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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 หลักสูตรใหมํ พ.ศ ...........
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วิทยาเขต
คณะ
เกษตรศาสตร์
ภาควิชา
กีฏวิทยาและโรคพืช
พืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์และสัตว์น้า
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสํงเสริมเผยแพรํการเกษตร

หมวดที่ 1. ข๎อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
: Bachelor of Science Program in Agriculture

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อยํอ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อยํอ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
Bachelor of Science (Agriculture)
B.S. (Agriculture)

3. วิชาเอก กีฏวิทยา โรคพืช พืชไรํ พืชสวน ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์และสัตว์น้า สํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร
4. จานวนหนํวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํนอ๎ ยกวํา 136 หนํวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช๎
 ภาษาไทย
 ภาษาตํางประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
5.3 การรับเข๎าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาตํางชาติ
5.4 ความรํวมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรรํวมกับสถาบันอี่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………………….
รูปแบบของการรํวม
 รํวมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมํเป็นผู๎ให๎ปริญญา
 รํวมมือกัน โดยผู๎ศึกษาได๎รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให๎ปริญญาแกํผู๎สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให๎ปริญญามากกวําหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรรํวมกับสถาบันอื่น
 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแตํละสถาบัน
 ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญารํวมกับ …………………………
 ให๎ปริญญามากกวําหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
1. มีผลบังคับใช๎ตงั้ แตํภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2. สภาวิชาการให๎ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2556
เมื่อวันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2556
เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556
7. ความพร๎อมในการเผยแพรํหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร๎ อ มในการเผยแพรํ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ในปีการศึกษา 2559
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได๎หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
 อาชีพสํวนตัว เชํน การทาสวน การทาไรํ การทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงแมลงที่ใช๎บริโภค
และแมลงอาหารสัตว์ การดาเนินธุรกิจบริษัทจาหนํายสารเคมีเกษตร บริษัทเพื่อให๎คาปรึกษา
และให๎บ ริก ารก าจัด แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูใ นอาคารบ๎านเรือน การผลิตปุ๋ย ชีวภาพ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ธุรกิจการสํงออกทางด๎านเกษตร
 รับราชการ เป็นอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและ
หนํวยงานตําง ๆ ด๎านการเกษตร
 บริษัทเอกชน เป็นนักเกษตรประจาฟาร์ม นักเกษตรประจาสวน พนักงานในโรงคัดบรรจุ
พนักงานบริษัทสํงออกสินค๎าเกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร เป็นต๎น
9. ชื่อ ตาแหนํง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒกิ ารศึกษา,
เลขประจาตัว
ชื่อ-สกุล
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ประชาชน
1. ผศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ วท.บ. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 2542, 3X5014
XXXX 00622
XXXXX XX15X8
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์), 2544,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Dr.sc.agr (Molecular Biology of Livestock),
2004, Institute Veterinary Medicine,
Georg-August-Universität Göttingen,
Germany
2. ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ วท.บ. (วนศาสตร์), 2534,
3X8299
XXXX 00063
XXXXX XX19X 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม), 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
 นอกสถานที่ตงั้ ได๎แกํ ......................................
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต๎องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยในระยะที่ ผํ า นมาได๎ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่พึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไปสูํการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสํงออกไปตํางประเทศ โดยให๎ความสาคัญกับกระบวนการผลิตตั้งแตํต๎นน้า
กลางน้า และปลายน้า รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริมและชํวยเหลือทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
อยํางตํอเนื่อง เกิดการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กลําวถึงแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการรวมตัว
ของกลุํ ม เศรษฐกิ จ และการเปลี่ ย นแปลงในตลาดการเงิ น ของโลก สํ ง ผลให๎ มี ก ารเชื่ อ มโยงทาง
เศรษฐกิ จระหวํางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งท าให๎เ ศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย มีก าร
ขยายตัวอยํางรวดเร็ว เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอานาจมาอยูํที่แถบประเทศเอเชียมากขึ้น
การรวมตัวของประชาคมอาเซีย น ทาให๎มีความรํวมมือ และแขํงขันกันในด๎านตําง ๆ ทั้งทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา มีการไหลเวียนของคนในบางสาขาอาชีพ รวมถึงการค๎าขายผลิตผล
ทางการเกษตร ผลการวิเคราะห์สถานะด๎านเศรษฐกิจของประเทศไทย พบวํา อยูํในกลุํมประเทศที่มี
รายได๎ ป านกลาง โครงสร๎า งการผลิ ตมี จุด แข็ งที่มี ฐ านการผลิ ตที่ หลากหลาย สามารถเชื่ อมโยง
ระหวํ างภาคการผลิต และการสร๎ างมูล คํ า เพิ่ม แตํมี จุ ดอํ อนที่ต๎ อ งพึ่ งการน าเข๎า วัต ถุ ดิบ ชิ้ นสํ ว น
พลั งงาน เงินทุน เทคโนโลยี และคําแรงที่เ พิ่มสูงขึ้น โดยมีผลิตภาพการผลิตต่า การผลิตอาศัย
ทรัพยากรมากกวําองค์ความรู๎ มีการใช๎ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคสิ้นเปลือง ดังนั้นในการ
พัฒนาหลักสูตรควรมุํงเน๎นระบบการผลิตทางการเกษตรโดยใช๎ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร และ
เทคโนโลยีสมัยใหมํ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันทางด๎านการเกษตรในสภาวะเศรษกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมไทยสํวนใหญํยังเป็นสังคมเกษตรกรรม มีวถิ ีชวี ิตสอดคล๎องกับธรรมชาติ มีภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น วัฒนธรรมและประเพณีตํางๆ อยํางไรก็ตามประเทศไทยได๎รับวัฒนธรรมจากนานาอารยะ
ประเทศ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมากในด๎านเทคโนโลยีการติดตํอสื่อสาร สังคมมีการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่ง มีผลกระทบอยํางมากตํอสังคมการเกษตรไทย วิถีชีวิต
วัฒนธรรม และประเพณีตําง ๆ เชํนวัฒนธรรม และประเพณี การทานาเกี่ยวข๎าว ในอดีตมีการลงแขก
ชํวยกันปลูกข๎าว มีประเพณีทาขวัญข๎าว ปัจจุบันเป็นการทาการเกษตรแบบสมัยใหมํ มีการใช๎เครื่อง
ทุํนแรงมากขึ้น มีความสัมพันธ์ระหวํางบุ คคลในชุมชนน๎อยลง มีเกษตรกรผู๎สูงอายุมากขึ้น วิถีชีวิต
ธรรมชาติเปลี่ยนเป็นวิถีชีวติ เมืองมากขึ้น วัฒนธรรมและประเพณีบางอยํางหายไป คนรุํนใหมํไมํสนใจ
อาชีพเกษตรกรรม ทาให๎เกิดชํองวํางด๎านองค์ความรู๎สมัยใหมํ การจัดการระบบการผลิตที่เข๎ากับ
สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นจึงเป็นสิ่งจาเป็น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กลําวถึงการเปลี่ยนแปลงด๎านสังคมที่ประเทศที่พัฒนาแล๎วหลาย
ประเทศกาลังเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ รวมถึงประเทศไทย สํงผลให๎ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนา
ภูมปิ ัญญาท๎องถิ่น นามาสร๎างมูลคําเพิ่มเพื่อการขยายตลาดสินค๎าเพื่อสุขภาพและการให๎บริการด๎าน
อาหารสุ ขภาพและการให๎บ ริ ก ารด๎า นอาหารสุข ภาพ มีก ารเดิน ทางทํองเที่ย วและท าธุ ร กิจ การ
เคลื่อนย๎ายแรงงาน ผู๎ประกอบการ และบุคลากรที่มีความรู๎ สํงผลให๎เกิดมาตรการสํงเสริมคนไป
ทางานตํางประเทศและดึงชาวตํางชาติเข๎ามาทางานในประเทศ
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ผลการวิเคราะห์สถานะด๎านสังคมของประเทศพบวํา ประเทศไทยอยูํในกลุํมประเทศที่มี
การพัฒนาคนในระดับกลาง มีการขยายตัวเชิงปริมาณด๎านการพัฒนาคุณภาพคนด๎านการศึกษา
มี ก ารขยายโอกาสการเรี ย นรู๎ ต ลอดชี วิ ต แตํ ก ารเชื่ อ มโยงน าความรู๎ ไ ปปรั บ ใช๎ ยั ง อยูํ ใ นระดั บ ต่ า
มี คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไมํ เ พี ย งพอในการปรั บ ตั ว ให๎ เ ทํ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงเข๎ า สูํ สั ง คมเศรษฐกิ จ
ฐานความรู๎ นอกจากนั้นแล๎วยังประสบกับวิกฤตคํานิยมที่ขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่
ดีงาม ทาให๎คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เน๎นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น
12. ผลกระทบจาก ข๎อ 11.1 และ 11.2 ตํอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สํงผลตํอ
การพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ เทําทันวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยํางรวดเร็ว ทาให๎ผู๎เรียนสามารถนาความรู๎ความเข๎าใจไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง มีเหตุผล
เหมาะสมกับสภาพสังคม อันจะกํอให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดล๎อม สอดคล๎องกับ
แนวทางการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีจุดประสงค์หลัก
เพื่อพัฒนาสังคมของคนในชาติให๎มีวิถีการดาเนินชีวิตในบริบทของสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มปี ระสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเข๎าใจตนเอง ผู๎ อื่น และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรอบรู๎กว๎างขวาง ครอบคลุมทั้งในระดับท๎องถิ่น ระดับภูมภิ าค และระดับโลก
12.2 ความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เกี่ยวข๎องกับ
พันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหมํ ในด๎านการจัดการศึก ษา ซึ่งมีหลักสูตรที่
มุํงเน๎นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตรงตามความต๎องการของตลาด บัณฑิตเป็นคนดี คนเกํง รู๎จริง
ปฏิบัติได๎ มีความเป็นสากล และเป็นผู๎นาทางด๎านการวิจัย ด๎านบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุํมวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุํมวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให๎ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียนเป็น
 วิชาศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ
 วิชาเลือก
 ไมํมี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการเป็นแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์
เป็นไปตามคาอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใน มคอ.3
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หมวดที่ 2. ข๎อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่นาหลักวิทยาการ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาประยุกต์ใช๎ เพื่อกํอให๎เกิดการ
พัฒนาทางการเกษตรได๎อยํางมีคุ ณภาพและมีป ระสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
สอดคล๎องกับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล๎อมครอบคลุมพื้นที่ ราบ ที่ดอน และที่สูง มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะ
และประสบการณ์ด๎านการเกษตรในสาขาตํางๆ ได๎แกํ สํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร พืชไรํ สัตว
ศาสตร์และสัตว์น้า กีฏวิทยา พืชสวน โรคพืช และ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตสานึกรับผิดชอบตํอสังคม และคานึงถึงประโยชน์โดยรวม
ของสังคม
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มุํงสร๎างบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็ นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ เ กษตรที่ มี ความรู๎ มี ทัก ษะด๎ านการเกษตรทั่ ว ไปและเฉพาะทาง
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ สามารถวางแผน คิด วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก๎ไขปัญหาด๎าน
การเกษตร และให๎คาแนะนาด๎านการเกษตรแกํเกษตรกรได๎
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทุ ก
5 ปี โดยพิจารณาจาก KPI ที่
อยูํ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ
หลักสูตร

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบํงชี้

ร ว บ ร ว ม ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร  ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ประเมิน QA ของหลักสูตรรวม
ตรีที่ได๎งานทาและการประกอบ
ทุก 5 ปี ในด๎านความพึงพอใจ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
และภาวะการได๎ ง านของ  ร๎อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
บัณฑิต
ตรีที่ได๎รับเงินเดือนเริ่มต๎นเป็นไป
ตามเกณฑ์
 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นายจ๎ า ง ผู๎ ป ระกอบการ และ
ผูใ๎ ช๎บัณฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร๎างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบการศึกษาตลอดปี (ไมํน๎อยกวํา ......... สัปดาห์)
 ระบบทวิภาค
 ระบบหนํวยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร๎อน
 มีภาคฤดูร๎อน
 ไมํมภี าคฤดูร๎อน
1.3 การเทียบเคียงหนํวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มใิ ชํระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
ไมํมี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือนเมษายน ถึงมีนาคม)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ..............................
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตํเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตํเดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ..............................
 ระบบหนํวยการศึกษา (เดือนเมษายน ถึงมีนาคม)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ..............................
2.2 คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ วําด๎วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ข๎อ 5
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข๎า
 ความรูด๎ ๎านภาษาตํางประเทศไมํเพียงพอ
 ความรูด๎ ๎านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไมํเพียงพอ
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 นักศึกษาไมํประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได๎
 อื่น ๆ ....................................
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก๎ไขปัญหา / ข๎อจากัดของนักศึกษาในข๎อ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพ๎ ืน้ ฐานกํอนการเรียน
 จั ด การปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหมํ แนะน าการวางเปู า หมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย น
ในมหาวิทยาลัย และการแบํงเวลา
 จั ดให๎ มี ระบบอาจารย์ ที่ ปรึ กษา เพื่ อท าหน๎ าที่ สอดสํ องดู แล ตั กเตื อน ให๎ ค าแนะน าแกํ
นักศึกษา และให๎เน๎นย้าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข๎างต๎นเป็นกรณีพิเศษ
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
ได๎แกํ วันแรกพบระหวํางนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู๎ปกครอง การติดตามการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู๎สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ๎าจาเป็น
 อื่น ๆ ....................................
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู๎สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1

2557
365

ชั้นปีที่ 2

2558
380

ปีการศึกษา
2559
380

2560
380

2561
380

365

380

380

380

365

380

380

365

380

1,505
365

1,520
380

ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดวําจะสาเร็จการศึกษา

365

745

1,125
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2.6 งบประมาณตามแผน
1. รายงานข๎อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข๎อ
การเสนอตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ
แผนงาน

2557

2558

2559

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
แผํนดิน
เงินรายได๎
แผํนดิน
เงินรายได๎
แผํนดิน
เงินรายได๎

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

2,453,900

4,076,900

2,453,900

3,839,200

2,453,900

3,839,200

-

675,000

-

675,000

-

675,000

250,200

1,608,800

250,200

1,546,000

250,200

1,546,000

29,014,600

17,956,500

29,014,600

18,136,600

29,014,600

18,136,600

57,856,600 138,514,600

57,856,600

บริการวิชาการแกํสงั คม
การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและสิง่ แวดล๎อม
สนับสนุนวิชาการ
บริหารมหาวิทยาลัย
รวม

138,514,600
รวมทั้งสิ้น

62,401,800 138,514,600

200,916,400

196,371,200

2. คําใช๎จํายตํอหัวนักศึกษาเต็มเวลา จานวน 146,072 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผํานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผํานสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................

196,371,200
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2.8 การเทียบโอนหนํวยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข๎ามมหาวิทยาลัย
1. กระบวนวิชาที่มหาวิท ยาลัย เชีย งใหมํจะพิจารณารับ โอน จะต๎องเป็นกระบวนวิชาที่ มี
เนื้อหาอยูํในระดับเดียวกันหรือมีความใกล๎เคียงกับกระบวนวิชาที่กาหนดไว๎ในโครงสร๎างหลักสูตร
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ หรือเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ตํอการเรียนของนักศึกษา
และต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข๎อง
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํจะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จานวนหนํวยกิต ลาดับขั้นของกระบวนวิชา
ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้ อาจต๎องมีการ
พิจารณาปรับเข๎าสูํระบบลาดับขั้นตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ วําด๎วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 ข๎อ 9
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหนํวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไมํน๎อยกวํา
3.1.2 โครงสร๎างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุํมวิชาการเรียนรู๎ผาํ นกิจกรรม
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมํน๎อยกวํา
- วิชาแกน
- วิชาเอก
ไมํน๎อยกวํา
- เอกบังคับ
- เอกเลือก หรือ วิชาโท (ถ๎ามี)
ไมํน๎อยกวํา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมํน๎อยกวํา

136

หนํวยกิต

30
12
10
6
2
100
49
51
36
15
6

หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
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3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1.1) กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร
001101
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH
001102
การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ
READING AND WRITING IN ENGLISH
001201
การอํานเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยํางมีประสิทธิผล
CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING
001227
ภาษาอังกฤษสาหรับเกษตรศาสตร์
ENGLISH FOR AGRICULTURE

30
12

(1.2) กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10
ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตํอไปนี้
011251
ตรรกศาสตร์
LOGIC
011257
จริยศาสตร์
ETHICS
012173
ศาสนาเบือ้ งต๎น
DESCRIPTIVE STUDY OF RELIGION
013110
จิตวิทยากับชีวติ ประจาวัน
PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
050100
การใช๎ภาษาไทย
USAGE OF THE THAI LANGUAGE
057136
กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ
SPORT, HEALTH, FITNESS AND WELLNESS DEVELOPMENT
074101
การสํงเสริมสุขภาพในชีวิตประจาวัน
PROMOTING OF HEALTH IN EVERYDAY LIFE
109115
ชีวติ กับสุนทรียะ
LIFE AND AESTHETICS

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

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

12
127100

การเมืองในชีวติ ประจาวัน
POLITICS IN EVERYDAY LIFE
กฎหมายและโลกสมัยใหมํ
LAW AND MODERN WORLD
การเงินในชีวิตประจาวัน
FINANCE FOR DAILY LIFE
การเป็นผู๎ประกอบการและธุรกิจเบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
การพัฒนาภาวะผูน๎ าสํวนบุคคล
PERSONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT
ผูบ๎ ริโภคที่ชาญฉลาด
SMART CONSUMER

3(3-0-6)

