิารเคมี 1 1  หนว่ยกิต       

 203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศกึษานอก 

ภาควิชาเคม ี

3  หนว่ยกิต       

 203209 ว.คม. 209 ปฏบัิตกิารเคมีอินทรีย์ส าหรับ 

นักศกึษานอกภาควิชาเคม ี

1  หนว่ยกิต       

 206181 ว.คณ. 181 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาเกษตร 1 2  หนว่ยกิต  206181 ว.คณ. 181 แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 1 2  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 206181 

และ 206182 ให้ถูกตอ้ง เพื่อให้

เป็นไปตามฐานข้อมูลกระบวนวิชา

ของมหาวิทยาลัย 

 206182 ว.คณ. 182 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาเกษตร 2 2  หนว่ยกิต  206182 ว.คณ. 182 แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 2 2  หนว่ยกิต 

 207181 ว.ฟส. 181 ฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษาเกษตร 3  หนว่ยกิต  207181 ว.ฟส. 181 ฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษา 

เกษตรศาสตร์ 

3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 207181 

และ 207191 ให้ถูกต้อง เพื่อให้

เป็นไปตามฐานข้อมูลกระบวนวิชา

ของมหาวิทยาลัย 

 207191 ว.ฟส. 191 ปฏบัิตกิารฟสิิกสส์ าหรับ

นักศกึษาเกษตร 

1  หนว่ยกิต  207191 ว.ฟส. 191 ปฏบัิตกิารฟสิิกสส์ าหรับ

นักศกึษาเกษตรศาสตร์ 

1  หนว่ยกิต 

 215205 ว.จช. 205 จุลชวีวทิยา  3  หนว่ยกิต       

 215206 ว.จช. 206 ปฏบัิตกิารจุลชวีวทิยา  

 

1  หนว่ยกิต     

 

 

  

 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

        2.1.2  วิชาแกนเกษตรศาสตร์                             17  หน่วยกิต    2.1.2  วิชาแกนเกษตรศาสตร ์                                    17  หน่วยกิต    
 351200 ก.ศฐ. 200 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการเกษตร 

ทรัพยากรและอาหาร 
3  หนว่ยกิต       

 353210 ก.พร. 210 หลักการเพาะปลูก 2  หนว่ยกิต       
 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์เบือ้งต้น 2  หนว่ยกิต  356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์และสัตวน์้ าเบ้ืองต้น 2  หนว่ยกิต - ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า 

356210 พร้อมกับปรับเนื้อหา
เพิ ่ม เต ิมในส่วนของสัตว์น้ า 
เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวชิาเอก 

 357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 2  หนว่ยกิต       
 359210 ก.พส. 210 หลักการพชืสวน 2  หนว่ยกิต       
 360210 ก.รพ. 210 โรคพชืเบือ้งต้น 2  หนว่ยกิต  360210 ก.รพ. 210 โรคพชืวิทยาเบือ้งต้น 2  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 360210 

ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง  เ นื่ อ ง จ า ก ใ น
ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม  ( ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) พิมพ์ชื่อ
กระบวนวิชาผิด 

 361210 ก.ปฐ. 210 ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
เบือ้งต้น 

2  หนว่ยกิต  361210 ก.ปฐ. 210 ปฐพศีาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งต้น 

2  หนว่ยกิต - ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า 
361210 พร้อมกับปรับเนื้อหา
เพิ่มเตมิ ในส่วนของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้
สอดคล้องกับช่ือวชิาเอก 

 400190 ก.กษ. 190 การฝึกงาน 1 1  หนว่ยกิต       
 400290 ก.กษ. 290 การฝึกงาน 2 1  หนว่ยกิต       
           
 2.2  วิชาเอก                      ไมน่อ้ยกว่า                      51  หน่วยกิต  2.2  วิชาเอก                       ไมน่อ้ยกว่า                      51  หนว่ยกติ  
  ในจ านวนหนว่ยกิตดังกล่าวนี้ จะตอ้งเป็นกระบวนวชิาระดับ 300        
 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต และในจ านวนนี้ จะต้องเป็นกระบวนวิชา

ระดับ  400 ขึน้ไป ไมน่อ้ยกว่า 18 หน่วยกิต 
      

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 
 1)  สง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร             1)  สง่เสริมและเผยแพร่การเกษตร             

  1. วชิาเอกบังคับ                                      36  หน่วยกิต   1. วชิาเอกบังคับ                                      36  หน่วยกิต  

 352301 ก.สส. 301 การเป็นผู้น าและการพัฒนาการ

เป็นผู้น าของเยาวชนในกลุ่มเกษตร 

3  หนว่ยกิต       

 352311 ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร 3  หนว่ยกิต       

 352315 ก.สส. 315 หลักการวจิัยทางส่งเสริมการเกษตร 3  หนว่ยกิต       

 352321 ก.สส. 321 วธีิการส่งเสริมการเกษตร 3  หนว่ยกิต       

 352323 ก.สส. 323 การพัฒนาท้องถิ่นและ

พัฒนาการเกษตร  

3  หนว่ยกิต  352323 ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและ 

การพัฒนาการเกษตร  

3  หนว่ยกิต - ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชา ให้
ถูกต้อง 
 

 352331 ก.สส. 331 การพูดและการเขียนเพื่อการ

ส่งเสริมการเกษตร 

3  หนว่ยกิต       

 352332 ก.สส. 332 การกระจายนวกรรมการเกษตร 3  หนว่ยกิต       

 352412 ก.สส. 412 การสง่เสริมเยาวชนเกษตร 3  หนว่ยกิต       

 352441 ก.สส. 441 การวัดผลและการประเมินผล

ของการส่งเสริมการเกษตร 

3  หนว่ยกิต       

 352494 ก.สส. 494 หัวขอ้เลอืกสรรทางส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท 

1  หนว่ยกิต       

 352497 ก.สส. 497 สัมมนา 1 1  หนว่ยกิต       

 352498 ก.สส. 498 สัมมนา 2 1  หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

     

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุม่สหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ       

 กลุ่มสหกจิศึกษา       

 352490   ก.สส. 490 

 

สหกิจศกึษาทางส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท                

6  หนว่ยกิต       

 หรือ กลุ่มปัญหาพเิศษ      

 352390 ก.สส. 390 

 

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนา

ชนบท 

3  หนว่ยกิต  352390 ก.สส. 390 

 

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา

ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร   

3  หนว่ยกิต - ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาการฝึก

ทักษะวิชาชีพของทุกสาขาวิชา

ให้เหมอืนกัน  

 และ          

 352499 ก.สส. 499 ปัญหาพิเศษ                                                      3  หนว่ยกิต      

       

  2. วชิาเอกเลือก             ไมน่อ้ยกว่า             15  หนว่ยกติ   2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท      ไมน่อ้ยกว่า     15  หนว่ยกติ - เปลี่ ยนจากการก าหนดให้

นักศึกษาเลือก เ รียนเฉพาะ

วิชาเอกเลือก มาเป็น วิชาเอก

เลือก ห รือวิชา โท เพื่ อ เ ปิด

โอกาสให้นักศึกษาสามารถ

เลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ท่ี

เ ปิ ด ส อ น เ ป็ น วิ ช า โ ท ต า ม

ประกาศของมหาวทิยาลัยได้ 

 

 

 

 

 

      ในจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต จะต้องมี       2.1 ในจ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกเลอืก 15 หนว่ยกิต จะตอ้งม ี

 กระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต โดยให้

เลอืกเรียน  1 แผนดังตอ่ไปน้ี 

 กระบวนวิชาระดับ  400 ขึ้นไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต โดยให้

เลอืกเรียน  1 แผน ดังตอ่ไปน้ี 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

      

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 แผน 1   การจัดการงานส่งเสรมิการเกษตร  แผน 1   การจัดการงานส่งเสรมิการเกษตร   

 ให้เรียน 6 หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้  ให้เรียน 6 หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้  

 352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการ

ฝึกอบรมทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต  352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการ

ฝึกอบรมในงานสง่เสริม

การเกษตร 

3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง

เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

พมิพช์ื่อกระบวนวชิาผิด  352421 ก.สส. 421 การบริหารและการจัดการใน

การสง่เสริมและการศกึษา

ทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต  352421 ก.สส. 421 การบริหารและการจัดการใน

การสง่เสริมการเกษตรและ

การศึกษาทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต 

 และเลอืกเรียนอีก 9  หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้  และเลอืกเรียนอีก 9  หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี ้   

 352313 ก.สส. 313 การสง่เสริมเกษตรบนท่ีสูง 3  หนว่ยกิต  352313 ก.สส. 313 การสง่เสริมเกษตรท่ีสูง 3  หนว่ยกิต - ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชา ให้

ถูกต้อง 

 

 352314 ก.สส. 314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการส่งเสริมการเกษตร 

3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

 352401 ก.สส. 401 การสง่เสริมการเกษตรให้

เกษตรกรผู้ใหญ ่

3  หนว่ยกิต  352401 ก.สส. 401 การสง่เสริมเกษตรให้เกษตรกร

ผู้ใหญ ่

3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง

เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

พมิพช์ื่อกระบวนวชิาผิด 

 352422 ก.สส. 422 การจัดการการท่องเท่ียวเชงิ

เกษตร 

3  หนว่ยกิต      

 352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธ์และ 

การสื่อสารทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต       

 352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยกีารผลิตสื่อในการ

ส่งเสริมการเกษตร 

3  หนว่ยกิต      

 

 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

  หรือกระบวนวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ    หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - เปลี่ ยนจากการก าหนดให้

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา

ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้อย่าง

กว้าง ๆ มาเป็นการระบุรายชื่อ

กระบวนวิ ช า ท่ีต้ อ งการ ใ ห้

นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น จ า ก

สาขาวิชาต่าง ๆ  ท้ังนี้ เพื่อให้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียน

กระบวนวิชาได้ชัดเจนมากขึ้น 

และเป็นไปตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ 

 

 รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์เกษตร   

      128101 ร.ปค. 101 ความรู้เบือ้งต้น 

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3  หนว่ยกิต 

      351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร และ 

สถาบันการเกษตร 

3  หนว่ยกิต 

      702100 บธ.กง. 100 การเงินเบือ้งต้นส าหรับ

ผู้ประกอบการ 

3  หนว่ยกิต 

      703491 บธ.กจ. 491 มารยาทในสังคมธุรกิจ 3  หนว่ยกิต 

      705211 บธ.กต. 211 หลักการตลาด 3  หนว่ยกิต 

      751101 ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3  หนว่ยกิต 

        

 แผน 2  เทคโนโลยสีารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร       

 ให้เรียน 6 หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้       

 352314 ก.สส. 314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการส่งเสริมการเกษตร 

3  หนว่ยกิต       

 352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยกีารผลิตสื่อ 

ในการส่งเสริมการเกษตร  

3  หนว่ยกิต       

 และเลอืกเรียนอีก 9  หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้       

 352313 ก.สส. 313 การสง่เสริมเกษตรบนท่ีสูง 3  หนว่ยกิต  352313 ก.สส. 313 การสง่เสริมเกษตรท่ีสูง 3  หนว่ยกิต - ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชา ให้

ถูกต้อง 

 

 

 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 352401 ก.สส. 401 การสง่เสริมเกษตรให้เกษตรกร

ผู้ใหญ ่

3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

 352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการ

ฝึกอบรมทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต  352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการ

ฝึกอบรมในงานสง่เสริม

การเกษตร 

3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 352413 

แ ล ะ  3 5 2 4 2 1  ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง

เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

พมิพช์ื่อกระบวนวชิาผิด 

 352421 ก.สส. 421 การบริหารและการจัดการใน

การสง่เสริมและการศกึษา

ทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต  352421 ก.สส. 421 การบริหารและการจัดการ 

ในการส่งเสริมการเกษตร 

และการศกึษาทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต 

 352422 ก.สส. 422 การจัดการการท่องเท่ียวเชงิ

เกษตร 

3  หนว่ยกิต      

 352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธ์ 

และการสื่อสารทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต       

           

  หรือกระบวนวิชาในคณะการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชา    หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - เปลี่ ยนจากการก าหนดให้

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวน

วิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้อย่าง   

กว้าง ๆ มาเป็นการระบุรายชื่อ

กระบวนวิ ช า ท่ีต้ อ งการ ใ ห้

นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น จ า ก

สาขาวิชาต่าง ๆ  ท้ังนี้ เพื่อให้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียน

กระบวนวิชาได้ชัดเจนมากขึ้น 

และเป็นไปตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ 

 

 วทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์   

      204101 ว.คพ. 101 คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 3  หนว่ยกิต 

      204202 ว.คพ. 202 เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 3  หนว่ยกิต 

      851204 สม. 204 หลักการประชาสัมพันธ์ 

และการโฆษณา 

3  หนว่ยกิต 

      851375 สม. 375 ดนตรีเพื่อการส่ือสาร 3  หนว่ยกิต 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 แผน 3  วิชาการเกษตร       

 ให้เรียน 6 หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้       

 352401 ก.สส. 401 การสง่เสริมเกษตรให้เกษตรกร

ผู้ใหญ ่

3  หนว่ยกิต       

 352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการ

ฝึกอบรมทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต  352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการ

ฝึกอบรมในงานสง่เสริม

การเกษตร 

3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง
เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
พมิพช์ื่อกระบวนวชิาผิด 

 และเลอืกเรียนอีก 9  หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้  และเลอืกเรียนอีก 9  หนว่ยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี ้   

 352313 ก.สส. 313 การสง่เสริมเกษตรบนท่ีสูง 3  หนว่ยกิต  352313 ก.สส. 313 การสง่เสริมเกษตรท่ีสูง 3  หนว่ยกิต - ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชา ให้
ถูกต้อง 
 

 352314 ก.สส. 314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการส่งเสริมการเกษตร 

3  หนว่ยกิต      

 352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธ์ 

และการสื่อสารทางการเกษตร 

3  หนว่ยกิต       

 352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยกีารผลิตสื่อในการ

ส่งเสริมการเกษตร  

3  หนว่ยกิต       

        

 หรือจากกระบวนวิชาในกลุ่มวชิาดังต่อไปนี้       

  

 

 

 

 

      

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 กลุ่มวิชาพืชศาสตร ์       
 260361 วศ. กษ. 361 หลักการชลประทาน                                                    3  หนว่ยกิต     เหมอืนเดิม    
 353313 ก.พร. 313 พชืไร่ส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต  353313 ก.พร. 313 พชืส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 353313

ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง  เ นื่ อ ง จ า ก ใ น
ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม  ( ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) พิมพ์ชื่อ
กระบวนวิชาผิด 

 353431 ก.พร. 431 วัชพชืและการป้องกันก าจัด 3  หนว่ยกิต       
 353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุ  3  หนว่ยกิต       
 359301 ก.พส. 301  การขยายพันธ์ุพืช 3  หนว่ยกิต       
 359341 ก.พส. 341 การจัดการสถานขยายพันธ์ุไม ้ 3  หนว่ยกิต       
 359350 ก.พส. 350 หลักการท าสวนไมผ้ล  2  หนว่ยกิต       
 359361 ก.พส. 361 หลักการพชือุตสาหกรรม 2  หนว่ยกิต  359360 ก.พส. 360 พชือุตสาหกรรมเบือ้งต้น                    3  หนว่ยกิต - ยกเลิกกระบวนวิชา 359361 

และ 359404 กระบวนวิชาละ 
2 หน่วยกิต และใช้กระบวนวิชา 
3 5 9 3 6 0  แ ล ะ  3 5 9 4 0 3 
กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิตแทน 
เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
พืชสวน ซึ่งจะใช้กระบวนวิชา
ดังกล่าวแทนกัน 

 359404 ก.พส. 404 การปฏบัิตหิลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลพชืสวน 

2  หนว่ยกิต  359403   ก.พส. 403 การปฏบัิตหิลังเก็บเกี่ยว 
ของผลิตผลพชืสวน 

3  หนว่ยกิต 

 359407 ก.พส. 407 การจัดการน้ าของพชืสวน 3  หนว่ยกิต  ยกเลิก    - ตัดกระบวนวิชา 359407 ออก 
เนื่ อ ง จากกระบวนวิ ช านี้ มี
เงื่ อนไข ท่ีต้องผ่ านก่อน คือ 
3593 1 1  ซึ่ ง ส าขาวิ ช า เอก
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 
ไมไ่ด้ก าหนดให้เรียน 

 359410 ก.พส. 410 หลักการไม้ดอก   2  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 359420 ก.พส. 420 หลักการผลิตผัก                        2  หนว่ยกิต  359421 ก.พส. 421 การผลิตพชืผัก                         3  หนว่ยกิต - ยกเลิกกระบวนวิชา 359420 
จ านวน 2 หน่วยกิต และใช้
กระบวนวิชา 359421 จ านวน 3 
หน่วยกิตแทน เพื่อให้สอดคล้อง
กับสาขาวิชาพืชสวน ซึ่งจะใช้
กระบวนวชิาดังกล่าวแทนกัน 

 361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3  หนว่ยกิต       
         
 กลุ่มวิชาอารักขาพืช        
 357322 ก.กฏ. 322 แมลงท่ีมีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ 
3  หนว่ยกิต       

 357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ 3  หนว่ยกิต  357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ  3  หนว่ยกิต - เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า 
357323 และ 357441  ให้
สอดคล้องกับการปรับปรุง
กระบวนวิชาของสาขาวิชา 
กีฏวทิยา 

 357324 ก.กฏ. 324 แมลงศัตรูไมผ้ล   3  หนว่ยกิต       
 357325 ก.กฏ. 325 แมลงศัตรูพชืไร่  3  หนว่ยกิต       
 357326 ก.กฏ. 326 แมลงศัตรูผัก  3  หนว่ยกิต       
 357441 ก.กฏ. 441 หลักการป้องกันก าจัดแมลง 3  หนว่ยกิต  357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง        3  หนว่ยกิต  
       360212 ก.รพ. 212 ปฏบัิตกิารโรคพชืวิทยาเบือ้งต้น 1  หนว่ยกิต - เพิ่มกระบวนวิชา 360212 ให้เป็น

วชิาเลอืกในกลุ่มอารักขาพชื ท้ังนี้ 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ี
ต้องการเลือกเรียนกระบวนวิชา
ของสาขาวิชาโรคพืช (360 ...) 
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ 
เนื่องจากกระบวนวิชา 360212 
เป็นเงื่อนไขกระบวนวิชาท่ีต้อง
ผ่านก่อนของหลายกระบวนวิชา
ในสาขาวิชาโรคพชื 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 360304 ก.รพ. 304 โรคของพชืท่ีส าคัญทาง
เศรษฐกิจ 

3  หนว่ยกิต  360304 ก.รพ. 304 โรคของพชืเศรษฐกิจ 3  หนว่ยกิต - เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา 360304 
เ พื่ อ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง กั บ ก า ร
ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาของ
สาขาวชิาโรคพชื 

 360401 ก.รพ. 401 โรคของไม้ดอกไมป้ระดับ 3  หนว่ยกิต       
 360402 ก.รพ. 402 โรคของพชืไร่  3  หนว่ยกิต       
 360403 ก.รพ. 403 โรคของไมผ้ล  3  หนว่ยกิต       
 360404 ก.รพ. 404 โรคของผัก  3  หนว่ยกิต       
 360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพชื 3  หนว่ยกิต       
         
 กลุ่มวิชาสัตวศาสตร ์        
 356303 ก.สศ. 303 อาหารและการให้อาหาร 4  หนว่ยกิต       
 356311 ก.สศ. 311 หลักเบือ้งต้นของการเลีย้งปลา 3  หนว่ยกิต       
 356331 ก.สศ. 331 โรคของสัตวเ์ลีย้งในฟาร์ม 3  หนว่ยกิต       
 356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตวปี์ก 3  หนว่ยกิต       
 356442 ก.สศ. 442 การผลิตและการจัดการสกุร 3  หนว่ยกิต  356442 ก.สศ. 442 การผลิตสุกร 3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง

เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553) พิมพ์ช่ือกระบวนวิชาผิด 

 356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม  3  หนว่ยกิต       
 356444 ก.สศ. 444 การผลิตโคเน้ือ  3  หนว่ยกิต       
 356446 ก.สศ. 446 การจัดการในฟารม์สัตวเ์ลีย้ง 3  หนว่ยกิต       
        
  2. วชิาโท                                                           ไม่มี   2.2 ส าหรับนักศึกษาท่ีประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน   
   กระบวนวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย       

ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 2)  พืชไร ่  2)  พืชไร ่  
  1. วชิาเอกบังคับ                                      36  หน่วยกิต   1. วชิาเอกบังคับ                                       36  หน่วยกิต  
 211315 ว.ชท. 315 ชวีเคมีเบือ้งต้น                           3  หนว่ยกิต       
 211319 ว.ชท. 319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น  1  หนว่ยกิต       
 353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธ์ุพืช 3  หนว่ยกิต       
 353311 ก.พร. 311 สรีรวทิยาประยุกตข์องพืช 3  หนว่ยกิต       
 353313 ก.พร. 313 พชืไร่ส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต  353313 ก.พร. 313 พชืส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 353313 

ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง  เ นื่ อ ง จ า ก ใ น
ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม  ( ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) พิมพ์ชื่อ
กระบวนวิชาผิด 

 353431 ก.พร. 431 วัชพชืและการป้องกันก าจัด 3  หนว่ยกิต       
 353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุ  3  หนว่ยกิต       
 353497 ก.พร. 497 สัมมนา 1 1  หนว่ยกิต       
 353498 ก.พร. 498 สัมมนา 2 1  หนว่ยกิต      
 354311 ก.สถ. 311 สถิตเิกษตรวจิัย 3  หนว่ยกิต       
 354312 ก.สถ. 312 การวางแผนการทดลอง  3  หนว่ยกิต       
 355411 ก.กว. 411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1 3  หนว่ยกิต       
        
 และใหน้ักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ       
 กลุ่มสหกจิศึกษา         
 353490 ก.พร. 490 สหกิจศกึษาทางพชืไร่         6  หนว่ยกิต       
 หรือ กลุ่มปัญหาพเิศษ       
 353390 ก.พร. 390 การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวชิา 

พชืไร่                 
3  หนว่ยกิต       

 และ          
 353499 ก.พร. 499 ปัญหาพิเศษ                      3  หนว่ยกิต       

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

247 



248 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

  2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต   2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท      ไมน่อ้ยกว่า     15  หนว่ยกติ  
  2.1 จ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก   จะต้องมีกระบวนวิชา   2.1 จ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก   จะต้องมีกระบวนวิชา - เปลี่ ยนจากการก าหนดให้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียน
กระบวนวิ ชานอกเหนือจาก
กระบวนวิชาท่ีก าหนดในคณะ
เกษตรศาสต ร์ ได้ ไม่ เกิ น  6  
หน่วยกิต มาเป็นการระบุชื่ อ
กระบวนวิ ชา ท่ี ต้ อ งการ ให้
นักศกึษาเลอืกเรียนจากสาขาวชิา
ต่าง ๆ  ท้ังนี้  เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนกระบวนวิชา
ได้ชัดเจนมายิ่งขึ้นและเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 ระดับ 400 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา
ต่อไปนี้ หรือกระบวนวิชาใด ๆ นอกเหนือจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ในคณะ
เกษตรศาสตร์ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 ระดับ 400 ขึน้ไป ไมน่อ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเลอืกจากกระบวนวชิาต่อไปนี้  

          

 251281 วศ.ย. 281 การส ารวจเบือ้งต้นส าหรับ 
นักศกึษาท่ัวไปท่ีมิใช ่
วศิวกรรมโยธา 

3  หนว่ยกิต  251281 วศ.ย. 281 การส ารวจเบือ้งต้นส าหรับ 
นักศกึษาท่ัวไปท่ีไม่ใช ่
วศิวกรโยธา 

3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 251281 
ให้ถูกต้องเนื่องจากหลักสูตร
เดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2546 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553) พิมพ์ชื่อกระบวน
วชิาผิด 

 260361 วศ.กษ. 361 หลักการชลประทาน 3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    
 351211 ก.ศฐ. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3  หนว่ยกิต      - ยกเลิกกระบวนวิชา 351211  

3 5 1 3 1 0  แ ล ะ  3 5 1 4 1 1   
โดยเปลี่ยนให้ เลือกเรียนวิชา 
368211  368310  และ 368411  

 351310 ก.ศฐ. 310 การจัดการธุรกิจฟารม์ 3  หนว่ยกิต      

 351321 ก.ศฐ. 321 หลักการตลาดการเกษตร 3  หนว่ยกิต       
 351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร และ                          

สถาบันการเกษตร 
3  หนว่ยกิต       

 351411 ก.ศฐ. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรชัน้กลาง 3  หนว่ยกิต  ยกเลิก    

ยกเลิก  

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 351431 ก.ศฐ. 431 ธนกิจการเกษตร  3  หนว่ยกิต       
 352311 ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร 3  หนว่ยกิต       
 352321 ก.สส. 321 วธีิการส่งเสริมการเกษตร 3  หนว่ยกิต       
 352323 ก.สส. 323 พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนา 

การเกษตร 
3  หนว่ยกิต  352323 ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและ 

การพัฒนาการเกษตร 
3  หนว่ยกิต - เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า 

352323 ให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาของ
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร 

 353302 ก.พร. 302 ปฏบัิตกิารผสมพันธ์ุพืชไร่ 1  หนว่ยกิต       
 353418 ก.พร. 418 พชืตระกูลถั่ว 3  หนว่ยกิต       
 353421 ก.พร. 421 พชือาหารสัตว ์ 3  หนว่ยกิต       

 353422 ก.พร. 422 ทุ่งหญา้เมืองร้อน  3  หนว่ยกิต       
 353441 ก.พร. 441 การปรับปรุงพันธ์ุพืชไร่ 3  หนว่ยกิต       
 353452 ก.พร. 452 การทดสอบเมล็ดพันธ์ุ  3  หนว่ยกิต       
 353453 ก.พร. 453 การผลิตเมล็ดพันธ์ุเชงิธุรกิจ 3  หนว่ยกิต       
 353471 ก.พร. 471 หลักการเพาะปลูกขัน้สูง 3  หนว่ยกิต       
 353482 ก.พร. 482 ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช 3  หนว่ยกิต       
 354400 ก.สถ. 400 การประมวลผลข้อมูลเกษตร

ด้วยคอมพวิเตอร์  
3  หนว่ยกิต       

 355315 ก.กว. 315 เคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกลในฟาร์ม 3  หนว่ยกิต       
 355412 ก.กว. 412 เครื่องจักรกลการเกษตร 2 3  หนว่ยกิต       
 355441 ก.กว. 441 หลักการกรรมวธีิหลัง 

การเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช  
3  หนว่ยกิต       

 355442 ก.กว. 442 การลดความช้ืนและการเก็บ                
รักษาเมล็ดพืชไร่  

3  หนว่ยกิต       

 357322 ก.กฏ. 322 แมลงท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกจิ 3  หนว่ยกิต       
 357325 ก.กฏ. 325 แมลงศัตรูพชืไร่  3  หนว่ยกิต       

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 357442 ก.กฏ. 442 การป้องกันก าจัดแมลงโดยชวีวิธี 3  หนว่ยกิต  357442 ก.กฏ. 442 การควบคุมแมลงศัตรูพชื 

โดยชีววธีิ  

3  หนว่ยกิต - เปลี่ยนชื่อกระบวนวชิา 357442 

และ 357444 ให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงชื่อกระบวนวิชา

ของสาขาวชิากีฏวทิยา 

 357443 ก.กฏ. 443 พชืต้านทานแมลง  3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

 357444 ก.กฏ. 444 สารเคมีท่ีใชป้้องกันก าจัดแมลง 3  หนว่ยกิต  357444 ก.กฏ. 444 สารฆ่าแมลง 3  หนว่ยกิต  

 359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพืช                        3  หนว่ยกิต      - ยกเลิกกระบวนวิชา 359301 

และ 359302   359302 ก.พส. 302 การขยายพันธ์ุพืชขั้นสูง                 3  หนว่ยกิต      

 359406 ก.พส. 406 เทคโนโลยสีารก าจัดวัชพืช 3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

 359407 ก.พส. 407 การจัดการน้ าของพชืสวน 3  หนว่ยกิต  ยกเลิก    - ยกเลิกกระบวนวิชา 359407 

เนื่องจากมีเงื่อนไขกระบวนวิชา

ท่ีต้องผ่านก่อน คือ 359311 ซึ่ง

สาขาวิชาพืชไร่ไม่ได้ก าหนดให้

เรียน 

      360212 ก.รพ. 212 ปฏบัิตกิารโรคพชืวิทยาเบือ้งต้น 1  หนว่ยกิต - เพิ่ มกระบวนวิ ชา  360212 

เนื่องจากเป็นเงื่อนไขกระบวน

วิชาท่ีต้องผ่านก่อนของหลาย

กระบวนวิชาในสาขาวิชาโรคพืช

ท่ีสาขาวิชาพืชไร่บรรจุไว้เป็น

วชิาเอกเลอืก 

 360402 ก.รพ. 402 โรคของพชืไร่ 3  หนว่ยกิต      

 360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพชื 3  หนว่ยกิต       

 360450 ก.รพ. 450 โรคพชืหลังเก็บเกี่ยว  3  หนว่ยกิต       

 360460 ก.รพ. 460 ปฏสิัมพันธ์ระหว่างพชืและ 

เชื้อโรคในระดับโมเลกุล 

3  หนว่ยกิต       

ยกเลิก 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 360471 ก.รพ. 471 การประยุกต์ใช้ เทคนิคระดับ     

โมเลกุลทางด้านโรคพชื 

และการเกษตร  

3  หนว่ยกิต       

 361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3  หนว่ยกิต       

 361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ย  3  หนว่ยกิต       

 361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพชื  3  หนว่ยกิต       

 361461 ก.ปฐ. 461  การอนุรักษด์ิน 3  หนว่ยกิต       

 361475 ก.ปฐ. 475 การจัดการน้ าในดนิและ                           

การชลประทานระดับไรน่า 

3  หนว่ยกิต       

 362441 ก.อร. 441 อุตุนยิมวทิยาทางเกษตร 3  หนว่ยกิต       

      368211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3  หนว่ยกิต  

      368310 ก.ธก. 310 การจัดการธุรกิจฟารม์ 3  หนว่ยกิต 

    368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรขัน้กลาง 3  หนว่ยกิต  

         

  2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท อาจเลือกเรียน       

 กระบวนวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย      

ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เหมอืนเดิม 

เหมือนเดมิ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 3)  สัตวศาสตร ์  3)  สัตวศาสตร์และสัตว์น า้ - ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ปรับปรุง
ชื่อภาควชิาเป็นภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตวน์้ า โดยแบ่งออกเป็น 2 
แผนการศึกษา คื อ  แผน 1            
สัตวศาสตร์ และแผน 2 สัตวน์้ า 
เพื่อ เ ปิดโอกาสให้นักศึกษา
เลอืกเรียนตามความสนใจ 

     แผน 1  สัตวศาสตร ์  
  1. วชิาเอกบังคับ                                      36  หน่วยกิต   1. วชิาเอกบังคับ                                       36  หน่วยกิต  
 211315 ว.ชท. 315 ชวีเคมีเบือ้งต้น                           3  หนว่ยกิต       
 211319 ว.ชท. 319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น 1  หนว่ยกิต       
 356261 ก.สศ. 261 สถิตวิเิคราะห์และวางแผนการ