(1.3) กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตํอไปนี้
201115
ชีวติ และพลังงาน
LIFE AND ENERGY
201116
วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร๎อน
SCIENCE AND GLOBAL WARMING
204100
เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหมํ
INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE
206100
คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE
259108
ไฟฟูาในชีวติ ประจาวัน
ELECTRICITY IN EVERYDAY LIFE
359202
พืชและอาหารปลอดภัย
PLANT AND FOOD SAFETY
362211
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
PRINCIPLES OF CONSERVATION
400110
พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND GLOBAL CHANGE

หนํวยกิต

176100
702101
703103
703131
705191

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

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

13
462130
651105

ยาในชีวิตประจาวัน
MEDICATIONS IN EVERYDAY LIFE
ระบบนิเวศกับสุขภาพ
ECOSYSTEM AND HEALTH

(1.4) กลุํมวิชาการเรียนรู๎ผํานกิจกรรม
400100
การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 1
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
400101
การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 2
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2

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

2

หนํวยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันการศึกษา ทั้งใน
และตํางประเทศ แล๎วนามาเทียบโอนหนํวยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่กาหนดไว๎ในหลักสูตรได๎
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมํน๎อยกวํา
100
(2.1) วิชาแกน
49
(2.1.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์
32
202111
ชีววิทยา 1
BIOLOGY 1
202112
ชีววิทยา 2
BIOLOGY 2
202231
พันธุศาสตร์ 1
GENETICS 1
203111
เคมี 1
CHEMISTRY 1
203115
ปฏิบัติการเคมี 1
CHEMISTRY LABORATORY 1
203206
เคมีอินทรียส์ าหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
ORGANIC CHEMISTRY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS
203209
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สาหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS
206181
แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 1
CALCULUS FOR AGRICULTURE 1
206182
แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 2
CALCULUS FOR AGRICULTURE 2
207181
ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
PHYSICS FOR AGRICULTURAL STUDENTS
207191
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
PHYSICS LABORATORY FOR AGRICULTURAL STUDENTS
215205
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
215206
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY LABORATORY

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

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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(2.1.2) วิชาแกนเกษตรศาสตร์
17
351200
เศรษฐศาสตร์สาหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร
ECONOMICS OF AGRICULTURE, RESOURCES AND FOOD
353210
หลักการเพาะปลูก
PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
356210
สัตวศาสตร์และสัตว์นาเบื
้ อ้ งต๎น
INTRODUCTION TO ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
357210
แมลงศัตรูทางการเกษตร
AGRICULTURAL INSECT PESTS
359210
หลักการพืชสวน
PRINCIPLES OF HORTICULTURE
360210
โรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY
361210
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
400190
การฝึกงาน 1
PRACTICAL TRAINING 1
400290
การฝึกงาน 2
PRACTICAL TRAINING 2

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

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

(2.2) วิชาเอก
ไมํน๎อยกวํา
51
หนํวยกิต
ในจานวนหนํวยกิตดังกลําวนี้ จะต๎องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ไมํน๎อยกวํา 36
หนํวยกิต และในจานวนนี้ จะต๎องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 ขึน้ ไป ไมํนอ๎ ยกวํา 18 หนํวยกิต

16
1) สํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร
1. วิชาเอกบังคับ
36 หนํวยกิต
352301
การเป็นผู๎นาและการพัฒนาการเป็นผู๎นาของเยาวชน
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
หลักการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร
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
หัวข๎อเลือกสรรทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
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
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนกลุํมสหกิจศึกษาหรือกลุํมปัญหาพิเศษ
กลุํมสหกิจศึกษา
352490
สหกิจศึกษาทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN AGRICULTURAL EXTENSION
AND RURAL DEVELOPMENT
หรือ กลุํมปัญหาพิเศษ
352390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร 3(0-18-0)
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRICULTURAL EXTENSION
และ 352499
ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
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2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมํน๎อยกวํา
15
หนํวยกิต
2.1 ในจานวนหนํวยกิตของวิชาเอกเลือก 15 หนํวยกิต จะต๎องมีกระบวนวิชาระดับ 400
ขึน้ ไป เป็นจานวนไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต โดยให๎เลือกเรียน 1 แผน ดังตํอไปนี้
แผน 1 การจัดการงานสํงเสริมการเกษตร
ให๎เรียน 6 หนํวยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี้
352413
การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงานสํงเสริมการเกษตร 3(3-0-6)
PLANNING AND MANAGEMENT OF TRAINING
IN AGRICULTURAL EXTENSION
352421
การบริหารและการจัดการในการสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
และการศึกษาทางการเกษตร
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION
IN AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION
และเลือกเรียนอีก 9 หนํวยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี้
352313
การสํงเสริมเกษตรที่สูง
3(3-0-6)
HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION
352314
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
FOR AGRICULTURAL EXTENSION
352401
การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผูใ๎ หญํ
3(3-0-6)
EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS
352422
การจัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-3-4)
AGRO-TOURISM MANAGEMENT
352431
หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION
IN AGRICULTURE
352433
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสํงเสริมการเกษตร
3(2-2-5)
MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION
หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาตําง ๆ ดังตํอไปนี้
128101
ความรูเ๎ บือ้ งต๎นทางรัฐประศาสนศาสตร์
INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION
351331
สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร
AGRICULTURAL COOPERATION AND INSTITUTION

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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702100
703491
705211
751101

การเงินเบื้องต๎นสาหรับผูป๎ ระกอบการ
INTRODUCTION TO FINANCE
มารยาทในสังคมธุรกิจ
BUSINESS ETIQUETTE
หลักการตลาด
MARKETING PRINCIPLES
หลักเศรษฐศาสตร์ 1
PRINCIPLES OF ECONOMICS 1

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

แผน 2 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสํงเสริมการเกษตร
ให๎เรียน 6 หนํวยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี้
352314
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
FOR AGRICULTURAL EXTENSION
352433
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสํงเสริมการเกษตร
3(2-2-5)
MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION
และเลือกเรียนอีก 9 หนํวยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี้
352313
การสํงเสริมเกษตรที่สูง
3(3-0-6)
HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION
352401
การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผูใ๎ หญํ
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)
และการศึกษาทางการเกษตร
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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หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาตําง ๆ ดังตํอไปนี้
204101
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO COMPUTER
204202
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
INFORMATION TECHNOLOGY 2
851204
หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING
851375
ดนตรีเพื่อการสื่อสาร
MUSIC FOR COMMUNICATION

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

แผน 3 วิชาการเกษตร
ให๎เรียน 6 หนํวยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี้
352401
การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผูใ๎ หญํ
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 หนํวยกิต จากกระบวนวิชาตํอไปนี้
352313
การสํงเสริมเกษตรที่สูง
3(3-0-6)
HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION
352314
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสํงเสริมการเกษตร
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
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสํงเสริมการเกษตร
3(2-2-5)
MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION
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หรือจากกระบวนวิชาในกลุํมวิชาดังตํอไปนี้
กลุํมวิชาพืชศาสตร์
260361
หลักการชลประทาน
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL IRRIGATION
353313
พืชสาคัญของประเทศไทย
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
353431
วัชพืชและการปูองกันกาจัด
WEEDS AND WEED CONTROL
353451
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
SEED TECHNOLOGY
359301
การขยายพันธุ์พชื
PLANT PROPAGATION
359341
การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม๎
NURSERY MANAGEMENT
359350
หลักการทาสวนไม๎ผล
PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION
359360
พืชอุตสาหกรรมเบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS
359403
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS
359410
หลักการไม๎ดอก
PRINCIPLES OF FLORICULTURE
359421
การผลิตพืชผัก
VEGETABLE PRODUCTION
361351
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
SOIL FERTILITY
กลุํมวิชาอารักขาพืช
357322
แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
ECONOMIC ENTOMOLOGY
357323
แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS
357324
แมลงศัตรูไม๎ผล
INSECT PESTS OF FRUIT CROPS
357325
แมลงศัตรูพชื ไรํ
INSECT PESTS OF FIELD CROPS
357326
แมลงศัตรูผัก
INSECT PESTS OF VEGETABLE CROPS

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

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

21
357441
360212
360304
360401
360402
360403
360404
360407

หลักการควบคุมแมลง
PRINCIPLES OF INSECT CONTROL
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY
โรคของพืชเศรษฐกิจ
DISEASES OF ECONOMIC PLANTS
โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ
DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS
โรคของพืชไรํ
DISEASES OF FIELD CROPS
โรคของไม๎ผล
DISEASES OF FRUIT CROPS
โรคของผัก
DISEASES OF VEGETABLE CROPS
การปูองกันกาจัดโรคพืช
PLANT DISEASE CONTROL

กลุํมวิชาสัตวศาสตร์
356303
อาหารและการให๎อาหาร
FEEDS AND FEEDING
356311
หลักเบือ้ งต๎นของการเลีย้ งปลา
PRINCIPLES OF FISH CULTURE
356331
โรคของสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม
DISEASES OF FARM ANIMALS
356441
การผลิตสัตว์ปีก
POULTRY PRODUCTION
356442
การผลิตสุกร
SWINE PRODUCTION
356443
การผลิตโคนม
DAIRY PRODUCTION
356444
การผลิตโคเนื้อ
BEEF PRODUCTION
356446
การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING

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

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

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปิดสอน
เป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย ไมํน๎อ ยกวํา 15 หนํว ยกิต และโดยความเห็น ชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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2) พืชไรํ
1. วิชาเอกบังคับ
36
211315
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต๎น
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY
353301
หลักการผสมพันธุ์พชื
PRINCIPLES OF PLANT BREEDING
353311
สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
APPLIED PLANT PHYSIOLOGY
353313
พืชสาคัญของประเทศไทย
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
353431
วัชพืชและการปูองกันกาจัด
WEEDS AND WEED CONTROL
353451
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
SEED TECHNOLOGY
353497
สัมมนา 1
SEMINAR 1
353498
สัมมนา 2
SEMINAR 2
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH
354312
การวางแผนการทดลอง
EXPERIMENTAL DESIGN
355411
เครื่องจักรกลการเกษตร 1
AGRICULTURAL MACHINERY 1
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนกลุํมสหกิจศึกษาหรือกลุํมปัญหาพิเศษ
กลุํมสหกิจศึกษา
353490
สหกิจศึกษาทางพืชไรํ
COOPERATIVE EDUCATION IN AGRONOMY
หรือ กลุํมปัญหาพิเศษ
353390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไรํ
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRONOMY
และ 353499
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS

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

6 หนํวยกิต

3(0-18-0)
3(0-9-0)
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2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมํน๎อยกวํา
15
หนํวยกิต
2.1 จานวนหนํวยกิตของวิชาเอกเลือก จะต๎องมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไมํน๎อยกวํา
6 หนํวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี้
251281
การสารวจเบือ้ งต๎นสาหรับนักศึกษาทั่วไปที่ไมํใชํวศิ วกรโยธา
3(2-3-4)
ELEMENTARY SURVEY FOR NON-CIVIL ENGINEERING MAJORS
260361
หลักการชลประทาน
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AGRICULTURTAL IRRIGATION
351321
หลักการตลาดการเกษตร
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
353482
354400
355315
355412
355441
355442
357322
357325
357442
357443
357444
359406
360212
360402
360407

หลักการเพาะปลูกขั้นสูง
ADVANCED AGRONOMY
ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช
GENETIC RESOURCES IN PLANTS
การประมวลผลข๎อมูลเกษตรด๎วยคอมพิวเตอร์
COMPUTERIZED DATA PROCESSING IN AGRICULTURE
เครื่องยนต์และเครือ่ งจักรกลในฟาร์ม
ENGINES AND FARM MACHINERY
เครื่องจักรกลการเกษตร 2
AGRICULTURAL MACHINERY 2
หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช
PRINCIPLES OF GRAIN PROCESSING
การลดความชืน้ และการเก็บรักษาเมล็ดพืชไรํ
DRYING AND STORAGE OF FIELD CROPS
แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
ECONOMIC ENTOMOLOGY
แมลงศัตรูพชื ไรํ
INSECT PESTS OF FIELD CROPS
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS
พืชต๎านทานแมลง
INSECT RESISTANCE IN CROP PLANTS
สารฆําแมลง
INSECTICIDES
เทคโนโลยีสารกาจัดวัชพืช
HERBICIDE TECHNOLOGY
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY
โรคของพืชไรํ
DISEASES OF FIELD CROPS
การปูองกันกาจัดโรคพืช
PLANT DISEASE CONTROL

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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360450
360460
360471

361351
361452
361453
361461
361475
362441
368211
368310
368411

โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
POSTHARVEST DISEASE
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางพืชและเชือ้ โรคในระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
MOLECULAR PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS
การประยุกต์ใช๎เทคนิคระดับโมเลกุลทางด๎านโรคพืช
3(2-3-4)
และการเกษตร
APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES IN PLANT PATHOLOGY
AND AGRICULTURE
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(3-0-6)
SOIL FERTILITY
ปุ๋ย
3(3-0-6)
FERTILIZERS
ดินและธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
SOIL AND PLANT NUTRITION
การอนุรักษ์ดนิ
3(3-0-6)
SOIL CONSERVATION
การจัดการน้าในดินและการชลประทานระดับไรํนา
3(3-0-6)
SOIL WATER MANAGEMENT AND ON-FARM IRRIGATION
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
3(3-0-6)
AGRICULTURAL METEOROLOGY
การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3(2-3-4)
FARM BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง
3(3-0-6)
INTERMEDIATE AGRIBUSINESS MANAGEMENT

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปิดสอน
เป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย ไมํน๎อ ยกวํา 15 หนํว ยกิต และโดยความเห็น ชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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3) สัตวศาสตร์และสัตว์น้า
แผน 1 สัตวศาสตร์
1. วิชาเอกบังคับ
36 หนํวยกิต
211315
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
3(3-0-6)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต๎น
1(0-3-0)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY
356261
สถิตวิ ิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์
3(3-0-6)
STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN IN ANIMALS
356303
อาหารและการให๎อาหาร
4(3-3-6)
FEEDS AND FEEDING
356331
โรคของสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม
3(3-0-6)
DISEASES OF FARM ANIMALS
356411
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
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
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนกลุํมสหกิจศึกษาหรือกลุํมปัญหาพิเศษ
กลุํมสหกิจศึกษา
356490
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
หรือ กลุํมปัญหาพิเศษ
356390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
3(0-18-0)
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
และ 356499
ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
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2. วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
ไมํน๎อยกวํา
15
หนํวยกิต
2.1 จานวนหนํว ยกิ ตของวิชาเอกเลือก จะต๎องมีก ระบวนวิช าระดับ 400 ขึ้นไป
ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี้
351321
หลักการตลาดการเกษตร
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING
353313
พืชสาคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
353421
พืชอาหารสัตว์
3(3-0-6)
FORAGE CROPS
353422
ทุํงหญ๎าเมืองร๎อน
3(3-0-6)
TROPICAL PASTURES
355315
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟาร์ม
3(2-3-4)
ENGINES AND FARM MACHINERY
356304
การให๎อาหารสัตว์เคี้ยวเอือ้ ง
3(3-0-6)
FEEDING RUMINANTS
356306
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AQUACULTURE
356311
หลักเบือ้ งต๎นของการเลีย้ งปลา
3(2-3-4)
PRINCIPLES OF FISH CULTURE
356321
เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม
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
คุณภาพน้าทางการประมง
3(3-0-6)
WATER QUALITY FOR FISHERIES
356375
แพลงก์ตอนวิทยาสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(3-0-6)
PLANKTONOLOGY FOR AQUACULTURE
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356412
356414
356416
356432
356444
356445
356446
356447
356448
356449
356451
356452
356455
356456
356477
356496
356498

การสืบพันธุ์
3(3-0-6)
ANIMAL REPRODUCTION
สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์
3(2-3-5)
SANITATION AND HERD HEALTH CONTROL IN FARM ANIMAL
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
FARM ANIMALS AND THE ENVIRONMENT
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
BEHAVIOR OF DOMESTIC ANIMALS
การผลิตโคเนื้อ
3(3-0-6)
BEEF PRODUCTION
การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค๎า
3(3-0-6)
COMMERCIAL SWINE FARM MANAGEMENT
การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING
การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3(3-0-6)
POULTRY MANAGEMENT
การจัดการเนื้อสัตว์
3(3-0-6)
MEAT MANAGEMENT
การผลิตกระตําย
3(3-0-6)
RABBIT PRODUCTION
โภชนศาสตร์สัตว์
3(3-0-6)
ANIMAL NUTRITION
โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว
3(3-0-6)
DOG AND CAT NUTRITION
การวิเคราะห์สํวนประกอบของอาหารสัตว์
1(0-3-0)
PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS
การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ANIMAL FEED MANUFACTURING
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ๎ง
3(3-0-6)
SHRIMP CULTURE TECHNOLOGY
หัวข๎อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
3(3-0-6)
SELECTED TOPICS IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
สัมมนา 2
1(1-0-2)
SEMINAR 2
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357422
357441
361351
362441
368310
651306
705211
705431
705461

แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY
หลักการควบคุมแมลง
PRINCIPLES OF INSECT CONTROL
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
SOIL FERTILITY
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
AGRICULTURAL METEOROLOGY
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
FARM BUSINESS MANAGEMENT
กายวิภาคของสัตว์เลีย้ ง
ANATOMY OF DOMESTIC ANIMALS
หลักการตลาด
MARKETING PRINCIPLES
การจัดการขายและศิลปะการขาย
SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP
การจัดการการค๎าปลีก
RETAIL MANAGEMENT

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

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่
เปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผน 2 สัตว์น้า
1. วิชาเอกบังคับ
36 หนํวยกิต
211315
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
3(3-0-6)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต๎น
1(0-3-0)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY
356261
สถิตวิ ิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์
3(3-0-6)
STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN IN ANIMALS
356303
อาหารและการให๎อาหาร
4(3-3-6)
FEEDS AND FEEDING
356306
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AQUACULTURE
356312
สรีรวิทยาสัตว์น้าเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ECONOMICAL AQUATIC ANIMAL PHYSIOLOGY
356333
โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้า
3(3-0-6)
DISEASE AND SANITATION OF AQUATIC ANIMALS
356373
คุณภาพน้าทางการประมง
3(3-0-6)
WATER QUALITY FOR FISHERIES
356375
แพลงก์ตอนวิทยาสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
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
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนกลุํมสหกิจศึกษาหรือกลุํมปัญหาพิเศษ
กลุํมสหกิจศึกษา
356490
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
หรือ กลุํมปัญหาพิเศษ
356390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
3(0-18-0)
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
และ 356499
ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
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2. วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
ไมํน๎อยกวํา
15
หนํวยกิต
2.1 จานวนหนํว ยกิ ตของวิชาเอกเลือก จะต๎องมีก ระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป
ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี้
351321
หลักการตลาดการเกษตร
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING
353313
พืชสาคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
355315
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟาร์ม
3(2-3-4)
ENGINES AND FARM MACHINERY
356311
หลักเบือ้ งต๎นของการเลีย้ งปลา
3(2-3-4)
PRINCIPLES OF FISH CULTURE
356322
พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์นา้
3(3-0-6)
MOLECULAR GENETICS OF AQUATIC ANIMALS
356342
การผลิตแพะและแกะในเขตร๎อน
3(2-3-5)
GOATS AND SHEEP PRODUCTION IN THE TROPICS
356351
โภชนศาสตร์สัตว์นา้
3(3-0-6)
AQUATIC NUTRITION
356361
มีนวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
APPLIED ICHTHYOLOGY
356371
การจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการประมง
3(3-0-6)
WATER RESOURCE MANAGEMENT FOR FISHERIES
356372
มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า
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
356444
356445
356446
356447
356448
356449
356452
356455
356456
356471
356472
356474
356475
356476
356477

การผลิตโคนม
DAIRY PRODUCTION
การผลิตโคเนื้อ
BEEF PRODUCTION
การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค๎า
COMMERCIAL SWINE FARM MANAGEMENT
การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING
การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
POULTRY MANAGEMENT
การจัดการเนื้อสัตว์
MEAT MANAGEMENT
การผลิตกระตําย
RABBIT PRODUCTION
โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว
DOG AND CAT NUTRITION
การวิเคราะห์สํวนประกอบของอาหารสัตว์
PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS
การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
ANIMAL FEED MANUFACTURING
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
ORNAMENTAL FISH CULTURE
การเลีย้ งสัตวน้าแบบผสมผสาน
INTEGRATED AQUACULTURE
การเพาะพันธุ์ปลา
FISH BREEDING
การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ
ECONOMICAL SHELLFISH CULTURE
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นาชายฝั
้
่ง
COASTAL MARINE CULTURE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ๎ง
SHRIMP CULTURE TECHNOLOGY

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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356478
356496
356498
357422
357441
361351
362441
368310
705211
705431
705461

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
AQUATIC PRODUCTS
หัวข๎อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
SELECTED TOPICS IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
สัมมนา 2
SEMINAR 2
แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY
หลักการควบคุมแมลง
PRINCIPLES OF INSECT CONTROL
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
SOIL FERTILITY
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
AGRICULTURAL METEOROLOGY
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
FARM BUSINESS MANAGEMENT
หลักการตลาด
MARKETING PRINCIPLES
การจัดการขายและศิลปะการขาย
SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP
การจัดการการค๎าปลีก
RETAIL MANAGEMENT

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

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่
เปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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4) กีฏวิทยา
1. วิชาเอกบังคับ
36
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH
357322
แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
ECONOMIC ENTOMOLOGY
357323
แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS
357360
แมลงอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL INSECTS
357417
กายวิภาคของแมลง
INSECT ANATOMY
357418
นิเวศวิทยาของแมลง
INSECT ECOLOGY
357432
อนุกรมวิธานแมลง 1
INSECT SYSTEMATICS 1
357441
หลักการควบคุมแมลง
PRINCIPLES OF INSECT CONTROL
357491
เทคนิคทางกีฏวิทยา
TECHNIQUES IN ENTOMOLOGY
357494
หัวข๎อเลือกสรรทางกีฏวิทยา
SELECTED TOPICS IN ENTOMOLOGY
357497
สัมมนา 1
SEMINAR 1
357498
สัมมนา 2
SEMINAR 2
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนกลุํมสหกิจศึกษาหรือกลุํมปัญหาพิเศษ
กลุํมสหกิจศึกษา
357490
สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
COOPERATIVE EDUCATION IN ENTOMOLOGY
หรือ กลุํมปัญหาพิเศษ
357390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ENTOMOLOGY
และ 357499
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS

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

6 หนํวยกิต

3(0-18-0)
3(0-9-0)

35
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมํน๎อยกวํา
15
หนํวยกิต
2.1 วิชาเอกเลือก นักศึกษาต๎องเลือกเรียนกระบวนวิชาใดในคณะเกษตรศาสตร์หรือ
คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะกระบวนวิชา ระดับ 300 ขึ้นไป ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยเลือกจาก
กระบวนวิชา ดังตํอไปนี้
211315
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
3(3-0-6)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต๎น
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
การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผูใ๎ หญํ
3(3-0-6)
EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS
352412
การสํงเสริมเยาวชนเกษตร
3(3-0-6)
FARM YOUTH EXTENSION
352421
การบริหารและการจัดการในการสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
และการศึกษาทางการเกษตร
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION
IN AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION
352433
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสํงเสริมการเกษตร
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
พืชสาคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
353418
พืชตระกูลถั่ว
3(3-0-6)
LEGUMES
353431
วัชพืชและการปูองกันกาจัด
3(3-0-6)
WEEDS AND WEED CONTROL
353451
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(3-0-6)
SEED TECHNOLOGY
357421
แมลงพาหะนาโรคพืช
3(3-0-6)
INSECT TRANSMISSION OF PLANT DISEASES

36
357422
357426
357427
357433
357442
357443
357444
357446
359350
359360
359451
359461
360212
360301
360304
360411
361351
362421

แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY
การเลีย้ งผึ้ง
APICULTURE
การผลิตหมํอนไหม
SERICULTURE
อนุกรมวิธานแมลง 2
INSECT SYSTEMATICS 2
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS
พืชต๎านทานแมลง
INSECT RESISTANCE IN CROP PLANTS
สารฆําแมลง
INSECTICIDES
หลักการกักกันพืช
PRINCIPLES OF PLANT QUARANTINE
หลักการทาสวนไม๎ผล
PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION
พืชอุตสาหกรรมเบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS
ไม๎ผลเขตร๎อน
TROPICAL FRUITS
พืชเครื่องดื่ม
BEVERAGE CROPS
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY
เทคนิคทางโรคพืช
PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES
โรคของพืชเศรษฐกิจ
DISEASES OF ECONOMIC PLANTS
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
BACTERIAL PLANT DISEASES
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
SOIL FERTILITY
กฎระเบียบและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปุา
REGULATIONS AND WILDLIFE RESOURCES CONSERVATION

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

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่
เปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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5) พืชสวน
1. วิชาเอกบังคับ
36
211315
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต๎น
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH
359301
การขยายพันธุ์พชื
PLANT PROPAGATION
359311
สรีรวิทยาของพืชสวน
PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS
359350
หลักการทาสวนไม๎ผล
PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION
359360
พืชอุตสาหกรรมเบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS
359401
การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
IMPROVEMENT OF HORTICULTURAL CROPS
359403
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS
359410
หลักการไม๎ดอก
PRINCIPLES OF FLORICULTURE
359421
การผลิตพืชผัก
VEGETABLE PRODUCTION
359497
สัมมนา
SEMINAR
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนกลุํมสหกิจศึกษาหรือกลุํมฝึกงาน
กลุํมสหกิจศึกษา
359490
สหกิจศึกษาทางพืชสวน
COOPERATIVE EDUCATION IN HORTICULTURE
หรือ กลุํมฝึกงาน
359390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN HORTICULTURE
และ 359499
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS

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

6 หนํวยกิต

3(0-18-0)
3(0-9-0)

38
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมํน๎อยกวํา
15
หนํวยกิต
2.1 วิชาเอกเลือก ให๎นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตํอไปนี้
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
พืชสาคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
353431
วัชพืชและการปูองกันกาจัด
3(3-0-6)
WEEDS AND WEED CONTROL
353451
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(3-0-6)
SEED TECHNOLOGY
354312
การวางแผนการทดลอง
3(2-3-4)
EXPERIMENTAL DESIGN
355315
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟาร์ม
3(2-3-4)
ENGINES AND FARM MACHINERY

39
355411
355412
357322
357324
357326
357360
357441
357442
359302
359303
359304

359341
359381
359382
359402
359405

เครื่องจักรกลการเกษตร 1
AGRICULTURAL MACHINERY 1
เครื่องจักรกลการเกษตร 2
AGRICULTURAL MACHINERY 2
แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
ECONOMIC ENTOMOLOGY
แมลงศัตรูไม๎ผล
INSECT PESTS OF FRUIT CROPS
แมลงศัตรูผัก
INSECT PESTS OF VEGETABLE CROPS
แมลงอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL INSECTS
หลักการควบคุมแมลง
PRINCIPLES OF INSECT CONTROL
การควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธี
BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS
การขยายพันธุ์พชื ขั้นสูง
ADVANCED PLANT PROPAGATION
การจัดการหญ๎าสนาม
TURF MANAGEMENT
เกษตรที่ดีในการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
GOOD AGRICULTURAL PRACTICES
IN PRODUCTION AND POSTHARVEST
การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม๎
NURSERY MANAGEMENT
การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 1
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 1
การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 2
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 2
การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม๎ดอก
FLOWER SEED PRODUCTION
กล๎วยไม๎วทิ ยา
ORCHIDOLOGY

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

3(2-3-4)
4(2-6-7)
4(2-6-7)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

40
359406
359407
359408
359409
359413
359414
359419
359422
359423
359431
359451
359452
359453
359455
359458

เทคโนโลยีสารกาจัดวัชพืช
3(2-3-4)
HERBICIDE TECHNOLOGY
การจัดการน้าของพืชสวน
3(2-3-4)
WATER MANAGEMENT OF HORTICULTURAL CROPS
การผลิตพืชสวนแบบไมํใช๎ดนิ
3(2-3-4)
SOILLESS CULTURE FOR HORTICULTURAL CROPS
พืชสวนบนที่สูง
3(3-0-6)
HIGHLAND HORTICULTURE
ไม๎ประดับ
3(3-0-6)
ORNAMENTAL PLANTS
ไม๎ดอกประเภทหัว
3(3-0-6)
BULBS, TUBERS AND CORMS
สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของไม๎ดอกไม๎ประดับ
3(3-0-6)
POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
3(3-0-6)
VEGETABLE SEED PRODUCTION
การผลิตพืชผักเพื่อการค๎า
3(3-0-6)
COMMERCIAL VEGETABLE PRODUCTION
การเพาะเลี้ยงเห็ด
3(2-3-4)
MUSHROOM CULTURE
ไม๎ผลเขตร๎อน
3(3-0-6)
TROPICAL FRUITS
ไม๎ผลเขตกึ่งร๎อน
3(3-0-6)
SUBTROPICAL FRUITS
การปลูกไม๎ผลเปลือกแข็ง
3(3-0-6)
NUT CULTURE
ไม๎ผลเมืองหนาว
3(3-0-6)
TEMPERATE FRUITS
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม๎และผักเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
POSTHARVEST TECHNOLOGY OF ECONOMIC FRUITS AND VEGETABLES

41
359460
359461
359462
359463
359465
359466
359481
359483
359484
360212
360304
360400
360401
360403
360404
360407

พืชเครื่องเทศ
SPICES
พืชเครื่องดื่ม
BEVERAGE CROPS
มะพร๎าวและปาล์มน้ามัน
COCONUT AND OIL PALM
พืชเส๎นใย
HORTICULTURAL FIBER CROPS
พืชอุตสาหกรรมไม๎โตเร็ว
FAST GROWING CROPS FOR WOOD INDUSTRY
พืชให๎นายางเพื
้
่ออุตสาหกรรม
INDUSTRIAL LATEX AND RESIN CROPS
การออกแบบภูมทิ ัศน์
LANDSCAPE DESIGN
การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 3
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 3
การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 4
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 4
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY
โรคของพืชเศรษฐกิจ
DISEASES OF ECONOMIC PLANTS
การวินจิ ฉัยโรคพืช
DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES
โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ
DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS
โรคของไม๎ผล
DISEASES OF FRUIT CROPS
โรคของผัก
DISEASES OF VEGETABLE CROPS
การปูองกันกาจัดโรคพืช
PLANT DISEASE CONTROL

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

42
360450
361301
361322
361341

361351
361452
361453
361461
362301
362441

โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST DISEASE
คุณภาพดินและสิ่งแวดล๎อมดิน
SOIL AND ENVIRONMENTAL QUALITY
การวิเคราะห์ดินและพืชเบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS
ระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่เบือ้ งต๎นสาหรับการเกษตร
INTRODUCTION TO SPATIAL INFORMATION SYSTEMS
FOR AGRICULTURE
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
SOIL FERTILITY
ปุ๋ย
FERTILIZERS
ดินและธาตุอาหารพืช
SOIL AND PLANT NUTRITION
การอนุรักษ์ดนิ
SOIL CONSERVATION
ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น
FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
AGRICULTURAL METEOROLOGY

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

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

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปิด
สอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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6) โรคพืช
1. วิชาเอกบังคับ
36
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH
360212
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY
360301
เทคนิคทางโรคพืช
PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES
360304
โรคของพืชเศรษฐกิจ
DISEASES OF ECONOMIC PLANTS
360400
การวินจิ ฉัยโรคพืช
DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES
360407
การปูองกันกาจัดโรคพืช
PLANT DISEASE CONTROL
360411
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
BACTERIAL PLANT DISEASES
360423
ราสาเหตุโรคพืช
PLANT PARASITIC FUNGI
360431
ไส๎เดือนฝอยศัตรูพชื
PLANT NEMATODES
360441
ไวรัสวิทยาของพืช
PLANT VIROLOGY
360497
สัมมนา 1
SEMINAR 1
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนกลุํมสหกิจศึกษาหรือกลุํมปัญหาพิเศษ
กลุํมสหกิจศึกษา
360490
สหกิจศึกษาทางโรคพืช
COOPERATIVE EDUCATION IN PLANT PATHOLOGY
และ 360498
สัมมนา 2
SEMINAR 2
หรือ กลุํมปัญหาพิเศษ
360390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN PLANT PATHOLOGY
และ 360498
สัมมนา 2
SEMINAR 2
และ 360499
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS

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

6 หนํวยกิต
1(1-0-2)
3(0-18-0)
1(1-0-2)
3(0-9-0)
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2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมํน๎อยกวํา
15
2.1 จานวนหนํว ยกิ ตของวิชาเอกเลือก จะต๎องมีก ระบวนวิชาระดับ
ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี้
202321
ชีววิทยาของเซลล์
CELL BIOLOGY
211311
ชีวเคมี 1
BIOCHEMISTRY 1
211312
ชีวเคมี 2
BIOCHEMISTRY 2
211315
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY
211317
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
BIOCHEMISTRY LABORATORY 1
211318
ปฏิบัติการชีวเคมี 2
BIOCHEMISTRY LABORATORY 2
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต๎น
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY
215435
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
MICROBIAL GENETICS
215436
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
MICROBIAL GENETICS LABORATORY
352311
หลักการสํงเสริมการเกษตร
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
353301
หลักการผสมพันธุ์พชื
PRINCIPLES OF PLANT BREEDING
353311
สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
APPLIED PLANT PHYSIOLOGY
353313
พืชสาคัญของประเทศไทย
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
353431
วัชพืชและการปูองกันกาจัด
WEEDS AND WEED CONTROL
353441
การปรับปรุงพันธุ์พืชไรํ
FIELD CROP IMPROVEMENT

หนํวยกิต
400 ขึ้นไป
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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354312
357322
357323
357421
357441
357442
357444
357446
359311
359403
360401
360402
360403
360404
360450
360460

การวางแผนการทดลอง
EXPERIMENTAL DESIGN
แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
ECONOMIC ENTOMOLOGY
แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS
แมลงพาหะนาโรคพืช
INSECT TRANSMISSION OF PLANT DISEASES
หลักการควบคุมแมลง
PRINCIPLES OF INSECT CONTROL
การควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธี
BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS
สารฆําแมลง
INSECTICIDES
หลักการกักกันพืช
PRINCIPLES OF PLANT QUARANTINE
สรีรวิทยาของพืชสวน
PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS
โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ
DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS
โรคของพืชไรํ
DISEASES OF FIELD CROPS
โรคของไม๎ผล
DISEASES OF FRUIT CROPS
โรคของผัก
DISEASES OF VEGETABLE CROPS
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST DISEASE
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางพืชและเชื้อโรคในระดับโมเลกุล
MOLECULAR PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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360470
360471

361351
361433
361452
361453
705211
705431
705461

การประยุกต์ใช๎การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
3(2-3-4)
APPLICATION OF PLANT TISSUE CULTURE IN PLANT PATHOLOGY
การประยุกต์ใช๎เทคนิคระดับโมเลกุลทางด๎านโรคพืช
3(2-3-4)
และการเกษตร
APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES IN PLANT PATHOLOGY
AND AGRICULTURE
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(3-0-6)
SOIL FERTILITY
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดนิ
3(2-3-4)
SOIL MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
ปุ๋ย
3(3-0-6)
FERTILIZERS
ดินและธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
SOIL AND PLANT NUTRITION
หลักการตลาด
MARKETING PRINCIPLES
การจัดการขายและศิลปะการขาย
SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP
การจัดการการค๎าปลีก
RETAIL MANAGEMENT