ทดลองทางสัตวบาล 
3  หนว่ยกิต  356261 ก.สศ. 261 สถิตวิเิคราะห์และวางแผน 

การทดลองทางสัตว ์
3  หนว่ยกิต - ป รั บป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า 

356261 พร้อมกับปรับเนื้อหา
เพิ ่ม เต ิมในส่วนของสัตว์น้ า 
เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือวชิาเอก 

 356303 ก.สศ. 303 อาหารและการให้อาหาร 4  หนว่ยกิต       
 356331 ก.สศ. 331 โรคของสัตวเ์ลีย้งในฟาร์ม 3  หนว่ยกิต       
 356411 ก.สศ. 411 สรีรวทิยาของสัตว์เลีย้ง  3  หนว่ยกิต       
 356431 ก.สศ. 431 การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์  3  หนว่ยกิต       
 356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตวปี์ก 3  หนว่ยกิต       
 356442 ก.สศ. 442 การผลิตและการจัดการสกุร 3  หนว่ยกิต  356442 ก.สศ. 442 การผลิตสุกร 3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง

เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2553) พิมพ์ช่ือกระบวนวิชาผิด 

 356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม  3  หนว่ยกิต      
 356497 ก.สศ. 497 สัมมนา 1 1  หนว่ยกิต       

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 และใหน้ักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ       

 กลุ่มสหกจิศึกษา         

 356490 ก.สศ. 490 สหกิจศกึษาทางสัตวศาสตร์ 6  หนว่ยกิต  356490 ก.สศ. 490 สหกิจศกึษาทางสัตวศาสตร์ 

และสัตวน์้ า 

6  หนว่ยกิต - ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาสหกิจ

ศึกษาของ ทุกสาขาวิ ช า ให้

เหมือนกัน พร้อมกับปรับ

เนื ้อหา เพิ ่ม เต ิมในส ่วนของ

สัตว์น้ า เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือ

วชิาเอก 

 หรือ กลุ่มปัญหาพเิศษ  เหมอืนเดิม    

 356390 ก.สศ. 390 การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวชิา

สัตวศาสตร์ 

3  หนว่ยกิต  356390 ก.สศ. 390 การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวชิา

สัตวศาสตร์และสัตวน์้ า 

3  หนว่ยกิต - ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาการฝึก

ทักษะวิชาชีพของทุกสาขาวิชา

ให้เหมือนกัน พร้อมกับปรับ

เนื ้อหา เพิ ่ม เต ิมในส ่วนของ

สัตว์น้ า เพื่อให้สอดคล้องกับช่ือ

วชิาเอก 

 และ          

 356499 ก.สศ. 499 ปัญหาพิเศษ                      3  หนว่ยกิต       

       

  2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต   2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท      ไมน่อ้ยกว่า     15  หนว่ยกติ  

  2.1 จ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกเลอืก    จะตอ้งมีกระบวนวชิา       

 ระดับ 400 ขึ้นไป ไมน่อ้ยกวา่ 6 หนว่ยกิต โดยเลอืกจากกระบวนวชิาตอ่ไปนี้       

 260201 วศ.กษ. 201 หลักการเกษตรกลวิธาน                                        3  หนว่ยกิต  ยกเลิก   - ยกเลิกกระบวนวิชา 260201 

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปิดสอนกระบวนวชิา 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 351310 ก.ศฐ. 310 การจัดการธุรกิจฟารม์ 3  หนว่ยกิต  ยกเลิก    - ยกเลิกกระบวนวิชา 351310 
และใช้กระบวนวิชา 368310 
แทน  เ นื่ อ ง จ า กส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสตร์เกษตรได้มีการ
เ ป ลี่ ย น ร หั ส ก ร ะ บ ว น วิ ช า 
351310 เป็น 368310 

 351321 ก.ศฐ. 321 หลักการตลาดการเกษตร 3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    
 353313 ก.พร. 313 พชืไร่ส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต  353313 ก.พร. 313 พชืส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 353313 

ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง  เ นื่ อ ง จ า ก ใ น
ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม  ( ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) พิมพ์ชื่อ
กระบวนวิชาผิด 

 353421 ก.พร. 421 พชือาหารสัตว ์  3  หนว่ยกิต       
 353422 ก.พร. 422 ทุ่งหญา้เมืองร้อน 3  หนว่ยกิต       
 355315 ก.กว. 315 เคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองจักรกลในฟาร์ม 3  หนว่ยกิต       
 356304 ก.สศ. 304 การให้อาหารสัตว์เคีย้วเอื้อง 3  หนว่ยกิต       
      356306 ก.สศ. 306 หลักการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 3  หนว่ยกิต - เพิ่ มกระบวนวิชา  356306  

356321 326361 356373  
3 5 6 3 7 5  3 5 6 4 7 7  แ ล ะ  
356496 เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศกึษาเลือกเรียนกระบวนวิชา
ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านสัตวน์้ า  

 356311 ก.สศ. 311 หลักเบือ้งต้นของการเลีย้งปลา 3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    
      356321 ก.สศ. 321 เทคโนโลยชีวีภาพของสัตวเ์ลีย้ง

ในฟารม์ 
3  หนว่ยกิต  

 356332 ก.สศ. 332 โรคของสัตวปี์ก  3  หนว่ยกิต       
 356342 ก.สศ. 342 การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน 3  หนว่ยกิต       
      356361 ก.สศ. 361 มนีวทิยาประยุกต ์ 3  หนว่ยกิต  
      356373 ก.สศ. 373 คุณภาพน้ าทางการประมง 3  หนว่ยกิต  
      356375 ก.สศ. 375 แพลงกต์อนวทิยาส าหรับการ

เพาะเลีย้งสัตวน์้ า 
3  หนว่ยกิต  

เหมอืนเดิม 

เหมือนเดมิ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 356412 ก.สศ. 412 การสบืพันธ์ุ 3  หนว่ยกิต       

 356414 ก.สศ. 414 สุขาภบิาลและการควบคุม

สุขภาพฝูงสัตว ์

3  หนว่ยกิต       

 356416 ก.สศ. 416 สัตว์เลีย้งในฟาร์มกับ

สิ่งแวดลอ้ม 

3  หนว่ยกิต       

 356432 ก.สศ. 432 พฤตกิรรมของสัตว์เลีย้ง 3  หนว่ยกิต       

 356444 ก.สศ. 444 การผลิตโคเน้ือ  3  หนว่ยกิต       

 356445 ก.สศ. 445 การจัดการฟาร์มสุกรเชงิการค้า 3  หนว่ยกิต       

 356446 ก.สศ. 446 การจัดการในฟารม์สัตวเ์ลีย้ง 3  หนว่ยกิต       

 356447 ก.สศ. 447 การจัดการฟาร์มเลีย้งไก ่ 3  หนว่ยกิต  356447 ก.สศ. 447 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง

เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

พมิพช์ื่อกระบวนวชิาผิด 

 356448 ก.สศ. 448 การจัดการเนื้อสัตว์ 3  หนว่ยกิต       

 356449 ก.สศ. 449 การผลิตกระต่าย 3  หนว่ยกิต       

 356451 ก.สศ. 451 โภชนศาสตร์สัตว ์ 3  หนว่ยกิต       

 356452 ก.สศ. 452 โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว 3  หนว่ยกิต       

 356455 ก.สศ. 455 การวเิคราะห์ส่วนประกอบของ

อาหารสัตว์ 

1  หนว่ยกิต       

 356456 ก.สศ. 456 การผลิตอาหารสัตว์ 

เชงิอุตสาหกรรม 

3  หนว่ยกิต       

      356477 ก.สศ. 477 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งกุง้ 3  หนว่ยกิต  

      356496 ก.สศ. 496 หัวขอ้เลอืกสรรทางสัตวศาสตร์

และสัตวน์้ า 

3  หนว่ยกิต  

 356498 ก.สศ. 498 สัมมนา 2 1  หน่วยกิต  เหมอืนเดิม     

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 356499 ก.สศ. 499 ปัญหาพิเศษ    3  หนว่ยกิต  ยกเลิก    - ยกเลิกกระบวนวชิา 356499 

 357422 ก.กฏ. 422 แมลงศัตรูส าคัญทางการแพทย์

และสัตวแพทย ์

3  หนว่ยกิต  357422 ก.กฏ. 422 แมลงศัตรูทางการแพทย ์

และสัตวแพทย ์     
3  หนว่ยกิต - เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา 357422 

และ 357441 เพื่อให้สอดคล้อง

กับการปรับปรุงชื่อกระบวนวิชา

ของสาขาวชิากีฏวทิยา 

 357441 ก.กฏ. 441 หลักการป้องกันก าจัดแมลง 3  หนว่ยกิต  357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง        3  หนว่ยกิต  

 357444 ก.กฏ. 444 สารเคมีท่ีใชป้้องกันก าจัดแมลง 3  หนว่ยกิต  ยกเลิก    - ยกเลิกกระบวนวชิา 357444 

 361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3  หนว่ยกิต       

 362441 ก.อร. 441 อุตุนยิมวทิยาทางเกษตร 3  หนว่ยกิต       

      368310 ก.ธก. 310 การจัดการธุรกิจฟารม์ 3  หนว่ยกิต  

 601321 อ.วท. 321 เทคโนโลยผีลิตภัณฑเ์นื้อ                                               3  หนว่ยกิต      - ยกเลิกกระบวนวิชา 601321  

601343 และ 601428  601343 อ.วท. 343 หลักการถนอมอาหาร                                            4  หนว่ยกิต      

 601428 อ.วท. 428 เทคโนโลยผีลิตภัณฑน์ม                                   3  หนว่ยกิต      

 651306 สพ. 306 กายวิภาคของสัตว์เลีย้ง                                        3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

      705211 บธ.กต. 211 หลักการตลาด 3  หนว่ยกิต - เพิ่ มกระบวนวิ ชา  705211 

705431 และ 705461 เพื่อให้

นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียน

กระบวนวิ ช าทางด้ านการ

จัดการธุรกิจและการตลาดได้ 

      705431 บธ.กต. 431 การจัดการขายและศลิปะการขาย 3  หนว่ยกิต 

      705461 บธ.กต. 461 การจัดการการคา้ปลกี 3  หนว่ยกิต 

         

  2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท    อาจเลอืกเรียน       

 กระบวนวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย      

ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

 

      เหมอืนเดิม 

ยกเลกิ 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 
     แผน 2  สัตว์น า้ - เพิ่มแผนการศึกษา “สัตว์น้ า” เพื่อ

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียน
ตามความสนใจ โดยก าหนดให้เรียน
กระบวนวิชาต่าง ๆ ดังปรากฏใน
โครงสร้างหลักสูตร 

     1. วชิาเอกบังคับ                                       36  หน่วยกิต  
      211315 ว.ชท. 315 ชวีเคมีเบือ้งต้น 3  หนว่ยกิต  
      211319 ว.ชท. 319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น 1  หนว่ยกิต  
      356261 ก.สศ. 261 สถิตวิเิคราะห์และวางแผนการ

ทดลองทางสัตว ์
3  หนว่ยกิต  

      356303 ก.สศ. 303 อาหารและการให้อาหาร 4  หนว่ยกิต  
      356306 ก.สศ. 306 หลักการเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 3  หนว่ยกิต  
      356312 ก.สศ. 312 สรีรวทิยาสัตวน์้ าเศรษฐกิจ 3  หนว่ยกิต  
      356333 ก.สศ. 333 โรคและสุขาภบิาลสัตวน์้ า 3  หนว่ยกิต  
      356373 ก.สศ. 373 คุณภาพน้ าทางการประมง 3  หนว่ยกิต  
      356375 ก.สศ. 375 แพลงกต์อนวทิยาส าหรับ 

การเพาะเลีย้งสัตวน์้ า 
3  หนว่ยกิต  

      356431 ก.สศ. 431 การปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ 3  หนว่ยกิต  
      356497 ก.สศ. 497 สัมมนา 1  1  หนว่ยกิต  
      และใหน้ักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ  
      กลุ่มสหกจิศึกษา   
      356490 ก.สศ. 490 สหกิจศกึษาทางสัตวศาสตร์และ

สัตว์น้ า 
6  หนว่ยกิต  

      หรือ กลุ่มปัญหาพเิศษ   
      356390 ก.สศ. 390 การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวชิา

สัตวศาสตร์และสัตวน์้ า 
3  หนว่ยกิต  

      และ     
      356499 ก.สศ. 499 ปัญหาพิเศษ                      3  หนว่ยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

       2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท      ไมน่อ้ยกว่า     15  หนว่ยกติ  
       2.1 จ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกเลอืก จะตอ้งมกีระบวนวชิาระดับ  
      400 ขึน้ไป ไมน่อ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปน้ี  
      351321 ก.ศฐ. 321 หลักการตลาดการเกษตร 3  หนว่ยกิต  
      353313 ก.พร. 313 พชืส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต  
      355315 ก.กว. 315 เคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกลในฟาร์ม 3  หนว่ยกิต  
      356311 ก.สศ. 311 หลักเบือ้งต้นของการเลีย้งปลา 3  หนว่ยกิต  
      356322 ก.สศ. 322 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตวน์้ า 3  หนว่ยกิต  
      356342 ก.สศ. 342 การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน 3  หนว่ยกิต  
      356351 ก.สศ. 351 โภชนศาสตร์สัตว์น้ า 3  หนว่ยกิต  
      356361 ก.สศ. 361 มนีวทิยาประยุกต ์  3  หนว่ยกิต  
      356371 ก.สศ. 371 การจัดการทรัพยากรน้ า 

เพื่อการประมง 
3  หนว่ยกิต  

      356372 ก.สศ. 372 มาตรฐานฟารม์สัตวน์้ า 3  หนว่ยกิต  
      356374 ก.สศ. 374 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ

การประมง 
3  หนว่ยกิต  

      356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตวปี์ก 3  หนว่ยกิต  
      356442 ก.สศ. 442 การผลิตสุกร 3  หนว่ยกิต  
      356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม 3  หนว่ยกิต  
      356444 ก.สศ. 444 การผลิตโคเน้ือ 3  หนว่ยกิต  
      356445 ก.สศ. 445 การจัดการฟาร์มสุกรเชงิการค้า 3  หนว่ยกิต  
      356446 ก.สศ. 446 การจัดการในฟารม์สัตวเ์ลีย้ง 3  หนว่ยกิต  
      356447 ก.สศ. 447 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 3  หนว่ยกิต  
      356448 ก.สศ. 448 การจัดการเนื้อสัตว์ 3  หนว่ยกิต  
      356449 ก.สศ. 449 การผลิตกระต่าย 3  หนว่ยกิต  
      356452 ก.สศ. 452 โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว 3  หนว่ยกิต  
      356455 ก.สศ. 455 การวเิคราะห์ส่วนประกอบ 

ของอาหารสัตว ์
1  หนว่ยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

      356456 ก.สศ. 456 การผลิตอาหารสัตว ์

เชงิอุตสาหกรรม 

3  หนว่ยกิต  

      356471 ก.สศ. 471 การเพาะเลีย้งปลาสวยงาม 3  หนว่ยกิต  

      356472 ก.สศ. 472 การเลีย้งสัตวน์้ าแบบผสมผสาน 3  หนว่ยกิต  

      356474 ก.สศ. 474 การเพาะพันธ์ุปลา 3  หนว่ยกิต  

      356475 ก.สศ. 475 การเพาะเลีย้งหอยเศรษฐกิจ 3  หนว่ยกิต  

      356476 ก.สศ. 476 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสัตวน์้ า

ชายฝั่ง 

3  หนว่ยกิต  

      356477 ก.สศ. 477 เทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งกุง้ 3  หนว่ยกิต  

      356478 ก.สศ. 478 ผลิตภัณฑส์ัตว์น้ า 3  หนว่ยกิต  

      356496 ก.สศ. 496 หัวขอ้เลอืกสรรทางสัตวศาสตร์

และสัตวน์้ า 

3  หนว่ยกิต  

      356498 ก.สศ. 498 สัมมนา 2 1  หนว่ยกิต  

      357422 ก.กฏ. 422 แมลงศัตรูทางการแพทย ์
และสัตวแพทย ์     

3  หนว่ยกิต  

      357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง 3  หนว่ยกิต  

      361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3  หนว่ยกิต  

      362441 ก.อร. 441 อุตุนยิมวทิยาทางเกษตร 3  หนว่ยกิต  

      368310 ก.ธก. 310 การจัดการธุรกิจฟารม์ 3  หนว่ยกิต  

      705211 บธ.กต. 211 หลักการตลาด 3  หนว่ยกิต  

      705431 บธ.กต. 431 การจัดการขายและศลิปะการขาย 3  หนว่ยกิต  

      705461 บธ.กต. 461 การจัดการการคา้ปลกี 3  หนว่ยกิต  

           

       2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท อาจเลอืกเรียนกระบวนวชิา  

      ใด ๆ  ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า 15 

หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 
 4)  กฏีวทิยา  4)  กฏีวทิยา     

  1. วชิาเอกบังคับ                                      36  หน่วยกิต   1. วชิาเอกบังคับ                                       36  หน่วยกิต    

 354311 ก.สถ. 311 สถิตเิกษตรวจิัย 3  หนว่ยกิต       
 357322 ก.กฏ. 322 แมลงท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกจิ 3  หนว่ยกิต       
 357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ 3  หนว่ยกิต  357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ 3  หนว่ยกิต - ป รั บป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า 

357323 และ 357441  ให้
ถูกต้อง 

 
 357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม          3  หนว่ยกิต       
 357417 ก.กฏ. 417 กายวิภาคของแมลง 3  หนว่ยกิต       
 357418 ก.กฏ. 418 นเิวศวทิยาของแมลง  3  หนว่ยกิต       
 357432 ก.กฏ. 432 อนุกรมวธิานแมลง 1  3  หนว่ยกิต       
 357441 ก.กฏ. 441 หลักการป้องกันก าจัดแมลง 3  หนว่ยกิต  357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง        3  หนว่ยกิต  
 357491 ก.กฏ. 491 เทคนิคทางกีฏวทิยา  3  หนว่ยกิต       
 357494 ก.กฏ. 494 หัวขอ้เลอืกสรรทางกีฏวทิยา 1  หนว่ยกิต       
 357497 ก.กฏ. 497 สัมมนากีฏวทิยา 1 1  หนว่ยกิต  357497 ก.กฏ. 497 สัมมนา 1 1  หนว่ยกิต - ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชา จาก 

สั ม ม น า กี ฏ วิ ท ย า  1  เ ป็ น  
สัมมนา 1 และสัมมนากีฏวทิยา 2 
เ ป็น  สั มมนา  2  เพื่ อ ใ ห้ ชื่ อ
กระบวนวิชาสัมมนาของทุก
สาขาวิชา  ใช้ชื่อให้เหมือนกัน 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 357498 ก.กฏ. 498 สัมมนากีฏวทิยา 2  1  หนว่ยกิต  357498 ก.กฏ. 498 สัมมนา 2 1  หนว่ยกิต 

 และให้นักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ        

 กลุ่มสหกจิศึกษา         
 357490 ก.กฏ. 490 สหกิจศกึษาทางกีฏวทิยา                                                 6  หนว่ยกิต       
 หรือ     กลุ่มปัญหาพเิศษ        
 357390 ก.กฏ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวิชา

กีฏวทิยา                                 
3  หนว่ยกิต       

 และ          
 357499 ก.กฏ. 499 ปัญหาพิเศษ 3  หนว่ยกิต       

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

  2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต   2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต - เปลี่ ยนจากการก าหนดให้

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา

ใน คณะ/สาขาต่าง ๆ ไว้อย่าง

กว้าง ๆ มาเป็นการระบุชื่ อ

กระบวนวิ ชา ท่ีต้ องการให้

นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น จ า ก

สาขาวิชาต่าง ๆ  ท้ังนี้ เพื่อให้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียน

กระบวนวิชาได้ชัด เจนมาก

ยิ่งขึน้และเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ 

  2.1 วชิาเอกเลือก นักศกึษาตอ้งเลอืกเรียนกระบวนวิชาใดในคณะ   2.1 วิชาเอกเลือก นักศกึษาตอ้งเลอืกเรียนกระบวนวชิาใดในคณะ 

 เกษตรศาสตร์หรือคณะวทิยาศาสตร์  เฉพาะกระบวนวชิา ระดับ 300 ขึน้ไป  เกษตรศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์  เฉพาะกระบวนวชิา ระดบั 300  ขึน้ไป 

      ไมน่อ้ยกว่า 6 หนว่ยกิต โดยเลอืกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้

      211315 ว.ชท. 315 ชวีเคมีเบือ้งต้น                                              3  หนว่ยกิต 

      211319 ว.ชท. 319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น       1  หนว่ยกิต 

      352311 ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร                            3  หนว่ยกิต 

      352321 ก.สส. 321 วธีิการส่งเสริมการเกษตร                               3  หนว่ยกิต 

      352323 ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและ 

การพัฒนาการเกษตร 

3  หนว่ยกิต 

      352332 ก.สส. 332 การกระจายนวกรรมการเกษตร                3  หนว่ยกิต 

      352401 ก.สส. 401 การสง่เสริมเกษตรให้เกษตรกร

ผู้ใหญ ่             

3  หนว่ยกิต  

      352412 ก.สส. 412 การสง่เสริมเยาวชนเกษตร                              3  หนว่ยกิต  

      352421 ก.สส. 421 การบริหารและการจัดการ 

ในการส่งเสริมการเกษตร 

และการศกึษาทางการเกษตร                         

3  หนว่ยกิต  

      352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยกีารผลิตสื่อในการ

ส่งเสริมการเกษตร                                                    

3  หนว่ยกิต  

      352441 ก.สส. 441 การวัดผลและการประเมินผล

ของการส่งเสริมการเกษตร                                         

3  หนว่ยกิต  

      353313 ก.พร. 313 พชืส าคัญของประเทศไทย                           3  หนว่ยกิต  

      353418 ก.พร. 418 พชืตระกูลถั่ว                                                 3  หนว่ยกิต  

      353431 ก.พร. 431 วัชพชืและการป้องกันก าจัด                            3  หนว่ยกิต  
      353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุ                                      3  หนว่ยกิต  
      357421 ก.กฏ. 421 แมลงพาหะน าโรคพชื    3  หนว่ยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

      357422 ก.กฏ. 422 แมลงศัตรูทางการแพทย ์
และสัตวแพทย ์     

3  หนว่ยกิต  

      357426 ก.กฏ. 426 การเลีย้งผึง้                                                   3  หนว่ยกิต  

      357427 ก.กฏ. 427 การผลิตหม่อนไหม                                        3  หนว่ยกิต  

      357433 ก.กฏ. 433 อนุกรมวธิานแมลง 2                                      3  หนว่ยกิต  

      357442 ก.กฏ. 442 การควบคุมแมลงศัตรูพชื 
โดยชีววธีิ 

3  หนว่ยกิต  

      357443 ก.กฏ. 443 พชืต้านทานแมลง       3  หนว่ยกิต  

      357444 ก.กฏ. 444 สารฆ่าแมลง 3  หนว่ยกิต 

      357446 ก.กฏ. 446 หลักการกักกันพชื                                          3  หนว่ยกิต 

      359350 ก.พส. 350 หลักการท าสวนไมผ้ล                                    2  หนว่ยกิต 

      359360 ก.พส. 360 พชือุตสาหกรรมเบือ้งต้น 3  หนว่ยกิต 

      359451 ก.พส. 451 ไมผ้ลเขตร้อน                                                3  หนว่ยกิต 

      359461 ก.พส. 461 พชืเครื่องดื่ม                                                 3  หนว่ยกิต 

      360212 ก.รพ. 212 ปฏบัิตกิารโรคพชืวิทยาเบือ้งต้น 1  หนว่ยกิต 

      360301 ก.รพ. 301 เทคนิคทางโรคพชื                                          3  หนว่ยกิต 

      360304 ก.รพ. 304 โรคของพชืเศรษฐกิจ                    3  หนว่ยกิต 

      360411 ก.รพ. 411 โรคพชืท่ีเกิดจากแบคทเีรีย                              3  หนว่ยกิต 

      361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน                              3  หนว่ยกิต 

      362421 ก.อร. 421 กฎระเบียบและการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตวป่์า     

3  หนว่ยกิต 

  2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท    อาจเลอืกเรียน       

 กระบวนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย       

ไมน่อ้ยกว่า 15  หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

      เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 5)  พืชสวน  5)  พืชสวน  
  1. วชิาเอกบังคับ                                     36  หน่วยกิต   1. วชิาเอกบังคับ                                        36  หน่วยกิต  
 211315 ว.ชท. 315 ชวีเคมีเบือ้งต้น                                       3  หนว่ยกิต       
 211319 ว.ชท. 319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น                           1  หนว่ยกิต       
 354311 ก.สถ. 311 สถิตเิกษตรวจิัย  3  หนว่ยกิต       
 359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพืช  3  หนว่ยกิต       
 359311 ก.พส. 311 สรีรวทิยาของพชืสวน  3  หนว่ยกิต       
 359350 ก.พส. 350 หลักการท าสวนไมผ้ล  2  หนว่ยกิต       
 359361 ก.พส. 361 หลักการพชือุตสาหกรรม 2  หนว่ยกิต  359360 ก.พส. 360 พชือุตสาหกรรมเบือ้งต้น 3  หนว่ยกิต - ยกเลิกกระบวนวิชา 359361 

3 5 9 4 0 4  แ ล ะ  3 5 9 4 2 0 
กระบวนวิชาละ 2 หน่วยกิต 
และใช้กระบวนวิชา 359360 
3 5 9 4 0 3  แ ล ะ  3 5 9 4 2 1 
กระบวนวชิาละ 3 หนว่ยกิตแทน 

          

 359401 ก.พส. 401 การปรับปรุงพันธ์ุพืชสวน                 3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    
 359404 ก.พส. 404 การปฏบัิตหิลังการเก็บเกี่ยว

ผลิตผลพชืสวน 
2  หนว่ยกิต  359403 ก.พส. 403 การปฏบัิตหิลังเก็บเกี่ยว 

ของผลิตผลพชืสวน 

3  หนว่ยกิต  

 359410 ก.พส. 410 หลักการไม้ดอก  2  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    
 359420 ก.พส. 420 หลักการผลิตผัก                        2  หนว่ยกิต  359421 ก.พส. 421 การผลิตพชืผัก                         3  หนว่ยกิต  
 359497 ก.พส. 497 สัมมนา  1  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    
 359499 ก.พส. 499 ปัญหาพิเศษ                          3  หนว่ยกิต  ยกเลิก    - ย้ายกระบวนวิชา 359499 ไป

ไ ว้ ใ นกลุ่ ม ฝึ ก ง าน เพื่ อ เ ป็ น
ทางเลือกให้นักศึกษาในการ
ฝึกงานร่วมกับปัญหาพิเศษ
หรือเลอืกกลุ่มสหกิจศกึษา 
 

เหมือนเดมิ 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 และใหน้ักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มฝกึงาน       

 กลุ่มสหกจิศึกษา         

 359490 ก.พส. 490 สหกิจศกึษาทางพชืสวน        6  หนว่ยกิต       

 หรือ กลุ่มฝกึงาน       

 359390 ก.พส. 390 การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวชิา 

พชืสวน                 

3  หนว่ยกิต       

 และ          

 359392 ก.พส. 392 การฝึกงานทางพชืสวน 3  หนว่ยกิต  359499 ก.พส. 499 ปัญหาพิเศษ                          3  หนว่ยกิต - มีการ เปลี่ ยนแปลงในกลุ่ ม

ฝึกงานโดยยกเลิกกระบวนวิชา 

359392 : การฝึกงานทางพืชสวน 

จ านวน 3  หน่ วยกิต   และ

เปลี่ยนมาเป็นกระบวนวิชา 

359499 : ปัญหาพิเศษ 

จ านวน 3 หน่วยกิตแทน  ท้ังนี้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาอื่น ๆ 

ของคณะเกษตรศาสตร์  โดย

ก า ห น ด ใ ห้ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า มี

งานวิจัยท่ีเทียบเท่ากับการท า

ปัญหาพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

          

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

  2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต   2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต  

  2.1  วชิาเอกเลอืก  นกัศกึษาตอ้งเลอืกเรียนกระบวนวชิาใดในคณะ   2.1 วิชาเอกเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา  - เปลี่ ยนจากการก าหนดให้

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวน

วิชาใน คณะ/สาขาต่าง ๆ ไว้

อย่างกว้าง ๆ มาเป็นการระบุ

ชื่อกระบวนวิชาท่ีต้องการให้

นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น จ า ก

สาขาวิชาต่าง ๆ  ท้ังนี้ เพื่อให้

นักศึกษาสามารถเลือกเรียน

กระบวนวิชาได้ชัด เจนและ

เป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ 

 เกษตรศาสตร์ หรือคณะวทิยาศาสตร์  เฉพาะกระบวนวชิา ระดับ 300 ขึน้ไป  ดังตอ่ไปน้ี  

      202356 ว.ชว. 356 กายวิภาคของพชื 3  หนว่ยกิต 

      351321 ก.ศฐ. 321 หลักการตลาดการเกษตร 3  หนว่ยกิต 

      351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณ์การเกษตร และ 

สถาบันการเกษตร     

3  หนว่ยกิต 

      351364 ก.ศฐ. 364 หลักเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอ้ม 

3  หนว่ยกิต 

      351371 ก.ศฐ. 371  วถิีเศรษฐกิจพอเพยีง                                3  หนว่ยกิต 

      352311 ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร  3  หนว่ยกิต 

      352313 ก.สส. 313 การสง่เสริมเกษตรท่ีสูง 3  หนว่ยกิต 

      352323 ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและ 

การพัฒนาการเกษตร 

3  หนว่ยกิต  

      352332 ก.สส. 332 การกระจายนวกรรมการเกษตร             3  หนว่ยกิต  

      353313 ก.พร. 313 พชืส าคัญของประเทศไทย    3  หนว่ยกิต  

      353431 ก.พร. 431 วัชพชืและการป้องกันก าจัด  3  หนว่ยกิต  

      353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุ 3  หนว่ยกิต  

      354312 ก.สถ. 312 การวางแผนการทดลอง 3  หนว่ยกิต  

      355315 ก.กว. 315 เครื่องยนต์และเคร่ืองจักรกล 

ในฟารม์ 

3  หนว่ยกิต  

      355411 ก.กว. 411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1 3  หนว่ยกิต  