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

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่
เปิดสอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลั ย ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
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7) ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1. วิชาเอกบังคับ
36 หนํวยกิต
361214
ปฎิบัติการปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบือ้ งต๎น 1(0-3-0)
LABORATORY PRACTICES ON INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
361322
การวิเคราะห์ดินและพืชเบือ้ งต๎น
3(2-3-4)
INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS
361341
ระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่เบือ้ งต๎นสาหรับการเกษตร
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
การสารวจและจาแนกดิน
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
ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้ งต๎น
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES
362424
หลักการและการจัดการลุํมน้า
3(2-3-4)
PRINCIPLES AND MANAGEMENT OF WATERSHED RESOURCES
และให๎นักศึกษาเลือกเรียนกลุํมสหกิจศึกษาหรือกลุํมปัญหาพิเศษ
กลุํมสหกิจศึกษา
361490
สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
หรือ กลุํมปัญหาพิเศษ
361390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการ
3(0-18-0)
ทรัพยากรธรรมชาติ
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
และ 361499
ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
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2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมํน๎อยกวํา
15
หนํ ว ยกิ ต
2.1 จานวนหนํว ยกิ ต ของวิชาเอกเลือ ก จะต๎อ งมีก ระบวนวิ ชาระดับ 400 ขึ้นไป
ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตํอไปนี้
202342
พฤกษสรีรวิทยา
4(3-3-6)
GENERAL PLANT PHYSIOLOGY
211315
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
3(3-0-6)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต๎น
1(0-3-0)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY
260361
หลักการชลประทาน
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL IRRIGATION
351463
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมทางสังคม - 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
พืชสาคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
353431
วัชพืชและการปูองกันกาจัด
3(3-0-6)
WEEDS AND WEED CONTROL
353451
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(3-0-6)
SEED TECHNOLOGY
353482
ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช
3(3-0-6)
GENETIC RESOURCES IN PLANTS
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
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
สรีรวิทยาของพืชสวน
3(2-3-4)
PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS
360212
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
1(0-3-1)
ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY
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360400
360407
361301
361302
361413
361421
361453
361471
361474
361475
362401
362411
362412
362421
362425
362426
362427

การวินจิ ฉัยโรคพืช
3(2-3-4)
DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES
การปูองกันกาจัดโรคพืช
3(2-3-4)
PLANT DISEASE CONTROL
คุณภาพดินและสิ่งแวดล๎อมดิน
3(3-0-6)
SOIL AND ENVIRONMENTAL QUALITY
ฝนกรดและดินกรด
3(3-0-6)
ACID RAIN AND ACID SOIL
การจาลองระบบดิน-พืช
3(3-0-6)
SOIL-CROP SYSTEMS MODELING
ปฐพีเคมี
3(3-0-6)
SOIL CHEMISTRY
ดินและธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
SOIL AND PLANT NUTRITION
ปฐพีฟิสิกส์
3(3-0-6)
SOIL PHYSICS
วิธีการของปฐพีฟิสิกส์วิเคราะห์
1(0-3-0)
METHODS OF SOIL PHYSICAL ANALYSIS
การจัดการน้าในดินและการชลประทานระดับไรํนา
3(3-0-6)
SOIL WATER MANAGEMENT AND ON-FARM IRRIGATION
การอนุรักษ์ที่ดินและแหลํงน้า
3(3-0-6)
CONSERVATION OF LAND AND WATER RESOURCES
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎
3(3-0-6)
FOREST RESOURCES CONSERVATION
ทรัพยากรพืชปุา
3(3-0-6)
FOREST PLANT RESOURCES
กฎระเบียบและการอนุรกั ษ์ทรัพยากรสัตว์ปุา
3(3-0-6)
REGULATIONS AND WILDLIFE RESOURCES CONSERVATION
เทคนิคข๎อมูลระยะไกลเพื่อการสารวจทรัพยากรที่ดนิ
3(2-3-4)
REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR LAND RESOURCES SURVEYS
การสารวจภูมิทัศน์เพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-3-4)
LANDSCAPE SURVEY FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
หลักภูมนิ ิเวศวิทยาเพือ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
PRINCIPLE OF LANDSCAPE ECOLOGY
FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
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362428

362441
362451
362452
368310
751101

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบภูมทิ ัศน์
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
LANDSCAPE DESIGN COMPUTER PROGRAMS
FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
AGRICULTURAL METEOROLOGY
การปลูกสร๎างสวนปุา
FOREST PLANTATION
หลักวนเกษตร
PRINCIPLES OF AGROFORESTRY
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
FARM BUSINESS MANAGEMENT
หลักเศรษฐศาสตร์ 1
PRINCIPLES OF ECONOMICS 1

3(2-3-4)

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

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปิด
สอนเป็นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต และโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมํน๎อยกวํา

6

หนํวยกิต

จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมํน๎อยกวํา

136

หนํวยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใช๎กาหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตํอไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลข 3 ตัวท๎าย จาแนกได๎ดังนี้
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 หมวดหมูใํ นสาขาวิชา
3) เลขตัวท๎าย (หลักหนํวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูํของสาขาวิชา

51
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
001101
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
(LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH)
หรือ 001102
การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ
(READING AND WRITING IN ENGLISH)
202111
ชีววิทยา 1
(BIOLOGY 1)
206181
แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 1
(CALCULUS FOR AGRICULTURE 1)
353210
หลักการเพาะปลูก
(PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION)
หรือ 359210
หลักการพืชสวน
(PRINCIPLES OF HORTICULTURE)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(SCIENCES AND MATHEMATICS)
รวม
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
001101
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
(LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH)
หรือ 001102
การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ
(READING AND WRITING IN ENGLISH)
202112
ชีววิทยา 2
(BIOLOGY 2)
203111
เคมี 1
(CHEMISTRY 1)
203115
ปฏิบัติการเคมี 1
(CHEMISTRY LABORATORY 1)
206182
แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 2
(CALCULUS FOR AGRICULTURE 2)
353210
หลักการเพาะปลูก
(PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION)
หรือ 359210
หลักการพืชสวน
(PRINCIPLES OF HORTICULTURE)
400100
การเรียนรูผ๎ ํานกิจกรรม 1
(LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1)
หรือ 400101
การเรียนรูผ๎ ํานกิจกรรม 2
(LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2)
400190
การฝึกงาน 1
(PRACTICAL TRAINING 1)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
1
3
15
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-0)
17

52
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
001201
การอํานเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยํางมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
(CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING)
หรือ 001227
ภาษาอังกฤษสาหรับเกษตรศาสตร์
3(3-0-6)
(ENGLISH FOR AGRICULTURE)
203206
เคมีอินทรีย์สาหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
3(3-0-6)
(ORGANIC CHEMISTRY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS)
203209
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สาหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
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
เศรษฐศาสตร์สาหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร
3(3-0-6)
(ECONOMICS OF AGRICULTURE, RESOURCES AND FOOD)
356210
สัตวศาสตร์และสัตว์น้าเบือ้ งต๎น
2(2-0-4)
(INTRODUCTION TO ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES)
357210
แมลงศัตรูทางการเกษตร
2(1-3-2)
(AGRICULTURAL INSECT PESTS)
หรือ 361210
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบือ้ งต๎น
2(2-0-4)
(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

53
ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
001201
การอํานเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยํางมีประสิทธิผล
(CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING)
หรือ 001227
ภาษาอังกฤษสาหรับเกษตรศาสตร์
(ENGLISH FOR AGRICULTURE)
202231
พันธุศาสตร์ 1
(GENETICS 1)
207181
ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
(PHYSICS FOR AGRICULTURAL STUDENTS)
207191
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
(PHYSICS LABORATORY FOR AGRICULTURAL STUDENTS)
357210
แมลงศัตรูทางการเกษตร
(AGRICULTURAL INSECT PESTS)
หรือ 361210
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น
(INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT)
360210
โรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
(ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY)
400100
การเรียนรูผ๎ ํานกิจกรรม 1
(LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1)
หรือ 400101
การเรียนรูผ๎ ํานกิจกรรม 2
(LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2)
400290*
การฝึกงาน 2
(PRACTICAL TRAINING 2)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
รวม

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

2(2-0-4)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-0)
3
19/20

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

54
สาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร
ชั้นปีท่ี 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
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
352315
หลักการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร
(PRINCIPLE OF AGRICULTURAL EXTENSION RESEARCH)
352331
การพูดและการเขียนเพื่อการสํงเสริมการเกษตร
(SPEAKING AND WRITING FOR AGRICULTURAL EXTENSION)
352332
การกระจายนวกรรมการเกษตร
(DIFFUSION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS)
352497
สัมมนา 1
(SEMINAR 1)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3
6
3
22

55
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
352390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร 3(0-18-0)
(PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRICULTURAL EXTENSION)
และ 352499
ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
(SPECIAL PROBLEMS)
หรือ 352490
สหกิจศึกษาทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
6 หนํวยกิต
(COOPERATIVE EDUCATION IN AGRICULTURAL EXTENSION
AND RURAL DEVELOPMENT)
รวม
6
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
352412
การสํงเสริมเยาวชนเกษตร
(FARM YOUTH EXTENSION)
352441
การวัดผลและการประเมินผลของการสํงเสริมการเกษตร
(ASSESSMENT AND EVALUATION OF EXTENSION PROGRAM
IN AGRICULTURE)
352494
หัวข๎อเลือกสรรทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
(SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL EXTENSION
AND RURAL DEVELOPMENT)
352498
สัมมนา 2
(SEMINAR 2)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)
รวม

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

1(1-0-2)

1(1-0-2)
3
3
14

56
สาขาวิชาพืชไรํ
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
211315
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
(INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY)
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต๎น
(INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY)
353301
หลักการผสมพันธุ์พืช
(PRINCIPLES OF PLANT BREEDING)
353311
สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
(APPLIED PLANT PHYSIOLOGY)
353451
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
(SEED TECHNOLOGY)
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
(STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
รวม
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
353313
พืชสาคัญของประเทศไทย
(IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND)
353497
สัมมนา 1
(SEMINAR 1)
354312
การวางแผนการทดลอง
(EXPERIMENTAL DESIGN)
355411
เครื่องจักรกลการเกษตร 1
(AGRICULTURAL MACHINERY 1)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
รวม

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3
19

3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3
6
19

57
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
353390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไรํ
(PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRONOMY)
และ 353499
ปัญหาพิเศษ
(SPECIAL PROBLEMS)
หรือ 353490
สหกิจศึกษาทางพืชไรํ
(COOPERATIVE EDUCATION IN AGRONOMY)
รวม
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
353431
วัชพืชและการปูองกันกาจัด
(WEEDS AND WEED CONTROL)
353498
สัมมนา 2
(SEMINAR 2)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)
รวม

3(0-18-0)
3(0-9-0)
6 หนํวยกิต
6

3(3-0-6)
1(1-0-2)
6
3
6
19

58
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
แผน 1 สัตวศาสตร์
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
211315
ชีวเคมีเบือ้ งตน
(INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY)
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งตน
(INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY)
356261
สถิตวิ ิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์
(STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL
DESIGN IN ANIMALS)
356303
อาหารและการใหอาหาร
(FEEDS AND FEEDING)
356411
สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
(PHYSIOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
รวม
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
356331
โรคของสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม
(DISEASES OF FARM ANIMALS)
356431
การปรับปรุงพันธุสัตว
(IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS)
356441
การผลิตสัตว์ปีก
(POULTRY PRODUCTION)
356442
การผลิตสุกร
(SWINE PRODUCTION)
356443
การผลิตโคนม
(DAIRY PRODUCTION)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
รวม

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

4(3-3-6)
3(3-0-6)
3
3
20

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18

59
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
356390
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตว์น้า
3(0-18-0)
(PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES)
และ 356499
ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
(SPECIAL PROBLEMS)
หรือ 356490
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
6 หนํวยกิต
(COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES)
356497
สัมมนา 1
1(1-0-2)
(SEMINAR 1)
รวม
7
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)

12
6
รวม

18

แผน 2 สัตว์น้า
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
211315
ชีวเคมีเบือ้ งตน
3(3-0-6)
(INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY)
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งตน
1(0-3-0)
(INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY)
356261
สถิตวิ ิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์
3(3-0-6)
(STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN IN ANIMALS)
356303
อาหารและการใหอาหาร
4(3-3-6)
(FEEDS AND FEEDING)
356312
สรีรวิทยาสัตวน้าเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(ECONOMICAL AQUATIC ANIMAL PHYSIOLOGY)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
3
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
รวม
20

60
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
356306
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(PRINCIPLES OF AQUACULTURE)
356333
โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้า
(DISEASE AND SANITATION OF AQUATIC ANIMALS)
356373
คุณภาพน้าทางการประมง
(WATER QUALITY FOR FISHERIES)
356375
แพลงก์ตอนวิทยาสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(PLANKTONOLOGY FOR AQUACULTURE)
356431
การปรับปรุงพันธุสัตว
(IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
18

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
356390
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตรและสัตว์น้า
3(0-18-0)
(PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES)
และ 356499
ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
(SPECIAL PROBLEMS)
หรือ 356490
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตรและสัตว์นา้
6 หนํวยกิต
(COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES)
356497
สัมมนา 1
1(1-0-2)
(SEMINAR 1)
รวม
7
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)

12
6
รวม

18

61
สาขาวิชากีฏวิทยา
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
(STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH)
357322
แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
(ECONOMIC ENTOMOLOGY)
357417
กายวิภาคของแมลง
(INSECT ANATOMY)
357441
หลักการควบคุมแมลง
(PRINCIPLES OF INSECT CONTROL)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)
รวม
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
357323
แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
(INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS)
357360
แมลงอุตสาหกรรม
(INDUSTRIAL INSECTS)
357418
นิเวศวิทยาของแมลง
(INSECT ECOLOGY)
357491
เทคนิคทางกีฏวิทยา
(TECHNIQUES IN ENTOMOLOGY)
357497
สัมมนา 1
(SEMINAR 1)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
รวม

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3
3
3
21

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3
6
22

62
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
357390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
(PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ENTOMOLOGY)
และ 357499
ปัญหาพิเศษ
(SPECIAL PROBLEMS)
หรือ 357490
สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
(COOPERATIVE EDUCATION IN ENTOMOLOGY)
รวม
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
357432
อนุกรมวิธานแมลง 1
(INSECT SYSTEMATICS 1)
357494
หัวข๎อเลือกสรรทางกีฏวิทยา
(SELECTED TOPICS IN ENTOMOLOGY)
357498
สัมมนา 2
(SEMINAR 2)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)
รวม

3(0-18-0)
3(0-9-0)
6 หนํวยกิต
6

3(2-3-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
6
3
14

63
สาขาวิชาพืชสวน
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
211315
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
(INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY)
211319
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต๎น
(INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY)
359301
การขยายพันธุ์พชื
(PLANT PROPAGATION)
359311
สรีรวิทยาของพืชสวน
(PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS)
359410
หลักการไม๎ดอก
(PRINCIPLES OF FLORICULTURE)
359421
การผลิตพืชผัก
VEGETABLE PRODUCTION
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
รวม
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
(STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH)
359350
หลักการทาสวนไม๎ผล
(PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION)
359360
พืชอุตสาหกรรมเบือ้ งต๎น
(INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS)
359401
การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
(IMPROVEMENT OF HORTICULTURAL CROPS)
359403
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
(POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
รวม

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3
18

3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3
3
20
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุํมฝึกงาน
359390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
(PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN HORTICULTURE)
และ 359499
ปัญหาพิเศษ
(SPECIAL PROBLEMS)
หรือ กลุํมสหกิจศึกษา
359490
สหกิจศึกษาทางพืชสวน
(COOPERATIVE EDUCATION IN HORTICULTURE)
รวม
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
359497
สัมมนา
(SEMINAR)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE /MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)

3(0-18-0)
3(0-9-0)

6 หนํวยกิต
6

1(1-0-2)
12
6
รวม

19

65
สาขาวิชาโรคพืช
กลุํมปัญหาพิเศษ
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
(STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH)
360212
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
(ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY)
360301
เทคนิคทางโรคพืช
(PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES)
360411
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
(BACTERIAL PLANT DISEASES)
360423
ราสาเหตุโรคพืช
(PLANT PARASITIC FUNGI)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
รวม
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
360304
โรคของพืชเศรษฐกิจ
(DISEASES OF ECONOMIC PLANTS)
360441
ไวรัสวิทยาของพืช
(PLANT VIROLOGY)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)
รวม
ชั้นปีท่ี 3 ภาคฤดูร๎อน
360390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
(PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN PLANT PATHOLOGY)
รวม

3(2-3-4)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3
3
19
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3
6
3
18
3(0-18-0)
3

66
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
360400
การวินจิ ฉัยโรคพืช
(DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES)
360407
การปูองกันกาจัดโรคพืช
(PLANT DISEASE CONTROL)
360431
ไส๎เดือนฝอยศัตรูพืช
(PLANT NEMATODES)
360497
สัมมนา 1
(SEMINAR 1)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)
รวม
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
360498
สัมมนา 2
(SEMINAR 2)
360499
ปัญหาพิเศษ
(SPECIAL PROBLEMS)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
3
3
16
1(1-0-2)
3(0-9-0)
3

รวม

7

กลุํมสหกิจศึกษา
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
354311
สถิตเิ กษตรวิจัย
(STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH)
360212
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต๎น
(ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY)
360301
เทคนิคทางโรคพืช
(PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES)
360411
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
(BACTERIAL PLANT DISEASES)
360423
ราสาเหตุโรคพืช
(PLANT PARASITIC FUNGI)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
รวม