      355412 ก.กว. 412 เครื่องจักรกลการเกษตร 2 3  หนว่ยกิต  

      357322 ก.กฏ. 322 แมลงท่ีมีความส าคัญ 

ทางเศรษฐกิจ 

3  หนว่ยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

      357324 ก.กฏ. 324 แมลงศัตรูไมผ้ล 3  หนว่ยกิต  

      357326 ก.กฏ. 326 แมลงศัตรูผัก 3  หนว่ยกิต  

      357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม          3  หนว่ยกิต  

      357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง 3  หนว่ยกิต  

      357442 ก.กฏ. 442 การควบคุมแมลงศัตรูพชื 

โดยชีววธีิ 

3  หนว่ยกิต  

      359302 ก.พส. 302 การขยายพันธ์ุพืชขั้นสูง 3  หนว่ยกิต  

      359303 ก.พส. 303 การจัดการหญา้สนาม 3  หนว่ยกิต  

      359304 ก.พส. 304 เกษตรท่ีดใีนการผลิตและ

วทิยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

3  หนว่ยกิต  

      359341 ก.พส. 341 การจัดการสถานขยายพันธ์ุไม ้ 3  หนว่ยกิต  

      359381 ก.พส. 381 การออกแบบสวนและ 

สภาพแวดลอ้ม 1         

4  หนว่ยกิต  

      359382 ก.พส. 382 การออกแบบสวนและ 

สภาพแวดลอ้ม 2         

4  หนว่ยกิต  

      359402 ก.พส. 402 การผลิตเมล็ดพันธ์ุไม้ดอก 3  หนว่ยกิต  

      359405 ก.พส. 405 กล้วยไมว้ทิยา 3  หนว่ยกิต  

      359406 ก.พส. 406 เทคโนโลยสีารก าจัดวัชพืช 3  หนว่ยกิต  

      359407 ก.พส. 407 การจัดการน้ าของพชืสวน 3  หนว่ยกิต  

      359408 ก.พส. 408 การผลิตพืชสวนแบบไมใ่ชด้ิน   3  หนว่ยกิต  

      359409 ก.พส. 409 พชืสวนบนท่ีสูง 3  หนว่ยกิต  

      359413 ก.พส. 413 ไมป้ระดับ 3  หนว่ยกิต  

      359414 ก.พส. 414 ไมป้ระดับประเภทหัว 3  หนว่ยกิต  

      359419 ก.พส. 419 สรีรวทิยาหลังเก็บเกี่ยวของ 

ไมด้อกไม้ประดับ 

3  หนว่ยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

      359422 ก.พส. 422 การผลิตเมล็ดพันธ์ุผัก 3  หนว่ยกิต  

      359423 ก.พส. 423 การผลิตพืชผักเพ่ือการคา้ 3  หนว่ยกิต  

      359431 ก.พส. 431 การเพาะเลีย้งเห็ด                             3  หนว่ยกิต  

      359451 ก.พส. 451 ไมผ้ลเขตร้อน 3  หนว่ยกิต  

      359452 ก.พส. 452 ไมผ้ลเขตกึ่งร้อน 3  หนว่ยกิต  

      359453 ก.พส. 453 การปลูกไมผ้ลเปลอืกแข็ง 3  หนว่ยกิต  

      359455 ก.พส. 455 ไมผ้ลเมอืงหนาว 3  หนว่ยกิต  

      359458 ก.พส. 458 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของ

ผลไม้และผักเศรษฐกิจ 

3  หนว่ยกิต  

      359460 ก.พส. 460 พชืเครื่องเทศ 3  หนว่ยกิต  

      359461 ก.พส. 461 พชืเครื่องดื่ม    3  หนว่ยกิต  

      359462 ก.พส. 462 มะพร้าวและปาล์มน้ ามัน 3  หนว่ยกิต  

      359463 ก.พส. 463 พชืเส้นใย 3  หนว่ยกิต  

      359465 ก.พส. 465 พชือุตสาหกรรมไม้โตเร็ว 3  หนว่ยกิต  

      359466 ก.พส. 466 พชืให้น้ ายางเพื่ออุตสาหกรรม          3  หนว่ยกิต  

      359481 ก.พส. 481 การออกแบบภูมิทัศน์ 3  หนว่ยกิต  

      359483 ก.พส. 483 การออกแบบสวนและ 

สภาพแวดลอ้ม 3         

4  หนว่ยกิต  

      359484 ก.พส. 484 การออกแบบสวนและ 

สภาพแวดลอ้ม 4         

4  หนว่ยกิต  

      360212 ก.รพ. 212 ปฏบัิตกิารโรคพชืวิทยาเบือ้งต้น                1  หนว่ยกิต  

      360304 ก.รพ. 304 โรคของพชืเศรษฐกิจ   3  หนว่ยกิต  

      360400 ก.รพ. 400 การวนิจิฉัยโรคพชื  3  หนว่ยกิต  

      360401 ก.รพ. 401 โรคของไม้ดอกไมป้ระดับ 3  หนว่ยกิต  

      360403 ก.รพ. 403 โรคของไมผ้ล 3  หนว่ยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

      360404 ก.รพ. 404 โรคของผัก 3  หนว่ยกิต  

      360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพชื 3  หนว่ยกิต  

      360450 ก.รพ. 450 โรคพชืหลังเก็บเกี่ยว 3  หนว่ยกิต  

      361301 ก.ปฐ. 301 คุณภาพดนิและสิ่งแวดลอ้มดิน 3  หนว่ยกิต  

      361322 ก.ปฐ. 322 การวเิคราะห์ดินและพชืเบือ้งต้น 3  หนว่ยกิต  

      361341 ก.ปฐ. 341 ระบบข้อมูลเชงิพื้นท่ีเบือ้งต้น 

ส าหรับการเกษตร  

3  หนว่ยกิต  

      361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3  หนว่ยกิต  

      361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ย 3  หนว่ยกิต  

      361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพชื 3  หนว่ยกิต  

      361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษด์ิน 3  หนว่ยกิต  

      362301 ก.อร. 301 ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งต้น                      3  หนว่ยกิต  

      362441 ก.อร. 441 อุตุนยิมวทิยาทางเกษตร 3  หนว่ยกิต  

         

  2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท    อาจเลอืกเรียน       

 กระบวนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย       

ไมน่อ้ยกว่า 15  หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 
 6)  โรคพืช  6)  โรคพืช  
  1. วชิาเอกบังคับ                                      36  หน่วยกิต   1. วชิาเอกบังคับ                                       36  หน่วยกิต  
 354311 ก.สถ. 311 สถิตเิกษตรวจิัย  3  หนว่ยกิต       
 360212 ก.รพ. 212 ปฏบัิตกิารโรคพชืวิทยาเบือ้งต้น                1  หนว่ยกิต       
 360301 ก.รพ. 301 เทคนิคทางโรคพชื     3  หนว่ยกิต       
 360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจ 3  หนว่ยกิต  360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3  หนว่ยกิต - ป รั บป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า

ภาษาไทยให้สอดคล้องกับชื่อ
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 

 360400 ก.รพ. 400 การวนิจิฉัยโรคพชื 3  หนว่ยกิต       
 360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพชื       3  หนว่ยกิต       
 360411 ก.รพ. 411 โรคพชืท่ีเกิดจากแบคทเีรีย 3  หนว่ยกิต       
 360423 ก.รพ. 423 ราสาเหตุโรคพชื 3  หนว่ยกิต       
 360431 ก.รพ. 431 โรคพชืท่ีเกิดจากไส้เดอืนฝอย 3  หนว่ยกิต  360431 ก.รพ. 431 ไส้เดอืนฝอยศัตรูพชื 3  หนว่ยกิต - ป รั บป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า

ภาษาไทยให้สอดคล้องกับชื่อ
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ 

 360441 ก.รพ. 441 วสิาวิทยาของพชื                 3  หนว่ยกิต  360441 ก.รพ. 441 ไวรัสวทิยาของพชื                 3  หนว่ยกิต - ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย 
เพื่ อให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึน้ 

 360497 ก.รพ. 497 สัมมนา 1                    1  หนว่ยกิต       
 และใหน้ักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ       
 กลุ่มสหกจิศึกษา         
 360490 ก.รพ 490 สหกิจศกึษาทางโรคพชื         6  หนว่ยกิต       
 และ         
 360498 ก.รพ. 498 สัมมนา 2                            1  หน่วยกิต       
 หรือ กลุ่มปัญหาพเิศษ       
 360390 ก.รพ. 390 การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวชิา

โรคพชื                 
3  หนว่ยกิต       

 และ          
 360498 ก.รพ. 498 สัมมนา 2 1  หนว่ยกิต       
 และ          
 360499 ก.รพ. 499 ปัญหาพิเศษ                      3  หนว่ยกิต       

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

269 



270 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

  2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท                       15  หน่วยกิต   2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท       ไมน่อ้ยกว่า     15  หนว่ยกติ  
  2.1 จ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกเลอืก จะตอ้งมกีระบวนวชิาระดับ       
 400 ขึน้ไป ไมน่อ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปน้ี       
 202321 ว.ชว. 321 ชวีวทิยาของเซลล์ 3  หนว่ยกิต       
 211311 ว.ชท. 311 ชวีเคมี 1 3  หนว่ยกิต       
 211312 ว.ชท. 312 ชวีเคมี 2  3  หนว่ยกิต       
 211315 ว.ชท. 315 ชวีเคมีเบือ้งต้น     3  หนว่ยกิต       
 211317 ว.ชท. 317 ปฏบัิตกิารชีวเคมี 1         1  หน่วยกิต       
 211318 ว.ชท. 318 ปฏบัิตกิารชีวเคมี 2           1  หน่วยกิต       
 211319 ว.ชท. 319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น 1  หน่วยกิต       
 215435 ว.จช. 435 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์              2  หนว่ยกิต       
 215436 ว.จช. 436 ปฏบัิตกิารพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์                              1  หนว่ยกิต       
 352311 ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร    3  หนว่ยกิต       
 353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธ์ุพืช             3  หนว่ยกิต       
 353311 ก.พร. 311  สรีรวทิยาประยุกตข์องพืช       3  หนว่ยกิต       
 353313 ก.พร. 313 พชืไร่ส าคัญของประเทศไทย      3  หนว่ยกิต  353313 ก.พร. 313 พชืส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชา 353313 

ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง  เ นื่ อ ง จ า ก ใ น
ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม  ( ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553) พิมพ์ชื่อ
กระบวนวิชาผิด 

 353431 ก.พร. 431 วัชพชืและการป้องกันก าจัด    3  หนว่ยกิต       
 353441 ก.พร. 441 การปรับปรุงพันธ์ุพืชไร่           3  หนว่ยกิต       
 354312 ก.สถ. 312 การวางแผนการทดลอง           3  หนว่ยกิต       
 357322 ก.กฏ. 322 แมลงท่ีมีความส าคัญ                                    

ทางเศรษฐกิจ 
3  หนว่ยกิต       

 357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ              3  หนว่ยกิต  357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ  3  หนว่ยกิต - เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา 357323  
357421  357441  357442 และ 
357444 ให้สอดคล้องกับการ
ป รับป รุ งกระบวนวิ ชาของ
สาขาวิชากีฏวทิยา 

 357421 ก.กฏ. 421 แมลงพาหะโรคพชื     3  หนว่ยกิต  357421 ก.กฏ. 421 แมลงพาหะน าโรคพชื    3  หนว่ยกิต 
 357441 ก.กฏ. 441 หลักการป้องกันก าจัดแมลง   3  หนว่ยกิต  357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง        3  หนว่ยกิต 
 357442 ก.กฏ. 442 การป้องกันก าจัดแมลง                                   

โดยชีววธีิ  
3  หนว่ยกิต  357442 ก.กฏ. 442 การควบคุมแมลงศัตรูพชื 

โดยชีววธีิ 
3  หนว่ยกิต 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 357444 ก.กฏ. 444 สารเคมีท่ีใชป้้องกันก าจัดแมลง 3  หนว่ยกิต  357444 ก.กฏ. 444 สารฆ่าแมลง 3  หนว่ยกิต  

 357446 ก.กฏ. 446 หลักการกักกันพชื    3  หนว่ยกิต       

 359311 ก.พส. 311 สรีรวทิยาของพชืสวน         3  หนว่ยกิต      

 359404 ก.พส. 404 การปฏบัิตหิลังการเก็บเกี่ยว                                   

ผลิตผลพชืสวน 

2  หนว่ยกิต  359403 ก.พส. 403 การปฏบัิตหิลังเก็บเกี่ยว 

ของผลิตผลพชืสวน 

3  หนว่ยกิต - ยกเลิกกระบวนวิชา 359404 

เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ก ร ะ บ ว น วิ ช า 

359403 แทน 

 360401 ก.รพ. 401 โรคของไม้ดอกไมป้ระดับ       3  หนว่ยกิต       

 360402 ก.รพ. 402 โรคของพชืไร่  3  หนว่ยกิต       

 360403 ก.รพ. 403 โรคของไมผ้ล  3  หนว่ยกิต       

 360404 ก.รพ. 404 โรคของผัก 3  หนว่ยกิต       

 360450 ก.รพ. 450 โรคพชืหลังเก็บเกี่ยว 3  หนว่ยกิต       

 360460 ก.รพ. 460 ปฏสิัมพันธ์ระหว่างพชืและ 

เชื้อโรคในระดับโมเลกุล         

3  หนว่ยกิต       

 360470 ก.รพ. 470 การประยุกตใ์ชก้ารเลีย้ง 

เนื้อเยื่อพืชทางโรคพชื        

3  หนว่ยกิต       

 360471 ก.รพ. 471 การประยุกตเ์ทคนิคระดับ

โมเลกุลทางด้านโรคพชืและ

การเกษตร 

3  หนว่ยกิต  360471 ก.รพ. 471 การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคระดับ

โมเลกุลทางด้านโรคพชืและ

การเกษตร 

3  หนว่ยกิต - แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง

เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553) พิมพ์ช่ือกระบวนวิชาผิด 

 361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน      3  หนว่ยกิต       

 361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยชีวีภาพ                                  

จุลินทรีย์ดนิ  

3  หนว่ยกิต       

 361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ย  3  หนว่ยกิต       

 361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพชื         3  หนว่ยกิต       

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 

เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 703404 บธ.กจ. 404 การจัดการธุรกิจขนาดยอ่ม   3  หนว่ยกิต  ยกเลิก     

 705211 บธ.กต. 211 หลักการตลาด 3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

 705324 บธ.กต. 324 การโฆษณาและการ 

ส่งเสริมการขาย 

3  หนว่ยกิต  ยกเลิก     

 705431 บธ.กต. 431 การจัดการขายและ 

ศลิปะการขาย         

3  หนว่ยกิต  เหมอืนเดิม    

 705333 บธ.กต. 333 การจัดการการคา้ปลกี         3  หนว่ยกิต  705461 บธ.กต. 461 การจัดการการคา้ปลกี         3  หนว่ยกิต - เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา 

7 0 5 3 3 3  เ ป็ น  7 0 5 4 6 1 

เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวชิา 

           

  2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท อาจเลือกเรียน       

 กระบวนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย       

ไมน่อ้ยกว่า 15  หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เหมอืนเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 7)  ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร ์  7)  ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ - สาขาวิ ชาปฐพีศาสตร์และ    
อนุรักษศาสตร์  ได้ปรับปรุงชื่อ
สาขาวิชา เป็น “สาขาวิชาปฐพี
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ” พร้อมท้ัง
ปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม ่
จากเดิมมี 3 แผนการเรียนให้
นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง  
มาเป็นไม่มีแผนการเรียนให้
เลือก โดยได้ยุบรวมท้ัง 3 แผน
เข้าด้วยกัน ท้ังนี้ จ านวนหนว่ยกิต
วิชาเอกบังคับยังคงเหมือนเดิม 
คือ 36 หน่วยกิต 

       1. วชิาเอกบังคับ                                        36  หน่วยกิต 

      361214 ก.ปฐ. 214 ปฏบัิตกิารปฐพีศาสตร์และ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เบือ้งต้น 

1  หน่วยกิต  

      361322 ก.ปฐ. 322 การวเิคราะห์ดินและพชืเบือ้งต้น 3  หนว่ยกิต  
      361341 ก.ปฐ. 341 ระบบข้อมูลเชงิพื้นท่ีเบือ้งต้น

ส าหรับการเกษตร 
3  หนว่ยกิต  

      361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3  หนว่ยกิต  
      361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยชีวีภาพจุลินทรีย์ดนิ 3  หนว่ยกิต  
      361442 ก.ปฐ. 442 การส ารวจและจ าแนกดิน 3  หนว่ยกิต  
      361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ย 3  หนว่ยกิต  
      361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษด์ิน 3  หนว่ยกิต  
      361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1 1  หน่วยกิต  
      361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2 1  หนว่ยกิต  
      362301 ก.อร. 301 ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้งต้น 3  หนว่ยกิต  
      362424 ก.อร. 424 หลักการและการจัดการลุม่น้ า 3  หนว่ยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556)  เหตุผลในการปรับปรงุ 

      และใหน้ักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ  

      กลุ่มสหกจิศึกษา    

      361490 ก.ปฐ. 490 สหกิจศกึษาทางปฐพศีาสตร์

และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

6  หนว่ยกิต  

      หรือ  กลุ่มปัญหาพเิศษ   

      361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวชิาชีพสาขาวิชา

ปฐพีศาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3  หนว่ยกิต  

      และ     

      361499 ก.ปฐ. 499 ปัญหาพิเศษ 3  หนว่ยกิต  

           

       2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต  

       2.1 จ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกเลอืก จะตอ้งมกีระบวนวิชาระดับ   

      400 ขึน้ไป ไมน่อ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปน้ี  

      202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวทิยา 4  หนว่ยกิต  

      211315 ว.ชท. 315 ชวีเคมีเบือ้งต้น 3  หนว่ยกิต  

      211319 ว.ชท. 319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น 1  หนว่ยกิต  

      260361 วศ.กษ. 361 หลักการชลประทาน 3  หนว่ยกิต  

      351463 ก.ศฐ. 463 การประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ 

3  หนว่ยกิต  

      352311 ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร 3  หนว่ยกิต  

      353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธ์ุพืช 3  หนว่ยกิต  

      353313 ก.พร. 313 พชืส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต  

      353431 ก.พร. 431 วัชพชืและการป้องกันก าจัด 3  หนว่ยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556)  เหตุผลในการปรับปรงุ 

      353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุ 3  หนว่ยกิต  

      353482 ก.พร. 482 ทรัพยากรทางพันธ์ุศาสตร์ของพชื 3  หนว่ยกิต  

      354311 ก.สถ. 311 สถิตเิกษตรวจิัย 3  หนว่ยกิต  

      357418 ก.กฏ. 418 นเิวศวทิยาของแมลง 3  หนว่ยกิต  

      359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพืช 3  หนว่ยกิต  

      359311 ก.พส. 311 สรีรวทิยาของพชืสวน 3  หนว่ยกิต  

      360212 ก.รพ. 212 ปฏบัิตกิารโรคพชืวิทยาเบือ้งต้น 1  หนว่ยกิต  

      360400 ก.รพ. 400 การวนิจิฉัยโรคพชื  3  หนว่ยกิต  

      360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพชื         3  หนว่ยกิต  

      361301 ก.ปฐ. 301 คุณภาพดนิและสิ่งแวดลอ้มดิน 3  หนว่ยกิต  

      361302 ก.ปฐ. 302 ฝนกรดและดินกรด 3  หนว่ยกิต  

      361413 ก.ปฐ. 413 การจ าลองระบบดิน-พชื 3  หนว่ยกิต  

      361421 ก.ปฐ. 421 ปฐพีเคมี 3  หนว่ยกิต  

      361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพชื 3  หนว่ยกิต  

      361471 ก.ปฐ. 471 ปฐพีฟสิิกส ์ 3  หนว่ยกิต  

      361474 ก.ปฐ. 474 วธีิการของปฐพีฟสิิกสว์เิคราะห ์ 1  หนว่ยกิต  

      361475 ก.ปฐ. 475 การจัดการน้ าในดนิและ 

การชลประทานระดับไรน่า 

3  หนว่ยกิต  

      362401 ก.อร. 401 การอนุรักษท่ี์ดนิและแหลง่น้ า 3  หนว่ยกิต  

      362411 ก.อร. 411 การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ 3  หนว่ยกิต  

      362412 ก.อร. 412 ทรัพยากรพชืป่า 3  หนว่ยกิต  

      362421 ก.อร. 421 กฎระเบียบและการอนุรักษ์

ทรัพยากรสัตวป่์า 

3  หนว่ยกิต  

      362425 ก.อร. 425 เทคนิคขอ้มูลระยะไกลเพื่อการ

ส ารวจทรัพยากรท่ีดนิ 

3  หนว่ยกิต  
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556)  เหตุผลในการปรับปรงุ 

      362426 ก.อร. 426 การส ารวจภูมทัิศน์เพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3  หนว่ยกิต  

      362427 ก.อร. 427 หลักภูมินิเวศวทิยาเพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3  หนว่ยกิต  

      362428 ก.อร. 428 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ

การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3  หนว่ยกิต  

      362441 ก.อร. 441 อุตุนยิมวทิยาทางเกษตร 3  หนว่ยกิต  

      362451 ก.อร. 451 การปลูกสร้างสวนป่า 3  หนว่ยกิต  

      362452 ก.อร. 452 หลักวนเกษตร 3  หนว่ยกิต  

      368310 ก.ธก. 310 การจัดการธุรกิจฟารม์ 3  หนว่ยกิต  

      751101 ศศ. 101 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3  หนว่ยกิต  

           

       2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท    อาจเลือกเรียน  

      กระบวนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย        

ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556)  เหตุผลในการปรับปรงุ 

  แผน 1  ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม     

  1. วชิาเอกบังคับ                                      36  หน่วยกิต    

 203236 ว.คม. 236 ปริมาณวิเคราะห์                   3  หนว่ยกิต      

 203239 ว.คม. 239 ปฏบัิตกิารปริมาณวิเคราะห์      1  หน่วยกิต      

 361214 ก.ปฐ. 214 ปฏบัิตกิารปฐพีศาสตร์และ 

อนุรักษศาสตร์เบือ้งต้น             

1  หน่วยกิต      

 361301 ก.ปฐ. 301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม       3  หนว่ยกิต       

 361321 ก.ปฐ. 321 การวเิคราะห์ดินและพชื            4  หนว่ยกิต       

 361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ดนิ              3  หนว่ยกิต      

 361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยชีวีภาพจุลินทรีย์ดนิ   3  หนว่ยกิต       

 361442 ก.ปฐ. 442 การส ารวจและจ าแนกดิน         3  หนว่ยกิต       

 361453 ก.ปฐ. 453  ดินและธาตุอาหารพชื              3  หนว่ยกิต       

 361471 ก.ปฐ. 471 ปฐพีฟสิิกส ์                           3  หนว่ยกิต       

 361474 ก.ปฐ. 474 วธีิการของปฐพีฟสิิกสว์เิคราะห ์  1  หน่วยกิต       

 361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1                              1  หน่วยกิต       

 361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2                             1  หน่วยกิต       

 และใหน้ักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ       

 กลุ่มสหกจิศึกษา         

 361490 ก.ปฐ 490 สหกิจศกึษาทางปฐพีศาสตร์

และอนุรักษศาสตร์ 

6  หนว่ยกิต       

 หรือ กลุ่มปัญหาพเิศษ       

 361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวชิา 

ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 

3  หนว่ยกิต       

 และ          

 361499 ก.ปฐ. 499 ปัญหาพิเศษ                          3  หนว่ยกิต      

ยกเลิก 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556)  เหตุผลในการปรับปรงุ 

  2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต     

  2.1 จ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกเลอืก จะตอ้งมกีระบวนวชิาระดับ       

 400 ขึน้ไป ไมน่อ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปน้ี       

 202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวทิยา                     4  หนว่ยกิต       

 211315 ว.ชท. 315 ชวีเคมีเบือ้งต้น                        3  หนว่ยกิต       

 211319 ว.ชท. 319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น           1  หนว่ยกิต       

 260361 วศ.กศ. 361 หลักการชลประทาน              3  หนว่ยกิต       

 351310 ก.ศฐ. 310 การจัดการธุรกิจฟารม์             3  หนว่ยกิต      

 351463 ก.ศฐ. 463 การประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ              

3  หนว่ยกิต      

 352311 ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร       3  หนว่ยกิต       

 353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธ์ุพืช              3  หนว่ยกิต       

 353313 ก.พร. 313 พชืไร่ส าคัญของประเทศไทย     3  หนว่ยกิต       

 353431 ก.พร. 431 วัชพชืและการป้องกันก าจัด       3  หนว่ยกิต       

 353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุ               3  หนว่ยกิต       

 354311 ก.พร. 311 สถิตเิกษตรวจิัย                      3  หนว่ยกิต      

 354400 ก.สถ. 400 การประมวลผลข้อมูลเกษตร 

ด้วยคอมพวิเตอร์                   

3  หนว่ยกิต       

 359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพืช                   3  หนว่ยกิต       

 359311 ก.พส. 311 สรีรวทิยาของพชืสวน               3  หนว่ยกิต       

 360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพชื         3  หนว่ยกิต       

 361302 ก.ปฐ. 302 ฝนกรดและดินกรด                 3  หนว่ยกิต       

 361341 ก.ปฐ. 341 ระบบข้อมูลเชงิพื้นท่ีเบือ้งต้น 

ส าหรับการเกษตร                   

3  หนว่ยกิต       

 361413 ก.ปฐ. 413 การจ าลองระบบดิน-พชื           3  หนว่ยกิต      

ยกเลิก 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 361421 ก.ปฐ. 421 ปฐพีเคมี                               3  หนว่ยกิต       

 361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ย         3  หนว่ยกิต       

 361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพชื 3  หนว่ยกิต       

 361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษด์ิน                       3  หนว่ยกิต       

 361475 ก.ปฐ. 475 การจัดการน้ าในดนิและ 

การชลประทานระดับไรน่า        

3  หนว่ยกิต      

 362401 ก.อร. 401 การอนุรักษท่ี์ดนิและแหลง่น้ า     3  หนว่ยกิต      

 362411 ก.อร. 411 การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้            3  หนว่ยกิต       

 362421 ก.อร. 421 กฎหมายป่าไม้และการคุ้มครอง 

สัตว์ป่า                                 

3  หนว่ยกิต       

 362424 ก.อร. 424 หลักการและการจัดการลุม่น้ า   3  หนว่ยกิต       

 362425 ก.อร. 425 เทคนิคขอ้มูลระยะไกลเพื่อ 

การส ารวจทรัพยากรท่ีดนิ        

3  หนว่ยกิต       

 362441 ก.อร. 441 อุตุนยิมวทิยาทางเกษตร            3  หนว่ยกิต       

 362451 ก.อร. 451 การปลูกสร้างสวนป่า               3  หนว่ยกิต       

 362452 ก.อร. 452 หลักวนเกษตร                       3  หนว่ยกิต       

           

  2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท    อาจเลอืกเรียน       

 กระบวนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย       

ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

ยกเลิก 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 

  แผน 2  ทรพัยากรที่ดนิและน า้     
  1. วชิาเอกบังคับ                                      36  หน่วยกิต     
 361214 ก.ปฐ. 214 ปฎบัิตกิารปฐพีศาสตร์ 

และอนุรักษศาสตร์เบือ้งต้น 
1  หน่วยกิต       

 361341 ก.ปฐ. 341 ระบบข้อมูลเชงิพื้นท่ีเบือ้งต้น
ส าหรับการเกษตร 

3  หนว่ยกิต      

 361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ดนิ 3  หนว่ยกิต       
 361413 ก.ปฐ. 413 การจ าลองระบบดิน-พชื 3  หนว่ยกิต       
 361442 ก.ปฐ. 442 การส ารวจและจ าแนกดิน 3  หนว่ยกิต       
 361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษด์ิน 3  หนว่ยกิต       
 361471 ก.ปฐ. 471 ปฐพีฟสิิกส ์ 3  หนว่ยกิต       
 361475 ก.ปฐ. 475 การจัดการน้ าในดนิและการ

ชลประทานระดับไรน่า 
3  หนว่ยกิต       

 361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1 1  หน่วยกิต       
 361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2 1  หน่วยกิต       
 362424 ก.อร. 424 หลักการและการจัดการลุม่น้ า 3  หนว่ยกิต      
 362425 ก.อร. 425 เทคนิคขอ้มูลระยะไกลเพื่อการ

ส ารวจทรัพยากรท่ีดนิ 
3  หนว่ยกิต       

           
 และใหน้ักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ       
 กลุ่มสหกจิศึกษา         
 361490 ก.ปฐ 490 สหกิจศกึษาทางปฐพีศาสตร์

และอนุรักษศาสตร์ 
6  หนว่ยกิต       

 หรือ กลุ่มปัญหาพเิศษ       
 361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวชิา 

ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 
3  หนว่ยกิต       

 และ          
 361499 ก.ปฐ. 499 ปัญหาพิเศษ                          3  หนว่ยกิต      

ยกเลิก 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556)  เหตุผลในการปรับปรงุ 

  2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต     
  2.1 จ านวนหนว่ยกิตของวิชาเอกเลอืก จะตอ้งมกีระบวนวิชาระดับ       
 400 ขึน้ไป ไมน่อ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปน้ี       
 202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวทิยา                     4  หนว่ยกิต       
 211315 ว.ชท. 315 ชวีเคมีเบือ้งต้น 3  หนว่ยกิต       
 211319 ว.ชท. 319 ปฏบัิตกิารชีวเคมีเบือ้งต้น 1  หน่วยกิต       
 260361 วศ.กษ. 361 หลักการชลประทาน 3  หนว่ยกิต       
 351310 ก.ศฐ. 310 การจัดการธุรกิจฟารม์ 3  หนว่ยกิต      
 352311 ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร 3  หนว่ยกิต       
 353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธ์ุพืช 3  หนว่ยกิต       
 353313 ก.พร. 313 พชืไร่ส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต       
 353431 ก.พร. 431 วัชพชืและการป้องกันก าจัด 3  หนว่ยกิต      
 353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุ 3  หนว่ยกิต       
 354311 ก.สถ. 311 สถิตเิกษตรวจิัย 3  หนว่ยกิต      
 354400 ก.สถ. 400 การประมวลผลข้อมูลเกษตร

ด้วยคอมพวิเตอร์ 
3  หนว่ยกิต       

 359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพืช 3  หนว่ยกิต       
 359311 ก.พส. 311 สรีรวทิยาของพชืสวน 3  หนว่ยกิต       
 360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพชื 3  หนว่ยกิต      
 361301 ก.ปฐ. 301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 3  หนว่ยกิต       
 361302 ก.ปฐ. 302 ฝนกรดและดินกรด 3  หนว่ยกิต      
 361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยชีวีภาพจุลินทรีย์ดนิ 3  หนว่ยกิต       
 361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ย 3  หนว่ยกิต       
 361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพชื 3  หนว่ยกิต       
 361474 ก.ปฐ. 474 วธีิการของปฐพีฟสิิกสว์เิคราะห ์ 1  หน่วยกิต      
 362401 ก.อร. 401 การอนุรักษท่ี์ดนิและแหลง่น้ า 3  หนว่ยกิต      
 362411 ก.อร. 411 การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ 3  หนว่ยกิต       

ยกเลิก 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556)  เหตุผลในการปรับปรงุ 
 362421 ก.อร. 421 กฎหมายป่าไม้และการคุ้มครอง

สัตว์ป่า 
3  หนว่ยกิต       

 362441 ก.อร. 441 อุตุนยิมวทิยาทางเกษตร 3  หนว่ยกิต      
 362451 ก.อร. 451 การปลูกสร้างสวนป่า 3  หนว่ยกิต      
 362452 ก.อร. 452 หลักวนเกษตร 3  หนว่ยกิต      
          

  2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท    อาจเลอืกเรียน      
 กระบวนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย       

ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
     

      
  แผน 3  ทรพัยากรปา่ไม ้    
  1. วชิาเอกบังคับ                                      36  หน่วยกิต    
 361214 ก.ปฐ. 214 ปฏบัิตกิารปฐพีศาสตร์และ 