3(2-3-4)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3
3
19

67
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
360304
โรคของพืชเศรษฐกิจ
(DISEASES OF ECONOMIC PLANTS)
360441
ไวรัสวิทยาของพืช
(PLANT VIROLOGY)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)
รวม
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
360400
การวินจิ ฉัยโรคพืช
(DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES)
360407
การปูองกันกาจัดโรคพืช
(PLANT DISEASE CONTROL)
360431
ไส๎เดือนฝอยศัตรูพืช
(PLANT NEMATODES)
360497
สัมมนา 1
(SEMINAR 1)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)
รวม
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
360490
สหกิจศึกษาทางโรคพืช
(COOPERATIVE EDUCATION IN PLANT PATHOLOGY)
360498
สัมมนา 2
(SEMINAR 2)
รวม

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3
9
3
21

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
3
3
16

6 หนํวยกิต
1(1-0-2)
7

68
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ชั้นปีท่ี 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
ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้ งต๎น
3(3-0-6)
(FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเลือกเสรี
3
(FREE ELECTIVE)
รวม
16
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
361322
การวิเคราะห์ดินและพืชเบือ้ งต๎น
3(2-3-4)
(INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS)
361341
ระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่เบือ้ งต๎นสาหรับการเกษตร
3(2-3-4)
(INTRODUCTION TO SPATIAL INFORMATION SYSTEM
FOR AGRICULTURE)
361442
การสารวจและจาแนกดิน
3(2-3-4)
(SOIL SURVEY AND CLASSIFICATION)
362424
หลักการและการจัดการลุํมน้า
3(2-3-4)
(PRINCIPLES AND MANAGEMENT OF WATERSHED RESOURCES)
วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3
(HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
6
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
รวม
21

69
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
361390
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT)
และ 361499
ปัญหาพิเศษ
(SPECIAL PROBLEMS)
หรือ 361490
สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT)
361497
สัมมนา 1
(SEMINAR 1)
รวม
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
361452
ปุ๋ย
(FERTILIZERS)
361461
การอนุรักษ์ดนิ
(SOIL CONSERVATION)
361498
สัมมนา 2
(SEMINAR 2)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
(MAJOR ELECTIVE/MINOR)
วิชาเลือกเสรี
(FREE ELECTIVE)

3(0-18-0)

3(0-9-0)
6 หนํวยกิต

1(1-0-2)
7

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
9
3
รวม

3.1.5 คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไว๎ในภาคผนวก

19
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3.2 ชื่อ ตาแหนํงและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ที่

1

2

3

4

5

ชื่อ-นามสกุล

ผศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
(3(X5014
XXXX 00622
XXXXX XX15X)8)

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
6
5
6
5

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
ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
วท.บ. (วนศาสตร์), 2534,
6
(3(X8299
00063XX19X)5)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XXXX XXXXX
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม), 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจติ ร วท.บ. (พืชสวน), 2519,
3
(3(X5099
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX 00292
XXXXX XX28X)6)
วท.ม. (พืชสวน), 2525,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2533,
19.5
XXXX XXXXX
(3(X6799
00002XX8 X)9)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2537,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
อาจารย์พรสุข ชัยสุข
วท.ม. (พันธุศาสตร์), 2543,
20
(3(X1201
67 X)4)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XXXX00478
XXXXX XX
วท.บ. (พันธุศาสตร์), 2538,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

6

-

-

3

-

-

19.5

-

1.5

20

1.5

71
3.2.2 อาจารย์ประจา

ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

ผศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
(3(X 5014
XXXX 00622
XXXXX XX15X)8)

2

ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
(3(X 8299
XXXX XXXXX
00063XX19X) 5)

3

อาจารย์ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจติ ร
(3(X5099
00292XX28X) 6)
XXXX XXXXX

4

อาจารย์ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
XXXX XXXXX
(3(X6799
00002XX89X) 9)

5

อาจารย์พรสุข ชัยสุข
(3(X1201
67X)4)
XXXX00478
XXXXX XX

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
6
5
6
5

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
วท.บ. (วนศาสตร์), 2534,
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม), 2538
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (พืชสวน), 2519,
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (พืชสวน), 2525,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2533,
19.5
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2537,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (พันธุศาสตร์), 2543,
20
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (พันธุศาสตร์), 2538,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

6

-

-

3

-

-

19.5

-

1.5

20

1.5
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

6

รศ.ดร. รุจ ศิรสิ ัญลักษณ์
(5(X1206
92X)5)
XXXX 99013
XXXXX XX

7

รศ.ดร. วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
(3(X5012
XXXX 00722
XXXXX XX51X)5)

8

รศ.ดร. สุรพล เศรษฐบุตร
(3(X7599
00039XX45X) 7)
XXXX XXXXX

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2523,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2526,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Agricultural and Extension
Education), 1998, Mississippi State
University, USA
กษ.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร),2526,
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมํโจ๎
Master (Agribusiness Management),
1987, Central Luzon State University,
Phillippines
Ph.D. (Rural Development), 1990,
Central Luzon State University,
Phillippines
ทษ.บ. (สํงเสริมการเกษตร), 2528,
มหาวิทยาลัยแมํโจ๎
ประกาศนียบัตร (การพัฒนาผูบ๎ ริหาร
มหาวิทยาลัยระดับสูง, นมบ. รุํนที่ 5),
2544,ทบวงมหาวิทยาลัย (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
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

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
7
3
7
3

6

5

6

5

6

3

6

3
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ที่
9

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
(3(X 5101
XXXX 00002
XXXXX XX31X)5)

10 อาจารย์ ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
(3(X4001
81 X)2)
XXXX 01188
XXXXX XX

11 อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
(3(X 4299
00176 66 0)
XXXX XXXXX XX X)

12 รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน
(3(X5099
01079XX21X)7)
XXXX XXXXX

13 รศ.ดร. ไสว บูรณพานิชพันธุ์
(3(X7599
00326XX68X) 5)
XXXX XXXXX

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
1.5
4
1.5
4

วท.ม. (สํงเสริมการเกษตร), 2529,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Agriculture and Rural
Development), 1997, University of
Western Sydney, Australia
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2536,
4
3
4
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), 2540,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Ph.D. (Technology and agrarian
Development), 2007, Wageningen
University, Netherland
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน,
4
3
4
3
2540, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสํงเสริม
และเผยแพรํการเกษตร,
2543, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ด. (ระบบเกษตรและวิศวกรรมเกษตร),
2552, สถาบันเทคโนโลยีแหํงเอเชีย
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 10.50 4.00 10.75 5.25
2528, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
M.S. (Entomology), 1988,
Yamaquchi University, Japan
Ph.D. (Entomology), 1991,
Kagoshima University, Japan
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 7.60 5.50 7.60 6.50
2521, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา,
2524, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด. (กีฏวิทยา), 2532,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

14 ผศ. พิชัย คงพิทักษ์
(3(X1005
39X)8)
XXXX 01519
XXXXX XX

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
10 1.50 10 1.50

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
สาขาวิชาเกษตรทั่วไป, 2522,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา,
2530, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์),
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, 2530,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15 อาจารย์ ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช, 6.98 7.25 6.98 8.25
(5(X6499
90001XX07X)9)
2529, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา,
2540, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Entomology), 2005,
Kansas State University, USA
16 อาจารย์ ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช,
4.40 2.50 4.65 7.75
XXXX 00927
XXXXX XX
(3(X5301
45X)9)
2536, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา,
2539, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr. agr (Molecular genetics), 2003,
Univeristy of Bonn, Germany
17 อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา, 7.02 4.25 7.02 6.25
(3(X5012
04X)2)
2543, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX00042
XXXXX XX
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชากีฏวิทยา,
2546, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Ph.D. (Agricultural Science),
Science of Biological Environment,
2007, Gifu University, Japan

75

ที่

ชื่อ-นามสกุล

18 รศ.ดร. ชัยวัฒน์ โตอนันต์
(3(X 2507
00036XX01X)9)
XXXX XXXXX

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วท.บ. (ชีววิทยา), 2524,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช,
2528, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Molecular Plant Pathology),
1995, Kinki University, Japan
19 ผศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช,
(3(X5099
00295XX86X) 2)
2529, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช,
2533, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Molecular Biology),
2000, University of Bath, UK
20 ผศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช,
(3(X 9402
00458XX55X) 4)
2529, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), สาขาวิชาโรคพืช,
2533, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), 2544,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
21 อาจารย์ ดร. สรัญยา วัลยะเสวี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช,
(3(X 5099
00141XX86X)5)
2535, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ), 2539,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology),
2002, Kagawa University, Japan

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
12
11
12
11

15

2

15

4

16.5

5

14

12

12

6

15

5
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

22 อาจารย์ ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช,
(3(X5599
00002XX18X)1)
2545, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาโรคพืช,
2547, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ด. (โรคพืช), 2553,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
23 ศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยม 1
(3(X6505
00025XX16X)8)
สาขาวิชาสัตวบาล, 2526,
XXXX XXXXX
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวบาล,
2530, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr.Sc.agr. (Meat Science), 1996,
Georg-August-Universität Göttingen,
Germany
24 รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวบาล,
(3(X 1201
45 X)1)
2524,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XXXX 01231
XXXXX XX
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวบาล,
2526, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Poulty Nutrition), 1997,
Ehime University, Japan
25 รศ.ดร. ศุภมิตร เมฆฉาย
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
(3(X3099
00720 89 1)
2536, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX XX X)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
2539, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Dr. agr. (Molecular genetics in animal
breeding), 2003, University of Bonn,
Germany

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
12
3
12
3

3

3

6

3

3.2

3

6

3

5

6

6

6
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

26 ผศ.ดร. ณัฐพล จงกสิกิจ
(3(X6199
XXXX 00090
XXXXX XX95X)0)

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
2538, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
2541, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Dr.sc.agr (Animal Breeding), 2002,
Georg-August-Universität Göttingen,
Germany
27 อาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พัสระ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
(3(X8099
00171 XX
80X)0)
2537, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
2545, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics),
2007, Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn, Germany
28 อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย๎มหมื่นอาจ วท.บ (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
(3(X6302
2539, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX 00358
XXXXX XX98X)6)
วท.ม (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
2542, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Dr. Agr. (Animal Molecular Genetics)
(Animal Molecular Genetics), 2008,
Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn, Germany
29 อาจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
(4(X5012
69X)7)
2543, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX00001
XXXXX XX
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์,
2546, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร), 2552,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
4.4
6
6
6

10

3

9

3

3.2

3

6

3

4.4

3

6

3
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

30 รศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
(3(X4099
XXXX 00540
XXXXX XX62X)1)

31 รศ.ดร. สุนทร คายอง
XXXX 00323
XXXXX XX
(3(X5106
51X)0)

32 ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
(3(X9098
01081XX91X)7)
XXXX XXXXX

33 ผศ.ดร. ถาวร อํอนประไพ
(3(X1006
XXXX 03203
XXXXX XX30X)6)

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
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
วท.บ. (วนศาสตร์), 2521,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. (Forest Ecology), 1983,
Kyoto University, Japan
Ph.D. (Forest Ecology), 1988,
Kyoto University, Japan
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2527,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ), 2531,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Ph.D. (Agronomy and Soil Science),
1998, University of Hawaii at Manoa,
USA
วท.บ. (ภูมศิ าสตร์), 2529,
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วท.ม. (วนศาสตร์), 2534,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Applied Science (Remote
Sensing), 2004,
University of Canberra, Australia

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
3 5.27 3 5.27

3

6

6

6

6

8

6

8

5

8

5

8
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

34 อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร วท.บ. (วนศาสตร์) เกียรตินิยม, 2526,
(3(X5009
00499XX08X) 7)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XXXX XXXXX
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
35 อาจารย์ ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ๎ง วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2523,
(3(X5099
00136XX29X)2)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
M.Sc. (Soil Science), 1989,
Wageningen Agricultural University,
The Netherlands, Netherland
Ph.D. (Applied Bioscience and
Biotechnology), 2003,
Mie University, Japan
36 รศ.ดร. ศักดิ์ดา จงแก๎ววัฒนา วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2520,
XXXX XXXXX
(3(X5099
00148XX76X)2)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
M.S. (Agronomy), 1988, University of
California at Davis, USA
Ph.D. (Crop Ecology), 1990, University of
California at Davis, USA

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
6
3
6
3

3

7.5

1.5

7.5

3

6

1

6
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

37 รศ.ดร. ศันสนีย์ จาจด
XXXX 00015
XXXXX XX
(3(X5019
45X)5)

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2527,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (พืชไรํ), 2531,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Ph.D. (Plant Breeding), 1996,
University of Adelaide, Australia
38 ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2534,
(3(X5699
00232XX23X) 2)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
บธ.บ. (การตลาด), 2538,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.ม. (พืชไรํ), 2538,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Dr. sc. agr. (Agriculture Chemistry),
2004, Georg-August-Universität
Göttingen, Germany
39 อาจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินยิ มอันดับ 1,
พรมอุทัย
2542, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
(3(X6011
วท.ด. (พืชไรํ), 2547
XXXX01331
XXXXX 56
XX X)8)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
40 รศ.ดร. ณัฐา โพธาภรณ์
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2528,
(3(X5007
00490XX67X)1)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
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

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
7
6
7
6

6

3

6

6

10

6

10

6

6

6

6

6
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

41 รศ.ดร. โสระยา รํวมรังษี
(3(X 1016
XXXX 00078
XXXXX XX20X)0)

42 รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
XXXX 03235
XXXXX XX47X)2)
(3(X1002

43 ผศ.ดร. สุรินทร์ นิลสาราญจิต
(3(X1002
XXXX 00646
XXXXX XX65X)0)

44 ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม
(3(X5399
00119 XX15X)1)
XXXX XXXXX

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2528,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์), 2531,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Ph.D. (Biosystems Science), 1997,
Niigata University, Japan
วท.บ. (อารักขาพืช) เกียรตินิยมอันดับ 1,
2519, มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
M.S. (Horticulture), 1980,
Oregon State University, USA
Ph.D. (Horticulture), 1983,
Oregon State University, USA
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน,
2524, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (พืชสวน), 2528,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Plant Physiology), 1996,
Kinki University, Japan
วท.บ. (เกษตรพืชสวน), 2534,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (เกษตรพืชสวน), 2539,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Dr.sc.agr. (Agricultural Sciences), 2004,
University of Hohenheim, Germany

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
5.53

6

5.53

6

3

3

3

3

5.5

3

5.5

3

3.2

2

3.2

2
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

45 อาจารย์ ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข วท.บ. (พืชสวน), 2526,
(3(X1004
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XXXX 00842
XXXXX XX58X)4)
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
46 อาจารย์ ดร. วีณัน บัณฑิตย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), 2532,
(3(X6701
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX 00168
XXXXX XX20X)4)
M.S. (Plant Tissue Culture), 1995,
University of Delaware, USA
Ph.D. (Molecular Biology), 1999,
Purdue University, USA
47 อาจารย์ ดร. ศิวาพร ธรรมดี
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
(3(X5399
00019XX39X)3)
(เกษตรศาสตร์), 2533,
XXXX XXXXX
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
วท.ม. (พืชสวน), 2539,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Tropical Plant and Soil Sciences),
2007, University of Hawaii at Manoa,
USA

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
5.53 3 5.53 3

2

2

2

2

6

2.5

6

2.5
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒกิ ารศึกษา,
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

48 อาจารย์ ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2539,
(3(X5099
00140XX24X)9)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
M.S. (Horticulture), 2002,
Oregon State University, USA
Ph.D. (Plant Physiology), 2008,
Oregon State University, USA
49 อาจารย์จามจุรี โสตถิกุล
วท.บ. (พืชสวน), 2528,
(3(X5099
00278XX22X)4)
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX XXXXX
วท.ม. (พืชสวน), 2533,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
50 อาจารย์ ดร. จุฑามาส คุ๎มชัย
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), 2546,
(4(X6607
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
XXXX 00001
XXXXX XX74X)1)
วท.ม. (พืชสวน), 2549,
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
Ph.D. (Horticulture), 2012,
National Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan
* ผลงานทางวิชาการ การค๎นคว๎า วิจัย หรือการแตํงตารา ระบุในภาคผนวก

ภาระงานสอน/สัปดาห์
เมื่อปรับปรุง
ปัจจุบัน
หลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ.
6
3
6
3

11.5

-

11.5

-

6

-

6

-
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู๎ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
 มีระเบียบวินัย ตรงตํอเวลา เข๎าใจและสามารถปรับตัวเข๎ากับวิถีองค์กร
 สามารถบูรณาการความรู๎จากชั้นเรียนกับการเรียนรู๎จากการฝึกปฏิบัติจริง
 สามารถประยุกต์ใช๎ความรูแ๎ ละทักษะทางการเกษตร มีความคิดสร๎างสรรค์ และสามารถ
แก๎ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน๎า
 มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถทางานรํวมกับผูอ๎ ื่นได๎
 สามารถถํายทอดความรูจ๎ ากประสบการณ์ภาคสนามให๎ผอู๎ ื่นได๎
4.2 ชํวงเวลา
 วิชาการฝึกงาน 1 ชํวงปิดภาคเรียนที่ 1
 วิชาการฝึกงาน 2 วันพุธ ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 หรือ ชํวงปิดภาคเรียนที่ 1
 การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ภาคฤดูร๎อน หรือ ภาคเรียนที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
 วิชาการฝึกงาน 1 กาหนดฝึกงานทุกวัน เป็นเวลา 12 วัน ตั้งแตํเวลา 8.30 – 17.00 น.
แบํงนักศึกษาเป็นกลุํมยํอย เพื่อรับการฝึกในสาขา/องค์ความรูท๎ ี่จัดให๎
 วิชาการฝึกงาน 2 กาหนดฝึกงานทุกวันพุธ หรือชํวงปิดภาคเรียนที่ 1 ในเวลาราชการ ตาม
ตารางการฝึกของแตํละโครงการที่นักศึกษาเลือกฝึก
 การฝึกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา กาหนดการและตารางการฝึก ขึ้นอยูํกับการจัดการ
ของหนํวยงานหรือสถานประกอบการ
5. ข๎อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยยํอ
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นการเรียนรู๎และฝึกการค๎นคว๎า
และด าเนิ น งานวิ จั ย หรื อ งานส ารวจที่ ส นใจ ภายใต๎ ค าแนะน าและการดู แ ลของอาจารย์ ห รื อ
ผูท๎ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และจัดทารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ
5.2 ผลการเรียนรู๎
 มีความรู๎ ความเข๎าใจกระบวนการวิจัย สามารถทาวิจัยเบือ้ งต๎นได๎
 สามารถศึกษาด๎วยตนเองภายใต๎คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
 มีความซื่อสัตย์ในการนาเสนอข๎อมูลจริง
 สามารถวิเคราะห์ข๎อมูลและวิเคราะห์สถิตจิ ากข๎อมูล
 สามารถวิเคราะห์และอธิบายผลการศึกษาได๎
 สามารถจัดทารายงานตามรูปแบบภายในระยะเวลาที่กาหนด
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5.3 ชํวงเวลา
ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหนํวยกิต
3 หนํวยกิต
5.5 การเตรียมการ
 มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาให๎นักศึกษาเป็นรายบุคคล
 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให๎ ค าปรึ ก ษาในการเลื อ กหั ว ข๎ อ กระบวนการศึ ก ษา การวางแผน
งานวิจัย
 การเก็บข๎อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล
 นักศึกษา ค๎นคว๎าข๎อมูลเบื้องต๎นจากเอกสาร กํอนดาเนินงานวิจัย ภายใต๎การกากับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประเมิ น ผลการวิ จั ย จากรายงานในรู ป แบบเอกสารทางวิ ช าการ หรื อ
ประเมินจากการนาเสนอผลการศึกษาวิจัย
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู๎และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตร
มีก ระบวนวิ ช าที่ เ ป็น ทั้ งทฤษฎีแ ละปฏิ บัติ ก าร รวมถึ ง
ทีร่ ู๎จริง ปฏิบัติได๎
กระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ฝึกงาน และสหกิจศึกษา
- มีกระบวนวิชาฝึกงาน 100 ชั่วโมง ที่นักศึกษาทั้งชั้นปี
ต๎องอยูํรํวมกันตลอดระยะเวลา 10 วัน ในการฝึก
มีภาวะผูน๎ า และมีความอดทน
ปฏิบัติทักษะด๎านการเกษตร
- มีโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
มีการสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และในกลุํมวิชา
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ศึ ก ษาทั่ ว ไป (การเรี ย นรู๎ ผํ า นกิ จ กรรม) ก าหนดให๎
สามารถปรับตัวเข๎ากับสังคมพลวัต
นั ก ศึ ก ษาเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม เชํ น เปิ ด โลกกิ จ กรรม
แมํเหียะสัมพันธ์ โครงการเกษตรพยาบาล เป็นต๎น
2. การพัฒนาผลการเรียนรู๎ในแตํละด๎าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
 ตระหนักในคุณคําและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 มีวินัย ตรงตํอเวลา และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กรและสังคม
 มีภาวะความเป็นผู๎นาและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก๎ไ ข
ข๎อขัดแย๎งและลาดับความสาคัญ
 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
 สอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา
 จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
 กาหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบ วินัย การตรงตํอเวลา การ
แตํงกาย
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม
 ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน อาจารย์ หรือวิทยากร
 วิธีการประเมิน การสังเกตพฤติกรรม ประเมินความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับ
มอบหมาย
 ประเมินจากการสอบถาม หรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน
2.2 ความรู๎
2.2.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎
 มีความรูแ๎ ละความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู๎ทักษะ และการใช๎เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก๎ไขปัญหา
 สามารถติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และมีความรู๎ใ นแนวกว๎างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให๎เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข๎าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมํๆ
 สามารถบูรณาการความรู๎ในที่ศึกษากับความรูใ๎ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านความรู๎
 มีกิ จ กรรมภาคบรรยาย หลัก การทางทฤษฎี และปฏิบัติ ก ารในชั้ นเรี ย น โดย
อาจารย์ หรือผูเ๎ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ในสาขานั้นๆ
 กาหนดให๎มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือดูงาน ในแหลํงฝึก สถานประกอบการ
และชุมชน
 มีกิจกรรมการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง เน๎นให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวม มีการ
เรียนรู๎ดว๎ ยตนเอง เรียนรู๎จากกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จริง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎
การวั ดความรู๎โ ดยใช๎ข๎อสอบ การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน รายงานการศึก ษา
ค๎นคว๎า รายงานการทาโครงงานหรือปัญหาพิเศษ รายงานการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา
 คิดอยํางมีวิจารณญาณและอยํางเป็นระบบ
 สามารถสืบค๎น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช๎ในการ
แก๎ไขปัญหาอยํางสร๎างสรรค์
 สามารถประยุกต์ความรูแ๎ ละทักษะกับการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา
จัดกิจกรรมการสอนให๎ผู๎เรี ยนได๎ฝึกทักษะการคิดและแก๎ไขปัญหา มีการอภิปราย
กลุํม การทาโครงงาน การใช๎กรณีศกึ ษา และการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนและภาคสนาม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา
การประเมินทักษะโดยใช๎ข๎อสอบหรือการสอบถาม ประเมินผลระหวํางการอภิปราย
กลุํมหรือปฏิบัติงาน การนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
 มีมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถสื่ อสารกั บ กลุํม คนหลากหลายทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
 สามารถใช๎ความรู๎ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู๎ริเริ่ม
แสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์ทั้งสํวนตัวและสํวนรวม พร๎อมทั้งแสดง
จุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม
 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู๎ ทั้ ง ของตนเองและทางวิ ช าชี พ อยํ า ง
ตํอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการสอนให๎ผู๎เรียนได๎มีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น ให๎มีการทางานเป็นกลุํม ให๎มี
การประสานงานกั บ ผู๎อื่น มีก ารค๎นคว๎าจากแหลํงข๎อมูล มีก ารมอบหมายภาระงานให๎รับ ผิดชอบ
ดาเนินการและเรียนรู๎ด๎วยตนเองและรํวมกับผูอ๎ ื่น
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินพฤติก รรม การแสดงออก และทัก ษะความสัมพันธ์ ในแตํละบทบาทของ
ผูเ๎ รียนในชั้นเรียน หรือระหวํางทากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีทักษะในการใช๎เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยูํในปั จจุบันตํอการทางานที่เกี่ยวกับการ
ใช๎สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอยํางเหมาะสม
 สามารถแก๎ ไ ขปั ญ หาโดยใช๎ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ น าสถิ ติ
มาประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องอยํางสร๎างสรรค์
 สามารถสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลําและการเขียน เลือกใช๎รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนออยํางเหมาะสม
1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทัก ษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัด กิ จกรรมการสอนให๎ผู๎เ รีย นได๎ฝึก ประสบการณ์ก ารวิจัย การแก๎ไ ขปัญ หาจาก
กรณีศึ ก ษา หรื อสถานการณ์ ใ นภาคสนาม มี กิจ กรรมสํ ง เสริม ผู๎ เ รี ย นให๎ไ ด๎ ฝึก ทัก ษะการสื่ อสาร
การนาเสนอ
1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลงานหรือพัฒนาการ การใช๎เทคนิคการวิเคราะห์ข๎อมูล โดยใช๎ข๎อสอบหรือ
การตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการนาเสนอในชั้นเรียน
และจากรายงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู๎สูํกระบวนวิชา (Curriculum mapping)

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา
1.1

1

001101

2

001102

3

001201

4

001227

5

011251

6

011257

7

012173

8

013110

9

050100

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH
การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ
READING AND WRITING IN ENGLISH
การอํานเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยํางมีประสิทธิผล
CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING
ภาษาอังกฤษสาหรับเกษตรศาสตร์
ENGLISH FOR AGRICULTURE
ตรรกศาสตร์
LOGIC
จริยศาสตร์
ETHICS
ศาสนาเบือ้ งต๎น
DESCRIPTIVE STUDY OF RELIGION
จิตวิทยากับชีวติ ประจาวัน
PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
การใช๎ภาษาไทย
USAGE OF THE THAI LANGUAGE

ความรู๎

1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3
คณะมนุษยศาสตร์ (จานวน 9 กระบวนวิชา)
    

2.4

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3



 



 



 



    



 





    

    

  

     

       







ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
1

057136

2

074101

1

109115

กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
SPORT, HEALTH, FITNESS AND WELLNESS
DEVELOPMENT
การสํงเสริมสุขภาพในชีวิตประจาวัน
PROMOTING OF HEALTH IN EVERYDAY LIFE

ความรู๎

1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3
คณะศึกษาศาสตร์ (จานวน 2 กระบวนวิชา)

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

              



                
คณะวิจิตรศิลป์ (จานวน 1 กระบวนวิชา)
        

ชีวติ กับสุนทรียะ
LIFE AND AESTHETICS

 







คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (จานวน 2 กระบวนวิชา)
1

127100

2

128101

การเมืองในชีวิตประจาวัน
POLITICS IN EVERYDAY LIFE
ความรู๎เบือ้ งต๎นทางรัฐประศาสนศาสตร์
INTRODUCTION TO PUBLIC ADMINISTRATION

    
 

 

 

 


 




 



คณะนิตศิ าสตร์ (จานวน 1 กระบวนวิชา)
1

176100

กฎหมายและโลกสมัยใหมํ
LAW AND MODERN WORLD
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รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
1

201115

2

201116

3

202111

4

202112

5

202231

6

202321

7

202342

8

202356

9

203111

10

203115

ชีวติ และพลังงาน
LIFE AND ENERGY
วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร๎อน
SCIENCE AND GLOBAL WARMING
ชีววิทยา 1
BIOLOGY 1
ชีววิทยา 2
BIOLOGY 2
พันธุศาสตร์ 1
GENETICS 1
ชีววิทยาของเซลล์
CELL BIOLOGY
พฤกษสรีรวิทยา
GENERAL PLANT PHYSIOLOGY
กายวิภาคของพืช
PLANT ANATOMY
เคมี 1
CHEMISTRY 1
ปฏิบัติการเคมี 1
CHEMISTRY LABORATORY 1

ความรู๎

1.2 1.3
1.4
2.1 2.2 2.3
คณะวิทยาศาสตร์ (จานวน 30 กระบวนวิชา)



2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1



  
 

 



 
  
 


  
  
 



4.3



  

 

 

  

 

     


   



    









 
 





     

   

     

4.2

 

   

  

   

3.3



      
 

3.2

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา
1.1

11

203206

12

203209

13

204100

14

204101

15

204202

16

206100

17

206181

18

206182

19

207181

20

207191

เคมีอินทรีย์สาหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
ORGANIC CHEMISTRY FOR NON-CHEMISTRY
STUDENTS
ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย์สาหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS
เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติ สมัยใหมํ
INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO COMPUTER
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
INFORMATION TECHNOLOGY 2
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE
แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 1
CALCULUS FOR AGRICULTURE 1
แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 2
CALCULUS FOR AGRICULTURE 2
ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
PHYSICS FOR AGRICULTURAL STUDENTS
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
PHYSICS LABORATORY FOR AGRICULTURAL
STUDENTS

1.2 1.3


ความรู๎

1.4

2.1 2.2 2.3
 

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1 3.2


4.1 4.2


3.3

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3


           



 

  

   



 



 

 3(3-0-6)


  



  




 



 

   

 

 

          





          

 





   

      

 



   

 









93

94

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา
1.1

21

211311

22

211312

23

211315

24

211317

25

211318

26

211319

27

215205

28

215206

29

215435

30

215436

ชีวเคมี 1
BIOCHEMISTRY 1
ชีวเคมี 2
BIOCHEMISTRY 2
ชีวเคมีเบือ้ งต๎น
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
BIOCHEMISTRY LABORATORY 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 2
BIOCHEMISTRY LABORATORY 2
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY
จุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
MICROBIOLOGY LABORATORY
พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
MICROBIAL GENETICS
ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
MICROBIAL GENETICS LABORATORY

1.2 1.3


ความรู๎

1.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2.1 2.2 2.3 2.4
3.1 3.2 3.3 4. 1
      

4.2

4.3


ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3




      



 

      

 

      



 



 

          

   

          

 



           

 



           

 



  

       

 



  

       

 



94

95

รหัส
กระบวนวิชา

1

251281

2

259108

3

260361

รหัส
กระบวนวิชา

กระบวนวิชา

การสารวจเบื้องต๎นสาหรับนักศึกษา
ทั่วไปทีไ่ มํใชํวิศวกรโยธา
ELEMENTARY SURVEY FOR
NON-CIVIL ENGINEERING
MAJORS
ไฟฟูาในชีวติ ประจาวัน
ELECTRICITY IN EVERYDAY
LIFE
หลักการชลประทาน
PRINCIPLES OF
AGRICULTURAL IRRIGATION

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู๎
ทักษะทางปัญญา
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 (จานวน 3 กระบวนวิชา)*






ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ











กระบวนวิชา



 

คุณธรรม จริยธรรม





ความรู๎

ทักษะทางปัญญา



ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1.1
1

351200

2

351321

3

351331

เศรษฐศาสตร์สาหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร
ECONOMICS OF AGRICULTURE, RESOURCES AND FOOD
หลักการตลาดการเกษตร
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING
สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร
AGRICULTURAL COOPERATION AND INSTITUTION

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

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
คณะเกษตรศาสตร์ (จานวน 250 กระบวนวิชา)

  

  

 
 
  



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 




































95

96

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
4

351364

5

351371

6

351431

7

351463

8

352301

9

352311

10

352313

11

352314

หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล๎อม

PRINCIPLES OF NATURAL RESOURCE AND

ENVIRONMENTAL ECONOMICS
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

SUFFICIENCY ECONOMY PATHS

ธนกิจการเกษตร

AGRICULTURAL FINANCE

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมทางสังคม-เศรษฐกิจ

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN SOCIOECONOMICS

การเป็นผู๎นาและการพัฒนาการเป็นผูน๎ าของเยาวชนใน

กลุํมเกษตร
GUIDANCE AND LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR THE
YOUTH GROUP IN AGRICULTURE
หลักการสํงเสริมการเกษตร

PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
การสํงเสริมเกษตรที่สูง

HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION
การจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสํ ง เสริ ม
การเกษตร

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
FOR AGRICULTURAL EXTENSION

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


               
               
               
               

               
 

       



  

 


     

     

 



96

97

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
12

352315

13

352321

14

352323

15

352331

16

352332

17

352390

18

352401

19

352412

หลักการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร
PRINCIPLE OF AGRICULTURAL EXTENSION RESEARCH
วิธีการสํงเสริมการเกษตร
METHOD OF EXTENSION
การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร
COMMUNITY DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL
DEVELOPMENT
การพูดและการเขียนเพื่อการสํงเสริมการเกษตร
SPEAKING AND WRITING FOR AGRICULTURAL
EXTENSION
การกระจายนวกรรมการเกษตร
DIFFUSION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS
การฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ สาขาวิ ช าสํ ง เสริ ม และเผยแพรํ
การเกษตร
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRICULTURAL
EXTENSION
การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผู๎ใหญํ
EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS
การสํงเสริมเยาวชนเกษตร
FARM YOUTH EXTENSION

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

                
                
  



  



    

   

                

                
                

                
                

97

98

รหัส
กระบวนวิชา

20

352413

21

352421

22

352422

23

352431

24

352433

25

352441

26

352490

กระบวนวิชา

การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงานสํงเสริมการเกษตร
PLANNING AND MANAGEMENT OF TRAINING IN
AGRICULTURAL EXTENSION
การบริหารและการจัดการในการสํงเสริมการเกษตร
และการศึกษาทางการเกษตร
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION IN
AGRICULTURAL EXTENSION AND EDUCATION
การจัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตร
AGRO-TOURISM MANAGEMENT
หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร
PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND
COMMUNICATION IN AGRICULTURE
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสํงเสริมการเกษตร
MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL
EXTENSION
การวัดผลและการประเมินผลของการสํงเสริมการเกษตร
ASSESSMENT AND EVALUATION OF EXTENSION
PROGRAM IN AGRICULTURE
สหกิจศึกษาทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
COOPERATIVE EDUCATION IN AGRICULTURAL
EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู๎

ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3
  
  
 




ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ
ระหวํางบุคคลและ
สื่อสาร และการใช๎
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
     

                

                
  

   

     

   

                

  



  



        

                

98

99

รหัส
กระบวนวิชา

27

352494

28

352497

29

352498

30

352499

31

353210

32

353301

33

353302

34

353311

35

353313

36

353390

37

353418

กระบวนวิชา

หัวข๎อเลือกสรรทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL EXTENSION AND
RURAL DEVELOPMENT
สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS
หลักการเพาะปลูก
PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
หลักการผสมพันธุ์พชื
PRINCIPLES OF PLANT BREEDING
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไรํ
PRACTICE IN HYBRIDIZATION OF FIELD CROPS
สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
APPLIED PLANT PHYSIOLOGY
พืชสาคัญของประเทศไทย
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไรํ
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRONOMY
พืชตระกูลถั่ว
LEGUMES

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู๎
ทักษะทางปัญญา
ระหวํางบุคคลและ
สื่อสาร และการใช๎
ความรับผิดชอบ
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
                

                
                


              

                
                
                
                
                








      













                

99

100

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
38

353421

39

353422

40

353431

41

353441

42

353451

43

353452

44

353453

45

353471

46

353482

47

353490

พืชอาหารสัตว์
FORAGE CROPS
ทุํงหญ๎าเมืองร๎อน
TROPICAL PASTURES
วัชพืชและการปูองกันกาจัด
WEEDS AND WEED CONTROL
การปรับปรุงพันธุ์พืชไรํ
FIELD CROP IMPROVEMENT
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
SEED TECHNOLOGY
การทดสอบเมล็ดพันธุ์
SEED TESTING
การผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ
COMMERCIAL SEED PRODUCTION
หลักการเพาะปลูกขั้นสูง
ADVANCED AGRONOMY
ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช
GENETIC RESOURCES IN PLANTS
สหกิจศึกษาทางพืชไรํ
COOPERATIVE EDUCATION IN AGRONOMY