อนุรักษศ์าสตร์เบือ้งต้น 
1  หนว่ยกิต      

 361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1 1  หนว่ยกิต      
 361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2 1  หนว่ยกิต      
 362401 ก.อร. 401 การอนุรักษท่ี์ดนิและแหลง่น้ า 3  หนว่ยกิต      
 362411 ก.อร. 411 การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม้ 3  หนว่ยกิต      
 362412 ก.อร. 412 ทรัพยากรพชืป่า 3  หนว่ยกิต      
 362421 ก.อร. 421 กฎหมายป่าไม้และการคุ้มครอง

สัตว์ป่า 
3  หนว่ยกิต      

 362424 ก.อร. 424 หลักการและการจัดการลุม่น้ า 3  หนว่ยกิต      
 362425 ก.อร. 425 เทคนิคขอ้มูลระยะไกลเพื่อการ

ส ารวจทรัพยากรท่ีดนิ 
3  หนว่ยกิต       

 362441 ก.อร. 441 อุตุนยิมวทิยาทางเกษตร 3  หนว่ยกิต      
 362451 ก.อร. 451 การปลูกสร้างสวนป่า 3  หนว่ยกิต      
 362452 ก.อร. 452 หลักวนเกษตร 3  หนว่ยกิต      

ยกเลิก 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556)  เหตุผลในการปรับปรงุ 
 และใหน้ักศกึษาเลือกเรียนกลุ่มสหกจิศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ       
 กลุ่มสหกจิศึกษา        
 361490 ก.ปฐ 490 สหกิจศกึษาทางปฐพีศาสตร์

และอนุรักษศาสตร์ 
6  หนว่ยกิต      

 หรือ กลุ่มปัญหาพเิศษ      
 361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวิชาชพีสาขาวชิา 

ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 
3  หนว่ยกิต      

 และ         
 361499 ก.ปฐ. 499 ปัญหาพิเศษ                          3  หนว่ยกิต     
  2. วชิาเอกเลือก หรือวิชาโท     ไมน่อ้ยกว่า     15  หน่วยกิต    
  2.1 จ านวนหนว่ยกิตของวชิาเอกเลอืก จะตอ้งมกีระบวนวชิาระดับ      
 400 ขึน้ไป ไมน่อ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต โดยเลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปน้ี      
 202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวทิยา                     4  หนว่ยกิต      
 202361 ว.ชว. 361 พฤกษอนุกรมวธิานท่ัวไป 4  หนว่ยกิต      
 202474 ว.ชว. 474 พฤกษนิเวศวทิยา 3  หนว่ยกิต      
 202477 ว.ชว. 477 นเิวศวทิยาเขตร้อน 3  หนว่ยกิต      
 351364 ก.ศฐ. 364 หลักเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3  หนว่ยกิต      

 351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ 3  หนว่ยกิต      
 351467 ก.ศฐ. 467 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรท่ีดนิ 
3  หนว่ยกิต      

 351468 ก.ศฐ. 468 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

3  หนว่ยกิต      

 351469 ก.ศฐ. 469 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

3  หนว่ยกิต      

 352311 ก.สส. 311 หลักการสง่เสริมการเกษตร 3  หนว่ยกิต      
 353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธ์ุพืช 3  หนว่ยกิต      

ยกเลิก 
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) โครงสร้างหลักสูตรปรบัปรุง (พ.ศ. 2556) เหตุผลในการปรับปรงุ 
 353313 ก.พร. 313 พชืไร่ส าคัญของประเทศไทย 3  หนว่ยกิต       
 353431 ก.พร. 431 วัชพชืและการป้องกันก าจัด 3  หนว่ยกิต       
 353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธ์ุ 3  หนว่ยกิต       
 353482 ก.พร. 482 ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช 3  หนว่ยกิต       
 354311 ก.สถ. 311 สถิตเิกษตรวจิัย 3  หนว่ยกิต       
 354400 ก.สถ. 400 การประมวลผลข้อมูลเกษตร

ด้วยคอมพวิเตอร์ 
3  หนว่ยกิต       

 357418 ก.กฏ. 418 นเิวศวทิยาของแมลง 3  หนว่ยกิต       
 359301 ก.พส. 301 การขยายพันธ์ุพืช 3  หนว่ยกิต       
 359302 ก.พส. 302 การขยายพันธ์ุพืชขั้นสูง 3  หนว่ยกิต       
 359311 ก.พส. 311 สรีรวทิยาของพชืสวน 3  หนว่ยกิต       
 359341 ก.พส. 341 การจัดการสถานขยายพันธ์ุไม ้ 3  หนว่ยกิต       
 360400 ก.รพ. 400 การวนิจิฉัยโรคพชื  3  หนว่ยกิต       
 360407 ก.รพ. 407 การป้องกันก าจัดโรคพชื 3  หนว่ยกิต       
 361301 ก.ปฐ. 301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 3  หนว่ยกิต       
 361413 ก.ปฐ. 413 การจ าลองระบบดิน-พชื 3  หนว่ยกิต       
 361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพชื 3  หนว่ยกิต       
 361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษด์ิน 3  หนว่ยกิต       
 361471 ก.ปฐ. 471 ปฐพีฟสิิกส ์ 3  หนว่ยกิต       
           
  2.2 ส าหรับนักศกึษาท่ีประสงค์จะเรียนวชิาโท    อาจเลอืกเรียน       
 กระบวนวิชาใดๆ ท่ีเปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย       

ไมน่อ้ยกว่า 15 หนว่ยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
      

           
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไมน่อ้ยกว่า                  6  หน่วยกิต   
           
 จ้านวนหนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตร       ไมน่อ้ยกว่า      136 หน่วยกิต    
           

 

เหมอืนเดิม 

ยกเลิก 
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4.2  ตารางเปรยีบเทยีบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

001101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ          3 001101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ          3 

หรือ   001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  3 หรือ  001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ     3 

202111 ชีววิทยา 1 4 202111 ชีววิทยา 1 4 

206181 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาเกษตร 1       2 206181 แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 1       2 

353210 หลักการเพาะปลูก 2 353210 หลักการเพาะปลูก 2 

หรือ   359210 หลักการพชืสวน 2 หรือ  359210 หลักการพชืสวน     2 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 1  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 1 

 วชิาวทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร ์ 3  วชิาวทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร ์ 3 

 รวม 15  รวม 15 

 ชั้นปีท่ี 1   ชั้นปีท่ี 1  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

001101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ           3 001101 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3 

หรือ   001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 หรือ  001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 

202112 ชีววทิยา 2 4 202112 ชีววิทยา 2 4 

203111 เคมี 1                            3 203111 เคมี 1   3 

203115 ปฏิบัติการเคมี 1                            1 203115 ปฏิบัติการเคมี 1                            1 

206182 แคลคูลัสส าหรับนักศึกษาเกษตร 2 2 206182 แคลคูลัสส าหรับเกษตรศาสตร์ 2 2 

353210 หลักการเพาะปลูก                    2 353210 หลักการเพาะปลูก 2 

หรือ   359210 หลักการพชืสวน 2 หรือ  359210 หลักการพชืสวน 2 

400100 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย

กจิกรรม 1       

1 400100 การเรียนรู้ผา่นกจิกรรม 1 1 

หรือ   400101 

 

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย

กจิกรรม 2 

1 หรือ  400101 

 

การเรียนรู้ผา่นกจิกรรม 2 1 

400190 การฝึกงาน 1  1   400190 การฝึกงาน 1      1 

 รวม 17  รวม 17 
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แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

001201 

 

การอ่านเชงิวิเคราะห์และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล 

3 001201 

 

การอ่านเชงิวิเคราะห์และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล 

3 

หรือ  001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 3 หรือ  001227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์         3 

203206 

 

เคมีอินทรียส์ าหรับนักศึกษานอก

ภาควชิาเคมี 

3 203206 

 

เคมีอินทรียส์ าหรับนักศึกษา 

นอกภาควชิาเคมี 

3 

203209 

 

ปฏิบัติการเคมีอินทรียส์ าหรับ

นักศึกษานอกภาควชิาเคมี 

1 203209 

 

ปฏิบัติการเคมีอินทรียส์ าหรับ

นักศึกษานอกภาควชิาเคมี 

1 

215205 จุลชีววทิยา 3 215205 จุลชีววทิยา 3 

215206 ปฏิบัติการจุลชีววทิยา 1 215206 ปฏิบัติการจุลชีววทิยา             1 

351200 

 

เศรษฐศาสตร์ส าหรับการเกษตร

ทรัพยากรและอาหาร 

3 351200 

 

เศรษฐศาสตร์ส าหรับการ 

เกษตรทรัพยากรและอาหาร 

3 

356210 สัตวศาสตร์เบื้องต้น         2 356210 สัตวศาสตร์และสัตวน้์ าเบ้ืองต้น         2 

357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร                 2 357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร                 2 

หรือ  361210 

 

ปฐพศีาสตร์และอนุรักษศาสตร ์     

เบ้ืองต้น 

2 หรือ   361210 

 

ปฐพศีาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น 

2 

   *400290 การฝึกงาน 2 1 

 วชิาวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร์ 3  วชิาวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร์ 3 

 รวม 21  รวม 21/22 

 ชั้นปีท่ี 2   ชั้นปีท่ี 2  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

001201 

 

การอ่านเชงิวิเคราะห์และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล 

3 001201 

 

การอ่านเชงิวิเคราะห์และการเขียน

อย่างมีประสิทธิผล 

3 

หรือ   001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ         3 หรือ  001227 ภาษาอังกฤษส าหรับเกษตรศาสตร์         3 

202231 พันธุศาสตร์ 1 4 202231 พันธุศาสตร์ 1 4 

207181 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาเกษตร     3 207181 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษา

เกษตรศาสตร ์

3 

207191 

 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 

นักศึกษาเกษตร 

1 207191 

 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับ 

นักศึกษาเกษตรศาสตร ์

1 

357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร            2 357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร       2 

หรือ   361210 

 

ปฐพศีาสตร์และอนุรักษศาสตร ์        

เบ้ืองต้น 

2 หรือ  361210 

 

ปฐพศีาสตร์และการจัดการ         

ทรัพยากรธรรมชาติเบ้ืองต้น 

2 

360210 โรคพชืเบือ้งต้น       2 360210 โรคพชืวทิยาเบ้ืองต้น 2 

400100 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย

กจิกรรม 1       

1 400100 การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 1 1 

หรือ   400101 

 

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย

กจิกรรม 2 

1 หรือ  400101 การเรียนรู้ผา่นกจิกรรม 2 1 

400290 การฝึกงาน 2 1 *400290 การฝึกงาน 2 1 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 รวม 20  รวม 19/20 

หมายเหตุ  *กระบวนวชิา 400290 : การฝึกงาน 2 (PRACTICAL TRAINING 2) ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบยีนเรียน ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง  

                ตามที่นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกงานจริง   
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1) ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

352301 การเป็นผู้น าและการพัฒนาการเป็น

ผู้น าของเยาวชนในกลุ่มเกษตร 

3 352301 การเป็นผู้น าและการพัฒนาการเป็น

ผู้น าของเยาวชนในกลุ่มเกษตร 

3 

352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 352311 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 

352321 วธิีการส่งเสริมการเกษตร 3 352321 วธิีการส่งเสริมการเกษตร 3 

352323 การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาการ

เกษตร 

3 352323 การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการ

เกษตร 

3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก  6  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 6 

 รวม 21  รวม 21 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

352315 หลักการวจิัยทางส่งเสริมการเกษตร 3 352315 หลักการวจิัยทางส่งเสริมการเกษตร 3 

352331 การพูดและการเขียนเพ่ือการ

ส่งเสริมการเกษตร 

3 352331 การพูดและการเขียนเพ่ือการ

ส่งเสริมการเกษตร 

3 

352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร 3 352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร 3 

   352497 สัมมนา 1 1 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก  6  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 6 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 21  รวม 22 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

352390 การฝกทักษะวิ ชาชีพสาขาวิช า

ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

3 352390 การฝกทักษะวิ ชาชีพสาขาวิช า

ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 

3 

และ   352499 ปญหาพเิศษ 3 และ   352499 ปญหาพเิศษ 3 

หรือ   352490 สหกจิศึกษาทางส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาชนบท                  

6 หรือ   352490 สหกจิศึกษาทางส่งเสริมการเกษตร

และพัฒนาชนบท                  

6 

352497 สัมมนา 1 1    

 รวม 7  รวม 6 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

352412 การส่งเสริมเยาวชนเกษตร 3 352412 การส่งเสริมเยาวชนเกษตร 3 

352441 การวัดผลและประเมนิผลของการ

ส่งเสริมการเกษตร 

3 352441 การวัดผลและการประเมินผลของ

การส่งเสริมการเกษตร 

3 

352494 หัวข้อเลือกสรรทางส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท 

1 352494 หัวข้อเลือกสรรทางส่งเสริม

การเกษตรและพัฒนาชนบท 

1 

352498 สัมมนา 2 1 352498 สัมมนา 2 1 

 วชิาเอกเลือก 3  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 14  รวม 14 
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2) พืชไร ่

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

211315 ชีวเคมเีบื้องต้น 3 211315 ชีวเคมเีบื้องต้น 3 

211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองต้น 1 211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองต้น 1 

353301 หลักการผสมพันธุ์พืช 3 353301 หลักการผสมพันธุ์พืช 3 

353311 สรีรวิทยาประยุกต์ของพชื 3 353311 สรีรวิทยาประยุกต์ของพชื 3 

   353451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ์ 3 

354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3    

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท  3  วชิาเอกเลือก/วชิาโท  3 

 รวม 19  รวม 19 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

353313 พชืไร่ส าคัญของประเทศไทย 3 353313 พชืไร่ส าคัญของประเทศไทย 3 

   353497 สัมมนา 1 1 

354312 การวางแผนการทดลอง 3 354312 การวางแผนการทดลอง 3 

   355411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท  9  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 6 

 วชิาเลือกเสรี 3    

 รวม 21  รวม 19 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

353390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

พชืไร่ 

3 353390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

พชืไร่ 

3 

และ   353499 ปญหาพเิศษ 3 และ   353499 ปญหาพเิศษ 3 

หรือ   353490 สหกจิศึกษาทางพชืไร ่                 6 หรือ   353490 สหกจิศึกษาทางพชืไร ่                 6 

353497 สัมมนา 1 1    

 รวม 7  รวม 6 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

353431 วัชพชืและการปอ้งกันก าจัด 3 353431 วัชพชืและการปอ้งกันก าจัด 3 

353451 เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ์ 3    

353498 สัมมนา 2 1 353498 สัมมนา 2  1 

355411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1 3    

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 3  วชิาเอกเลือก/วชิาโท 6 

    วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 6 

 รวม 16  รวม 19 
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3) สัตวศาสตร ์

แผน 1  สัตวศาสตร ์

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

211315 ชีวเคมเีบ้ืองตน 3 211315 ชีวเคมเีบ้ืองตน 3 

211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองตน 1 211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองตน 1 

356261 สถติิวิเคราะหแ์ละวางแผนการ

ทดลองทางสัตวบาล 

3 356261 สถติิวิเคราะหแ์ละวางแผนการ

ทดลองทางสัตว์ 

3 

356303 อาหารและการใหอาหาร 4 356303 อาหารและการใหอาหาร 4 

356411 สรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 3 356411 สรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