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

100

101

รหัส
กระบวนวิชา

48

353497

49

353498

50

353499

51

354311

52

354312

53

354400

54

355315

55

355411

56

355412

57

355441

กระบวนวิชา

สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS
สถิตเิ กษตรวิจัย
STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH
การวางแผนการทดลอง
EXPERIMENTAL DESIGN
การประมวลผลข๎อมูลเกษตรด๎วยคอมพิวเตอร์
COMPUTERIZED DATA PROCESSING IN AGRICULTURE
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟาร์ม
ENGINES AND FARM MACHINERY
เครื่องจักรกลการเกษตร 1
AGRICULTURAL MACHINERY 1
เครื่องจักรกลการเกษตร 2
AGRICULTURAL MACHINERY 2
หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช
PRINCIPLES OF GRAIN PROCESSING

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู๎
ทักษะทางปัญญา
ระหวํางบุคคลและ
สื่อสาร และการใช๎
ความรับผิดชอบ
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
                
                
                
     



    

 







                
                
                
                
                
                

101

102

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
58

355442

59

356210

60

356261

61

356303

62

356304

63

356306

64

356311

65

356312

66

356321

การลดความชืน้ และการเก็บรักษาเมล็ดพืชไรํ
DRYING AND STORAGE OF FIELD CROPS
สัตวศาสตร์และสัตว์นาเบื
้ อ้ งต๎น
INTRODUCTION TO ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
สถิตวิ ิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์
STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN
IN ANIMALS
อาหารและการให๎อาหาร
FEEDS AND FEEDING
การให๎อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
FEEDING RUMINANTS
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
PRINCIPLES OF AQUACULTURE
หลักเบือ้ งต๎นของการเลี้ยงปลา
PRINCIPLES OF FISH CULTURE
สรีรวิทยาสัตว์น้าเศรษฐกิจ
ECOCOMICAL AQUATIC ANIMAL PHYSIOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
BIOTECHNOLOGY IN FARM ANIMALS

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

                
  




 




 










 




 

   




 










 








    

    

 


  










 




 






 






  



 

 

  


































 









   




  



 





102

103

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
67

356322

68

356331

69

356332

70

356333

71

356342

72

356351

73

356361

74

356371

75

356372

พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์นา้
MOLECULAR GENETICS OF AQUATIC ANIMALS
โรคของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
DISEASES OF FARM ANIMALS
โรคของสัตว์ปีก
DISEASES OF POULTRY
โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้า
DISEASE AND SANITATION OF AQUATIC ANIMALS
การผลิตแพะและแกะในเขตร๎อน
GOATS AND SHEEP PRODUCTION IN THE TROPICS
โภชนศาสตร์สัตว์น้า
AQUATIC NUTRITION
มีนวิทยาประยุกต์
APPLIED ICHTHYOLOGY
การจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการประมง
WATER RESOURCE MANAGEMENT FOR FISHERIES
มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า
STANDARD OF AQUACULTURE FARMING








1.2







 
 




1.3










ความรู๎

1.4



2.1













 








2.4



 




  

 




2.3

  

 


2.2






 




ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1






3.2





 










3.3




















 

4.3

 


 

 



4.2

















ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3


















  












103

104

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
76

356373

77

356374

78

356375

79

356390

80

356411

81

356412

82

356414

83

356416

84

356431

คุณภาพน้าทางการประมง
WATER QUALITY FOR FISHERIES
กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
FISHERIES LAW AND REGULATIONS
แพลงก์ตอนวิทยาสาหรับการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
PLANKTONOLOGY FOR AQUACULTURE
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND
AQUATIC SCIENCES
สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
PHYSIOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS
การสืบพันธุ์
ANIMAL REPRODUCTION
สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์
SANITATION AND HERD HEALTH CONTROL IN FARM
ANIMAL
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิง่ แวดล๎อม
FARM ANIMALS AND THE ENVIRONMENT
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS

1.2








1.3


ความรู๎

1.4


 




2.1

2.2

 



2.3


 




     







  




   


 











 




 
 

2.4







3.1

4.1

 






ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.2


 






  














4.2

  



 


   

 



3.3













 









4.3







ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3






























 

















104

105

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
85

356432

86

356441

87

356442

88

356443

89

356444

90

356445

91

356446

92

356447

93

356448

94

356449

พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
BEHAVIOR OF DOMESTIC ANIMALS
การผลิตสัตว์ปีก
POULTRY PRODUCTION
การผลิตสุกร
SWINE PRODUCTION
การผลิตโคนม
DAIRY PRODUCTION
การผลิตโคเนือ้
BEEF PRODUCTION
การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค๎า
COMMERCIAL SWINE FARM MANAGEMENT
การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING
การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
POULTRY MANAGEMENT
การจัดการเนือ้ สัตว์
MEAT MANAGEMENT
การผลิตกระตําย
RABBIT PRODUCTION

1.2

1.3

  
 




 






 




 



ความรู๎

1.4


2.1

 










  




  

 












 





 

 



2.4

 

 

 


2.3

  

  


2.2




ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1







 

 









4.2














 
 









4.3








    

   

 

 


3.3

   

 


3.2

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3





  





 

 
















 
























105

106

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
95

356451

96

356452

97

356455

98

356456

99

356471

100 356472
101

356474

102 356475
103 356476

โภชนศาสตร์สัตว์
ANIMAL NUTRITION
โภชนศาสตร์ของสุนขั และแมว
DOG AND CAT NUTRITION
การวิเคราะห์สํวนประกอบของอาหารสัตว์
PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS
การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
ANIMAL FEED MANUFACTURING
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
ORNAMENTAL FISH CULTURE
การเลี้ยงสัตว์นาแบบผสมผสาน
้
INTEGRATED AQUACULTURE
การเพาะพันธุ์ปลา
FISH BREEDING
การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ
ECONOMICAL SHELLFISH CULTURE
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์นาชายฝั
้
่ง
COASTAL MARINE CULTURE TECHNOLOGY

1.2

1.3

  














 













ความรู๎

1.4








2.1

 
 




 







2.3








2.4








3.1

4.1





 

 

 

 

 


2.2

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ






 





3.2









 

3.3




4.2

 






  






 












4.3






ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
  


 








 








 
 














106

107

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
104 356477
105 356478
106 356490

107 356496

108 356497
109 356498
110 356499
111

357210

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง๎
SHRIMP CULTURE TECHNOLOGY
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
AQUATIC PRODUCTS
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC
SCIENCES
หัวข๎อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
SELECTED TOPICS IN ANIMAL AND AQUATIC
SCIENCES
สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS
แมลงศัตรูทางการเกษตร
AGRICULTURAL INSECT PESTS




1.2



1.3



ความรู๎

1.4



   












 

2.1


2.2


 


2.3






3.1

4.1




3.2



3.3






      

    































2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ





   

   
   
   
















4.2









    

4.3




ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3













 

   





















  



107

108

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
112

357322

113

357323

114

357324

115

357325

116 357326
117

357360

118 357390
119 357417
120 357418

แมลงที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
ECONOMIC ENTOMOLOGY
แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ
INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS
แมลงศัตรูไม๎ผล
INSECT PESTS OF FRUIT CROPS
แมลงศัตรูพืชไรํ
INSECT PESTS OF FIELD CROPS
แมลงศัตรูผัก
INSECT PESTS OF VEGETABLE CROPS
แมลงอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL INSECTS
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ENTOMOLOGY
กายวิภาคของแมลง
INSECT ANATOMY
นิเวศวิทยาของแมลง
INSECT ECOLOGY

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3


2.4


ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

    

4.3

  

  

  

    



  

  





    

  



  

  





    

  



  

  





    

  



  

  





  

  





ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3


 

  

 

  

 

      

         

  

  





  



   

  

  





  



  



 

108

109

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
121

357421

122 357422
123 357426
124 357427
125 357432
126 357433
127 357441
128 357442
129 357443

แมลงพาหะนาโรคพืช
INSECT TRANSMISSION OF PLANT DISEASES
แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY
การเลี้ยงผึง้
APICULTURE
การผลิตหมํอนไหม
SERICULTURE
อนุกรมวิธานแมลง 1
INSECT SYSTEMATICS 1
อนุกรมวิธานแมลง 2
INSECT SYSTEMATICS 2
หลักการควบคุมแมลง
PRINCIPLES OF INSECT CONTROL
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS
พืชต๎านทานแมลง
INSECT RESISTANCE IN CROP PLANTS

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

  

  





    





 

  

  





    





 

  

   



  



   



  

   



  



   



  

  







  

   



  

  







  

   



  

  





    





 

  

  





    





 

  

  





    

   

109

110

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
130 357444
131

357446

132

357490

133 357491
134

357494

135 357497
136

357498

137 357499
138 359202
139 359210
140 359301

สารฆําแมลง
INSECTICIDES
หลักการกักกันพืช
PRINCIPLES OF PLANT QUARANTINE
สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
COOPERATIVE EDUCATION IN ENTOMOLOGY
เทคนิคทางกีฏวิทยา
TECHNIQUES IN ENTOMOLOGY
หัวข๎อเลือกสรรทางกีฏวิทยา
SELECTED TOPICS IN ENTOMOLOGY
สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS
พืชและอาหารปลอดภัย
PLANT AND FOOD SAFETY
หลักการพืชสวน
PRINCIPLES OF HORTICULTURE
การขยายพันธุ์พชื
PLANT PROPAGATION

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3

  

    

  

    

  

  

  







  



 

                
  

      

  

  







  

     


  

 

            

   

            

   

  

             





 

   

  



   










  




   




110

111

รหัส
กระบวนวิชา

141

359302

142 359303
143 359304

144 359311
145 359341
146 359350
147 359360
148 359381
149 359382
150 359390

กระบวนวิชา

การขยายพันธุ์พชื ขั้นสูง
ADVANCED PLANT PROPAGATION
การจัดการหญ๎าสนาม
TURF MANAGEMENT
เกษตรที่ดีในการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN PRODUCTION
AND POSTHARVEST
สรีรวิทยาของพืชสวน
PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS
การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม๎
NURSERY MANAGEMENT
หลักการทาสวนไม๎ผล
PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION
พืชอุตสาหกรรมเบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS
การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 1
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 1
การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 2
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 2
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN HORTICULTURE

คุณธรรม จริยธรรม

1.1






ความรู๎

1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3
     
 

 
 

 


 
  
  

2.4






ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ
ทักษะทางปัญญา
ระหวํางบุคคลและ
สื่อสาร และการใช๎
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
        
   

    

   

   


     
  



  

    







 

 

 
 

      

 

                


     

  



    





     

  



    



 

        



 

111

112

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
151

359401

152 359402
153 359403
154 359405
155 359406
156 359407
157 359408
158 359409
159 359410

การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
IMPROVEMENT OF HORTICULTURAL CROPS
การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม๎ดอก
FLOWER SEED PRODUCTION
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS
กล๎วยไม๎วทิ ยา
ORCHIDOLOGY
เทคโนโลยีสารกาจัดวัชพืช
HERBICIDE TECHNOLOGY
การจัดการน้าของพืชสวน
WATER MANAGEMENT OF HORTICULTURAL CROPS
การผลิตพืชสวนแบบไมํใช๎ดิน
SOILLESS CULTURE FOR HORTICULTURAL CROPS
พืชสวนบนที่สงู
HIGHLAND HORTICULTURE
หลักการไม๎ดอก
PRINCIPLES OF FLORICULTURE

1.2

1.3

  


ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

   

2.4


ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

4.1

5.1



3.2

3.3

   

    


 



  

   





 



 

  

  



    

 



  

 


  

5.3




 






5.2

  

  

        


4.3



    


4.2



 


  

 

112

113

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา
1.1

160 359413
161 359414
162 359419

163 359421
164 359422
165 359423
166 359431
167 359451
168 359452
169 359453
170 359455

ไม๎ประดับ
ORNAMENTAL PLANTS
ไม๎ดอกประเภทหัว
BULBS, TUBERS AND CORMS
สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของไม๎ดอกไม๎ประดับ
POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL
CROPS
การผลิตพืชผัก
VEGETABLE PRODUCTION
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
VEGETABLE SEED PRODUCTION
การผลิตพืชผักเพื่อการค๎า
COMMERCIAL VEGETABLE PRODUCTION
การเพาะเลี้ยงเห็ด
MUSHROOM CULTURE
ไม๎ผลเขตร๎อน
TROPICAL FRUITS
ไม๎ผลเขตกึ่งร๎อน
SUBTROPICAL FRUITS
การปลูกไม๎ผลเปลือกแข็ง
NUT CULTURE
ไม๎ผลเมืองหนาว
TEMPERATE FRUITS

ความรู๎

1.2 1.3 1.4
 

2.1 2.2


ทักษะทางปัญญา

2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1
    

       






4.2

    

     

        




   

     

  

          

  


           

          

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.3 5.1 5.2 5.3



ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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114

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา
1.1

171

359458

172 359460
173 359461
174 359462
175 359463
176 359465
177 359466
178 359481
179 359483
180 359484

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม๎และผักเศรษฐกิจ
POSTHARVEST TECHNOLOGY OF ECONOMIC FRUITS
AND VEGETABLES
พืชเครื่องเทศ
SPICES
พืชเครื่องดื่ม
BEVERAGE CROPS
มะพร๎าวและปาล์มน้ามัน
COCONUT AND OIL PALM
พืชเส๎นใย
HORTICULTURAL FIBER CROPS
พืชอุตสาหกรรมไม๎โตเร็ว
FAST GROWING CROPS FOR WOOD INDUSTRY
พืชให๎นายางเพื
้
่ออุตสาหกรรม
INDUSTRIAL LATEX AND RESIN CROPS
การออกแบบภูมิทัศน์
LANDSCAPE DESIGN
การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 3
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 3
การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 4
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 4

1.2 1.3


  
 

ความรู๎

1.4

2.1 2.2


2.3

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ
ทักษะทางปัญญา
ระหวํางคคลและ
สื่อสาร และการใช๎
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3





      
     

       
  

 

 

  








    





   

         










   

          
  



 


  

 

    
    

  

      





  

      





114

115

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
181 359490

184 360210

สหกิจศึกษาทางพืชสวน
COOPERATIVE EDUCATION IN HORTICULTURE
สัมมนา
SEMINAR
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS
โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น

185 360212

ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต๎น

182 359497
183 359499

186 360301
187 360304
188 360390
189 360400
190 360401

ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY
เทคนิคทางโรคพืช
PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES
โรคของพืชเศรษฐกิจ
DISEASES OF ECONOMIC PLANTS
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN PLANT PATHOLOGY
การวินิจฉัยโรคพืช
DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES
โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ
DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

4.1

5.1

3.2

3.3

4.2

4.3

5.2

5.3
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116

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
191 360402
192 360403
193 360404
194 360407
195 360411
196 360423
197 360431
198 360441
199 360450
200 360460

โรคของพืชไรํ
DISEASES OF FIELD CROPS
โรคของไม๎ผล
DISEASES OF FRUIT CROPS
โรคของผัก
DISEASES OF VEGETABLE CROPS
การปูองกันกาจัดโรคพืช
PLANT DISEASE CONTROL
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
BACTERIAL PLANT DISEASES
ราสาเหตุโรคพืช
PLANT PARASITIC FUNGI
ไส๎เดือนฝอยศัตรูพืช
PLANT NEMATODES
ไวรัสวิทยาของพืช
PLANT VIROLOGY
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST DISEASE
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางพืชและเชือ้ โรคในระดับโมเลกุล
MOLECULAR PLANT- PATHOGEN INTERACTIONS

1.2

1.3

  

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

4.1

5.1

3.2

3.3

  

  

5.2

5.3

 

    





    

  

   



    

   

           
  

4.3

           

           
  

4.2
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117

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา
1.1

201 360470

202 360471

203 360490
204 360497
205 360498
206 360499
207 361210

20
8

361214

การประยุกต์ใช๎การเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืชทางโรคพืช
APPLICATION OF PLANT TISSUE CULTURE IN PLANT
PATHOLOGY
การประยุกต์ใช๎เทคนิคระดับโมเลกุลทางด๎านโรคพืชและ
การเกษตร
APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES IN
PLANT PATHOLOGY AND AGRICULTURE
สหกิจศึกษาทางโรคพืช
COOPERATIVE EDUCATION IN PLANT PATHOLOGY
สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS
ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น
INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE AND NATURAL
RESOURCES MANAGEMENT
ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น
LABORATORY PRACTICES ON INTRODUCTION TO SOIL
SCIENCE AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1

3.2

3.3

           

  

        

4.2

4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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118

รหัส
กระบวนวิชา

209 361301
210 361302
211

361322

212 361341

213 361351
214 361390

215 361413
216 361421
217 361433
218 361442

กระบวนวิชา

คุณภาพดินและสิ่งแวดล๎อมดิน
SOIL AND ENVIRONMENTAL QUALITY
ฝนกรดและดินกรด
ACID RAIN AND ACID SOIL
การวิเคราะห์ดินและพืชเบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS
ระบบข๎อมูลเชิงพืน้ ที่เบือ้ งต๎นสาหรับการเกษตร
INTRODUCTION TO SPATIAL INFORMATION SYSTEMS
FOR AGRICULTURE
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
SOIL FERTILITY
การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
การจาลองระบบดิน-พืช
SOIL-CROP SYSTEMS MODELING
ปฐพีเคมี
SOIL CHEMISTRY
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ดิน
SOIL MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
การสารวจและจาแนกดิน
SOIL SURVEY AND CLASSIFICATION

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู๎
ทักษะทางปัญญา
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
                
ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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119