    วชิาเอกเลือก/วชิาโท 3 

 วชิาเลือกเสรี                                              3    

 รวม 20  รวม 20 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

356331 โรคของสัตวเ์ล้ียงในฟาร์ม 3 356331 โรคของสัตวเ์ล้ียงในฟาร์ม 3 

356431 การปรับปรงุพันธสัุตว  3 356431 การปรับปรงุพันธสัุตว  3 

356441 การผลิตสัตวป์กี 3 356441 การผลิตสัตวป์กี  3 

356442 การผลิตสุกรและการจัดการสุกร 3 356442 การผลิตสุกร 3 

356443 การผลิตโคนม 3 356443 การผลิตโคนม 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3    

 รวม 21  รวม 18 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

356390       การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิาสัตว

ศาสตร ์

3 356390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา

สัตวศาสตรและสัตว์น้ า 

3 

และ   356499 ปญหาพเิศษ 3 และ   356499 ปญหาพเิศษ  3 

หรือ   356490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร ์                 6 หรือ   356490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตร ์

และสัตวน้์ า 

6 

   356497 สัมมนา 1  1 

 รวม 6  รวม 7 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

356497 สัมมนา 1 1    

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 12  วชิาเอกเลือก/วชิาโท 12 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 6 

 รวม 16  รวม 18 
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แผน 2  สัตว์น้้า 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

ไม่มี   211315 ชีวเคมเีบ้ืองตน 3 

   211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองตน 1 

   356261 สถติิวิเคราะหแ์ละวางแผนการ

ทดลองทางสัตว์ 

3 

   356303 อาหารและการใหอาหาร  4 

   356312 สรีรวิทยาสัตวน้ าเศรษฐกจิ 3 

    วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

    วชิาเอกเลือก/วชิาโท 3 

    รวม 20 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

ไม่มี   356306 หลักการเพาะเลีย้งสัตวน้์ า 3 

   356333 โรคและการสุขาภิบาลสัตวน้์ า 3 

   356373 คุณภาพน้ าทางการประมง 3 

   356375 แพลงกต์อนวิทยาส าหรับการ

เพาะเลีย้งสัตวน้์ า 

3 

   356431 การปรับปรงุพันธสัุตว 3 

    วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

    รวม 18 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

ไม่มี   356390 

 

การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา

สัตวศาสตรและสัตว์น้ า    

3 

   และ  356499 ปญหาพเิศษ 3 

   หรือ  356490 สหกจิศึกษาทางสัตวศาสตรและ

สัตวน้์ า 

6 

   356497 สัมมนา 1 1 

    รวม 7 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

ไม่มี    วชิาเอกเลือก/วชิาโท          12 

    วชิาเลือกเสรี 6 

    รวม 18 
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4) กฏีวทิยา 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 

357322 แมลงที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ 3 357322 แมลงที่มคีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ 3 

357417 กายวิภาคของแมลง 3 357417 กายวิภาคของแมลง 3 

357441 หลักการปอ้งกันก าจัดแมลง 3 357441 หลักการควบคุมแมลง 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 21  รวม 21 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

357323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ 3 357323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ 3 

357360 แมลงอุตสาหกรรม 3 357360 แมลงอุตสาหกรรม 3 

357418 นิเวศวทิยาของแมลง 3 357418 นิเวศวทิยาของแมลง 3 

357491 เทคนิคทางกฏีวิทยา 3 357491 เทคนิคทางกฏีวิทยา 3 

357497 สัมมนากีฏวทิยา 1 1 357497 สัมมนา 1 1 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท  6  วชิาเอกเลือก/วิชาโท  6 

 รวม 22  รวม 22 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

357390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

กีฏวิทยา 

3 357390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

กีฏวิทยา 

3 

และ   357499 ปญหาพเิศษ 3 และ   357499 ปญหาพเิศษ 3 

หรือ   357490 สหกจิศึกษาทางกีฏวิทยา                  6 หรือ   357490 สหกจิศึกษาทางกีฏวิทยา                  6 

 รวม 6  รวม 6 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

357432 อนุกรมวิธานแมลง 1 3 357432 อนุกรมวิธานแมลง 1 3 

357494 หัวข้อเลือกสรรทางกฏีวิทยา 1 357494 หัวข้อเลือกสรรทางกฏีวิทยา 1 

357498 สัมมนากีฏวทิยา 2 1 357498 สัมมนา 2 1 

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 6  วชิาเอกเลือก/วชิาโท 6 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 14  รวม 14 
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5) พืชสวน 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

211315 ชีวเคมเีบื้องต้น 3 211315 ชีวเคมเีบื้องต้น 3 

211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองต้น 1 211319 ปฏิบัติการชีวเคมเีบ้ืองต้น 1 

359301 การขยายพันธุ์พืช 3 359301 การขยายพันธุ์พืช 3 

359311 สรีรวิทยาของพชืสวน 3 359311 สรีรวิทยาของพชืสวน 3 

359410 หลักการไม้ดอก 2 359410 หลักการไม้ดอก 2 

359420 หลักการผลิตผัก 2 359421 การผลิตพชืผัก 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 รวม 17  รวม 18 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 

359350 หลักการท าสวนไม้ผล 2 359350 หลักการท าสวนไม้ผล 2 

359361 หลักการพชือุตสาหกรรม 2 359360 พชือุตสาหกรรมเบื้องต้น 3 

359401 การปรับปรงุพันธุ์พืชสวน 3 359401 การปรับปรงุพันธุ์พืชสวน 3 

359404 การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวผลิตผล

พชืสวน 

2 359403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 

ของผลิตผลพชืสวน 

3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท  3  วชิาเอกเลือก/วิชาโท  3 

 รวม 18  รวม 20 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

   กลุ่มฝึกงาน   

359390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

พชืสวน 

3         359390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

พชืสวน 

3 

และ   359392 การฝึกงานทางพชืสวน 3 และ  359499 ปญหาพเิศษ 3 

   หรือ    

กลุ่มสหกิจศึกษา 

 

หรือ   359490 สหกจิศึกษาทางพชืสวน                  6          359490 สหกจิศึกษาทางพชืสวน                  6 

359497 สัมมนา 1    

359499 ปญหาพเิศษ 3    

 รวม 10  รวม 6 

      

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

   359497 สัมมนา 1 

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 12  วชิาเอกเลือก/วชิาโท 12 

 วชิาเลือกเสรี 6  วชิาเลือกเสรี 6 

 รวม 18  รวม 19 
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6) โรคพืช 

กลุ่มปัญหาพิเศษ 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 

360212 ปฏิบัติการโรคพชืวิทยาเบ้ืองต้น 1 360212 ปฏิบัติการโรคพชืวิทยาเบ้ืองต้น 1 

360301 เทคนิคทางโรคพืช 3 360301 เทคนิคทางโรคพชื 3 

360411 โรคพชืที่เกดิจากแบคทีเรีย 3 360411 โรคพชืที่เกดิจากแบคทีเรีย 3 

360423 ราสาเหตุโรคพชื 3 360423 ราสาเหตุโรคพชื 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3 

 รวม 19  รวม 19 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

360304 โรคของพชืที่ส าคัญทางเศรษฐกจิ 3 360304 โรคของพชืเศรษฐกจิ 3 

360441 วสิาวทิยาของพชื 3 360441 ไวรัสวทิยาของพชื 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 6  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 6 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 18  รวม 18 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคฤดูร้อน  หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน  หน่วยกิต 

360390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

โรคพชื 

3 360390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

โรคพชื 

3 

 รวม 3  รวม 3 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

360400 การวนิิจฉัยโรคพชื 3 360400 การวนิิจฉัยโรคพชื 3 

360407 การปอ้งกันก าจัดโรคพชื 3 360407 การปอ้งกันก าจัดโรคพชื 3 

360431 โรคพชืที่เกดิจากไส้เดือนฝอย 3 360431 ไส้เดือนฝอยศัตรูพชื 3 

360497 สัมมนา 1 1 360497 สัมมนา 1  1 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 16  รวม 16 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

360498 สัมมนา 2  1 360498 สัมมนา 2 1 

360499 ปัญหาพิเศษ 3 360499 ปัญหาพิเศษ 3 

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 3  วชิาเอกเลือก/วชิาโท 3 

 รวม 7  รวม 7 
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กลุ่มสหกิจศึกษา 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 354311 สถติิเกษตรวจิัย 3 

360212 ปฏิบัติการโรคพชืวิทยาเบ้ืองต้น 1 360212 ปฏิบัติการโรคพชืวิทยาเบ้ืองต้น 1 

360301 เทคนิคทางโรคพชื 3 360301 เทคนิคทางโรคพชื 3 

360411 โรคพชืทีเ่กิดจากแบคทีเรีย 3 360411 โรคพชืที่เกดิจากแบคทีเรีย 3 

360423 ราสาเหตุโรคพชื 3 360423 ราสาเหตุโรคพชื 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3 

 รวม 19  รวม 19 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

360304 โรคของพชืที่ส าคัญทางเศรษฐกจิ 3 360304 โรคของพชืเศรษฐกจิ 3 

360441 วสิาวทิยาของพชื 3 360441 ไวรัสวทิยาของพชื 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3  วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 9  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 9 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 21  รวม 21 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

360400 การวนิิจฉัยโรคพชื 3 360400 การวนิิจฉัยโรคพชื 3 

360407 การปอ้งกันก าจัดโรคพชื 3 360407 การปอ้งกันก าจัดโรคพชื 3 

360431 โรคพชืที่เกดิจากไส้เดือนฝอย 3 360431 ไส้เดือนฝอยศัตรูพชื 3 

360497 สัมมนา 1 1 360497 สัมมนา 1 1 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3  วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3 

 วชิาเลือกเสรี 3  วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 16  รวม 16 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

360490 สหกจิศึกษาทางโรคพชื 6 360490 สหกจิศึกษาทางโรคพชื 6 

360498 สัมมนา 2  1 360498 สัมมนา 2 1 

 รวม 7  รวม 7 
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7) ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชัน้ปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

ไม่มี   361214 ปฏบิัติการปฐพศีาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น 

1 

   361351 ความอุดมสมบูรณ์ดิน 3 

   361433 เทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรียดิ์น 3 

   362301 ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น 3 

    วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

    วชิาเลือกเสรี 3 

    รวม 16 

 ชั้นปีท่ี 3   ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

ไม่มี   361322 การวเิคราะห์ดินและพชืเบ้ืองต้น 3 

   361341 ระบบข้อมูลเชงิพื้นที่เบ้ืองต้นส าหรับ

การเกษตร 

3 

   361442 การส ารวจและจ าแนกดิน 3 

   362424 หลักการและการจัดการลุ่มน้ า 3 

    วชิามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร ์ 3 

    วชิาเอกเลือก/วิชาโท 6 

    รวม 21 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

ไม่มี   361390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

ปฐพศีาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 

   และ   361499 ปญหาพเิศษ 3 

   หรือ   361490 สหกจิศึกษาทางปฐพศีาสตร์และ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6 

   361497 สัมมนา 1  1 

    รวม 7 

 ชั้นปีท่ี 4   ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

ไม่มี   361452 ปุย๋ 3 

   361461 การอนุรักษดิ์น 3 

   361498 สัมมนา 2  1 

    วชิาเอกเลือก/วชิาโท 9 

    วชิาเลือกเสรี 3 

    รวม 19 
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แผน 1  ปฐพีศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3     

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต    

203236 ปริมาณวเิคราะห์ 3    

203239 ปฏิบัติการปริมาณวเิคราะห ์ 1    

361214 ปฏิบัติการปฐพศีาสตร์และ 

อนุรักษศาสตร์เบื้องต้น 

1    

361301 ดินและคุณภาพส่ิงแวดล้อม 3    

361351 ความอุดมสมบูรณ์ดิน 3    

361433 เทคโนโลยชีีวภาพจุลินทรียดิ์น 3    

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3    

 วชิาเลือกเสรี 3    

 รวม 20    

 ชั้นปีท่ี 3     

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต    

361321 การวเิคราะห์ดินและพชื 4    

361442 การส ารวจและจ าแนกดิน 3    

361453 ดินและธาตุอาหารพชื 3    

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3    

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 9    

 รวม 22    

 ชั้นปทีี ่4     

ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต    

361390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

ปฐพศีาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 

3    

และ   361499 ปญหาพเิศษ 3    

หรือ   361490 สหกจิศึกษาทางปฐพศีาสตร์และอนุ

รักษศาสตร ์

6    

361497 สัมมนา 1 1    

 รวม 7    

 ชั้นปีท่ี 4     

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต    

361471 ปฐพฟีิสิกส์ 3    

361474 วธิีการของปฐพฟีิสิกส์วิเคราะห ์ 1    

361498 สัมมนา 2 1    

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 6    

 วชิาเลือกเสรี 3    

 รวม 14    

 

 

 

 

ยกเลิก 
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แผน 2  ทรัพยากรท่ีดินและน้้า 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3     

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต    

361214 ปฏบิัติการปฐพศีาสตร์ 

และอนุรักษศาสตร์เบื้องต้น 

1    

361351 ความอุดมสมบูรณ์ดิน 3    

361413 การจ าลองระบบดิน-พชื 3    

361442 การส ารวจและจ าแนกดิน 3    

361475 การจัดการน้ าในดินและ 

การชลประทานระดับไร่นา 

3    

      

362424 หลักการและการจัดการลุ่มน้ า 3    

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3    

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3    

 รวม 22    

 ชั้นปีท่ี 3     

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต    

361341 ระบบข้อมูลเชงิพื้นที่เบ้ืองต้นส าหรับ

การเกษตร 

3    

361461 การอนุรักษดิ์น 3    

362425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพ่ือการ

ส ารวจทรัพยากรที่ดิน 

3    

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3    

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 6    

 วชิาเลือกเสรี 3    

 รวม 21    

 ชั้นปีท่ี 4     

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต    

361390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

ปฐพศีาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 

3    

และ   361499 ปญหาพเิศษ 3    

หรือ   361490 สหกจิศึกษาทางปฐพศีาสตร์และอนุ

รักษศาสตร ์

6    

361497 สัมมนา 1 1    

 รวม 7    

 ชั้นปีท่ี 4     

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต    

361471 ปฐพฟีิสิกส์ 3    

361498 สัมมนา 2 1    

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 6    

 วชิาเลือกเสรี 3    

 รวม 13    
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แผน 3  ทรัพยากรป่าไม้ 

แผนการศกึษาเดมิ แผนการศกึษาใหม่ 

 ชั้นปีท่ี 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

361214 ปฏบิัติการปฐพศีาสตร์ 

และอนุรักษศาสตรเบื้องต้น 

1 

362401 การอนุรักษท์ี่ดินและแหล่งน้ า 3 

362411 การอนุรักษท์รัพยากรปา่ไม ้ 3 

362412 ทรัพยากรพชืป่า 3 

362424 หลักการและการจัดการลุ่มน้ า 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3 

 วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 22 

 ชั้นปีท่ี 3  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

362421 กฎหมายปา่ไมแ้ละการคุ้มครองสัตว์

ป่า 

3 

362425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพ่ือการ

ส ารวจทรัพยากรที่ดิน 

3 

362451 การปลูกสร้างสวนปา่ 3 

362452 หลักวนเกษตร 3 

 วชิาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ 3 

 วชิาเอกเลือก/วิชาโท 3 

 วชิาเลือกเสรี 3 

 รวม 21 

 ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 1  หน่วยกิต 

361390 การฝกทักษะวชิาชีพสาขาวชิา 

ปฐพศีาสตร์และอนุรักษศาสตร์ 

3 

และ   361499 ปญหาพเิศษ 3 

หรือ   361490 สหกจิศึกษาทางปฐพศีาสตร์และอนุ

รักษศาสตร ์

6 

361497 สัมมนา 1 1 

 รวม 7 

 ชั้นปีท่ี 4  

ภาคการศกึษาท่ี 2  หน่วยกิต 

361498 สัมมนา 2 1 

362441 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3 

 วชิาเอกเลือก/วชิาโท 9 

 รวม 13 

 รวมตลอดหลักสูตร 136  รวมตลอดหลักสูตร 136 
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