รหัส
กระบวนวิชา

219 361452
220 361453
221 361461
222 361471
223 361474
224 361475
225 361490

226 361497
227 361498
228 361499
229 362211

กระบวนวิชา

ปุ๋ย
FERTILIZERS
ดินและธาตุอาหารพืช
SOIL AND PLANT NUTRITION
การอนุรักษ์ดิน
SOIL CONSERVATION
ปฐพีฟสิ ิกส์
SOIL PHYSICS
วิธีการของปฐพีฟสิ กิ ส์วิเคราะห์
METHODS OF SOIL PHYSICAL ANALYSIS
การจัดการน้าในดินและการชลประทานระดับไรํนา
SOIL WATER MANAGEMENT AND ON-FARM IRRIGATION
สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
สัมมนา 1
SEMINAR 1
สัมมนา 2
SEMINAR 2
ปัญหาพิเศษ
SPECIAL PROBLEMS
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
PRINCIPLES OF CONSERVATION

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู๎
ทักษะทางปัญญา
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
                
ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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120

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา
1.1

230 362301
231 362401
232 362411
233 362412
234 362421

235 362424

236 362425

237 362426

238 362427

ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น
FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES
การอนุรักษ์ที่ดินและแหลํงน้า
CONSERVATION OF LAND AND WATER RESOURCES
การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎
FOREST RESOURCES CONSERVATION
ทรัพยากรพืชปุา
FOREST PLANT RESOURCES
กฎระเบียบและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ปุา
REGULATIONS AND WILDLIFE RESOURCES
CONSERVATION
หลักการและการจัดการลุํมน้า
PRINCIPLES AND MANAGEMENT OF WATERSHED
RESOURCES
เทคนิคข๎อมูลระยะไกลเพื่อการสารวจทรัพยากรที่ดิน
REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR LAND
RESOURCES SURVEYS
การสารวจภูมิทัศน์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
LANDSCAPE SURVEY FOR NATURAL RESOURCES
MANAGEMENT
หลักภูมินเิ วศวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
PRINCIPLE OF LANDSCAPE ECOLOGY FOR NATURAL
RESOURCES MANAGEMENT

1.2 1.3


ความรู๎

1.4

ทักษะทางปัญญา

2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3
     
     




4.1

 



       





      





          





          







ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
 


ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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121

รหัส
กระบวนวิชา

239

362428

240

362441

241

362451

242

362452

243

368211

244

368310

245

368411

246

400100

247

400101

248

400110

กระบวนวิชา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
LANDSCAPE DESIGN COMPUTER PROGRAMS FOR
NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
AGRICULTURAL METEOROLOGY
การปลูกสร๎างสวนปุา
FOREST PLANTATION
หลักวนเกษตร
PRINCIPLES OF AGROFORESTRY
การจัดการธุรกิจการเกษตร
AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
FARM BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง
INTERMEDIATE AGRIBUSINESS MANAGEMENT
การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 1
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 2
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลีย่ นแปลงของโลก
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND GLOBAL CHANGE

คุณธรรม จริยธรรม

1.1 1.2 1.3 1.4
  


ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การ
ความรู๎
ทักษะทางปัญญา
ระหวํางบุคคลและ
สื่อสาร และการใช๎
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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

122

รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
249

400190

250

400290

การฝึกงาน 1
PRACTICAL TRAINING 1
การฝึกงาน 2
PRACTICAL TRAINING 2

1.2

1.3

ความรู๎

1.4

2.1

    
    

2.2

2.3

2.4













ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.1

4.1




3.2

3.3












4.2

4.3









ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3









คณะเภสัชศาสตร์ (จานวน 1 กระบวนวิชา)
1

462130

ยาในชีวติ ประจาวัน
MEDICATIONS IN EVERYDAY LIFE



  

 







คณะสัตวแพทยศาสตร์ (จานวน 2 กระบวนวิชา)
1

651105

2

651306

ระบบนิเวศกับสุขภาพ
ECOSYSTEM AND HEALTH
กายวิภาคสัตว์เลี้ยง
ANATOMY OF DOMESTIC ANIMALS

 

  

  
        

 
  
 
 

       
 


คณะบริหารธุรกิจ (จานวน 9 กระบวนวิชา)
1

702100

2

702101

3

703103

การเงินเบือ้ งต๎นสาหรับผูป๎ ระกอบการ
INTRODUCTION TO FINANCE
การเงินในชีวิตประจาวัน
FINANCE FOR DAILY LIFE
การเป็นผู๎ประกอบการและธุรกิจเบือ้ งต๎น
INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
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รหัส
กระบวนวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

กระบวนวิชา

1.1
4

703131

5

703491

6

705191

7

705211

8

705431

9

705461

1

751101

1

851204

2

851375

การพัฒนาภาวะผู๎นาสํวนบุคคล
PERSONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT
มารยาทในสังคมธุรกิจ
BUSINESS ETIQUETTE
ผู๎บริโภคที่ชาญฉลาด
SMART CONSUMER
หลักการตลาด
MARKETING PRINCIPLES
การจัดการขายและศิลปะการขาย
SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP
การจัดการการค๎าปลีก
RETAIL MANAGEMENT
หลักเศรษฐศาสตร์ 1
PRINCIPLES OF ECONOMICS 1
หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING
ดนตรีเพื่อการสื่อสาร
MUSIC FOR COMMUNICATION

1.2

1.3

ความรู๎

1.4








2.1















2.3

2.4



 



2.2











3.1

4.1

3.2

3.3





4.2














   

คณะการสื่อสารมวลชน (จานวน 2 กระบวนวิชา)
     

   









     




คณะเศรษฐศาสตร์ (จานวน 1 กระบวนวิชา)
 
 





ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ




4.3

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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ผลการเรียนรู๎ในตารางมีความหมายดังนี้.คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคําและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงตํอเวลา และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับ
ตํางๆ ขององค์กรและสังคม
1.3 มีภาวะความเป็นผู๎นาและผู๎ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก๎ไขข๎อขัดแ ย๎งและลาดับ
ความสาคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ๎ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ความรู๎
2.1 มีความรูแ๎ ละความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู๎ทักษะ และการใช๎เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก๎ไขปัญหา
2.3 สามารถติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการ และมีความรู๎ในแนวกว๎างของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อให๎เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข๎าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมํๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรู๎ในที่ศึกษากับความรูใ๎ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
ทักษะทางปัญญา
3.1 คิดอยํางมีวิจารณญาณและอยํางเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค๎น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช๎ในการแก๎ไขปัญหา
อยํางสร๎างสรรค์
3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ๎ ละทักษะกับการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุํมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใช๎ความรูใ๎ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก๎ไขสถานการณ์ทั้งสํวนตัวและสํวนรวม พร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุํม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท๎ ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช๎เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยูํในปัจจุบันตํอการทางานที่เกี่ยวกับการใช๎สารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่อื สารอยํางเหมาะสม
5.2 สามารถแก๎ ไ ขปัญ หาโดยใช๎ส ารสนเทศทางคณิต ศาสตร์ หรื อนาสถิติมาประยุ ก ต์ใ ช๎ ใ นการ
แก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องอยํางสร๎างสรรค์
5.3 สามารถสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลําและการเขียน เลือกใช๎รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออยํางเหมาะสม
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หมายเหตุ* ผลการเรียนรู๎ในตารางของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความหมายดังนี้.1. คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต๎องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให๎สามารถดาเนินชีวิตรํวมกับผู๎อื่นในสังคมอยํางราบรื่น
และเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม อาจารย์ที่สอนในแตํละวิชาต๎องพยายามสอนเพื่อให๎นักศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไปพร๎อมกับวิชาการตําง ๆ ที่ศึกษาอยํางน๎อย 5 ข๎อตามที่ระบุไว๎
1. เข๎ า ใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒนธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ คํ า ของระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตําง ๆ
ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู๎นาและผู๎ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎งตามลาดับ
ความส าคั ญ เคารพสิ ท ธิ และรับ ฟังความคิ ดเห็ นของผู๎ อื่น รวมทั้ งเคารพในคุณ คํา และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช๎ความรู๎ทางวิศวกรรมศาสตร์ตํอบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล๎อม
5. มีจรรยาบรรณทางวิช าการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพ
รวมถึ ง เข๎ าใจถึ งบริ บ ททางสัง คมของวิ ชาชี พ วิศ วกรรมในแตํ ล ะสาขา ตั้ ง แตํ อ ดี ตจนถึ ง
ปัจจุบัน
2. ความรู๎
นัก ศึกษาต๎องมีความรู๎เ กี่ ย วกั บ สาขาวิชาที่ศึก ษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีมาตรฐาน
ความรูต๎ ๎องครอบคลุมสิ่งตํอไปนี้ อยํางน๎อย 5 ข๎อตามที่ระบุไว๎
1. มีความรู๎และความเข๎าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช๎กับงานทางด๎านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องและการ
สร๎างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรูแ๎ ละความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด๎านทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู๎ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
4. สามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหา ด๎วยวีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช๎เครื่องมือที่
เหมาะสม เชํน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น
5. สามารถใช๎ความรูแ๎ ละทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในงานจริงได๎
3. ทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต๎องสามารถประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได๎เมื่อจบการศึกษาแล๎ว นักศึกษาได๎รับการ
พัฒนาทักษะทางปัญญาไปในทุก ๆ ด๎าน อาจารย์ต๎องเน๎นให๎นัก ศึกษาคิดหาเหตุผล เข๎าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก๎ปัญหา รวมทั้งแนวคิดด๎วยตนเอง นักศึกษาต๎องมีคุณสมบัติตําง ๆ จากการ
สอนเพื่อให๎เกิดทักษะทางปัญญาอยํางน๎อย 5 ข๎อตามที่ระบุไว๎ ดังนี้
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1. มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณ
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการ
3. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาด๎านวิศวกรรมได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการใช๎ข๎อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืด หยุํนในการใช๎องค์ความรู๎ที่เ กี่ย วขอ๎งอยํางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตํอยอดองค์ความรูจ๎ ากเดิมได๎อยํางสร๎างสรรค์
5. สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎เพิ่ม เติมได๎ด๎วยตนเอง เพื่อการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
และทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต๎องมีทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุมสิ่งตํอไปนี้
อยํางน๎อย 5 ข๎อ ตามที่ระบุไว๎
1. สามารถสื่ อ สารกั บ คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนท นาทั้ งภาษ าไทยและ
ภาษาตํางประเทศได๎อยํ างมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตํอ
สังคมได๎ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์เชิงสร๎างสรรค์ทั้งสํวนตัวและ
สํวนรวม พร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม รวมทั้งให๎ความ
ชํวยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ
3. สามารถวางแผนและรับ ผิด ชอบในการพัฒนาการเรีย นรู๎ทั้งของตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพอยํางตํอเนื่อง
4. รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุํม สามารถปรั บ ตัว และท างานรํ ว มกั บ ผู๎ อื่ นทั้ ง ในฐานะผู๎ น าและผู๎ ตามได๎อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด๎านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล๎อม
ตํอสังคม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต๎องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยํางน๎อย
5 ข๎อตามที่ระบุไว๎
1. มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ตํอ
การแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4. มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารข๎ อ มู ล ทั้ ง ทางการพู ด การเขี ย น และการสื่ อ ความหมายโดยใช๎
สัญลักษณ์
5. สามารถใช๎เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข๎องได๎
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให๎ระดับคะแนน
ใช๎ระบบลาดับขั้น และคําลาดับขั้นในการวั ดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่กาหนดให๎
วัดและประเมินผลด๎วยอักษร S และ U เป็นลาดับขั้น ซึ่งไมํมคี ําลาดับขั้น
สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตํางๆ ให๎กาหนดดังนี้
(1) อักษรลาดับขั้นที่มคี ําลาดับขั้น ให๎กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
คําลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
4.00
B+
ดีมาก (VERY GOOD)
3.50
B
ดี (GOOD)
3.00
C+
ดีพอใช๎ (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) อักษรลาดับขั้นที่ไมํมคี ําลาดับขั้น ให๎กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)
U
ไมํเป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)
V
ผูเ๎ ข๎ารํวมศึกษา (VISITOR)
W
การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)
CE
หนํวยกิตที่ได๎จากการทดสอบ
(CREDITS FROM EXAMINATION)
CP
หนํวยกิตที่ได๎จากการเสนอแฟูมสะสมงาน
(CREDITS FROM PORTFOLIO)
CS
หนํวยกิตที่ได๎จากการทดสอบมาตรฐาน
(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS)
CT
หนํวยกิตที่ได๎จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนํวยงานตํางๆ
(CREDITS FROM TRAINING)
CX
หนํวยกิตที่ได๎รับจากการยกเว๎นการเรียน
(CREDITS FROM EXEMPTION)
(3) อักษรลาดับขั้นที่ยังไมํมกี ารประเมินผล ให๎กาหนดดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมํสมบูรณ์ (INCOMPLETE)
P
การเรียนการสอนยังไมํสนิ้ สุด (IN PROGRESS)
กระบวนวิชาที่นักศึกษาได๎ลาดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทํานั้น จึงจะนับ
หนํวยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหนํวยกิตสะสม
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขณะนักศึกษายังไมํสาเร็จการศึกษา
 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา โดยให๎นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพ
ผลการเรียนรู๎ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตํละภาคการศึกษา
 กาหนดให๎มีคณะกรรมการในแตํละสาขาวิชาประเมินข๎อสอบ วิธีการวัดประเมินผล และ
การให๎คะแนน/ลาดับขั้น
 การทวนสอบในระดับหลักสู ตร ดาเนินการโดยใช๎ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบัน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่กาหนดในหลักสูตร และแบบรายงาน มคอ. 7
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
 ประเมินการได๎งานทาที่สัมพันธ์กับสาขา ระยะเวลาในการได๎งาน
 ประเมินความเห็นตํอความรู๎ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
 ประเมินความพึงพอใจของนายจ๎าง ผูป๎ ระกอบการ หรือผูบ๎ ังคับบัญชา
 สารวจการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. ต๎องเรียนกระบวนวิชาตํางๆ ให๎ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และต๎องไมํมี
กระบวนวิชาใดที่ได๎รับอักษรลาดับขั้น I หรือ P
2. ต๎องใช๎เวลาเรียนไมํน๎อยกวํา 6 ภาคการศึกษา
3. มีคําลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไมํน๎อยกวํา 2.00 และมีคําลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอด
หลักสูตร ไมํน๎อยกวํา 2.00
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหมํ
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแกํอาจารย์ใหมํ ให๎มีความรู๎และเข๎าใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพื่อสํงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎ านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์ก รตํางๆ การประชุมทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือตํา งประเทศ หรือการลาเพื่ อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู๎และทักษะให๎แกํคณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพื่อสํงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรตํางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านอื่นๆ
(1) การมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เ กี่ยวข๎องกับ การพัฒนาความรู๎และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุน๎ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สํงเสริมการทาวิจัยสร๎างองค์ความรู๎ใหมํเป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
 เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ท าหน๎า ที่พิจารณาให๎ความ
เห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปิด-ปิด การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชา และ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
 มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทาหน๎าที่วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ประเมิน
หลักสูตร นาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสู ตร และพิจารณาให๎ความเห็นชอบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
 มีการจัดทาแผนการสอน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล
 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแ๎ กํนักศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัด หาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอยํางเหมาะสม
รวมถึงการสํงเสริมสภาพแวดล๎อมให๎เอือ้ ตํอการเรียนรู๎ดว๎ ยตนเองนอกชั้นเรียน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูํเดิม
2.2.1 มีอาคารเรียนและห๎องปฏิบัติการ จานวน 5 อาคาร
 อาคารเรียนเดิม (AB1)
 อาคารภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า (AB2)
 อาคารภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (AB3)
 ห๎องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร (AB4)
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (AB5)
2.2.2 มีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ
 จั ด ให๎ มี ห๎ อ งเรี ย นส าหรั บ กระบวนวิ ช าบรรยายระดั บ ปริ ญ ญาตรี และระดั บ
บัณฑิตศึกษา จานวน 15 ห๎อง คิดเป็นพืน้ ที่รวม 1,824 ตารางเมตร
 จัดให๎มหี อ๎ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห๎อง คิดเป็น 135 ตารางเมตร
2.2.3 มีการจัดให๎บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษา จานวนทั้งสิน้ 55 เครื่อง ได๎แกํ
 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจาห๎องเรียน เพื่อการเรียนการสอน จานวน 15 เครื่อง
 เครื่องคอมพิวเตอร์ประจาห๎องปฏิบัติการ เพื่อการเรียนการสอน จานวน 40 เครื่อง
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2.2.4 มีการวางแผนการใช๎หอ๎ งเรียนและห๎องปฏิบัติการ
 มีการประชุมจัดทาตารางสอนเพื่อวางแผนการใช๎ห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการ เป็น
ประจาทุกภาคการศึกษา
2.2.5 มีการประเมินผลคุณภาพของบริการด๎านตํางๆ ดังนี้
 ด๎านบริการห๎องอํานหนังสือและแหลํงเรียนรู๎อ่ืนๆ
 ด๎านกายภาพห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และระบบอินเทอร์เน็ต
 ด๎านสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ โรงอาหาร
 ด๎านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย อาทิ การรักษาความปลอดภัย
2.2.6 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงการให๎บริการ
 หลั งจากมีก ารประเมินคุ ณภาพของบริก ารด๎านตํ างๆ แล๎ว คณะกรรมการและ
ผูร๎ ับผิดชอบนาผลการประเมินมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาการให๎บริการ
2.2.7 มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
 ได๎จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ไว๎สาหรับให๎บริการด๎านการเรียนการสอนในห๎องเรียน
และห๎องปฏิบัติการตํางๆ ได๎แกํ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดเครื่องเสียง จอภาพสาหรับ
การฉายสื่อ และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติในด๎านตํางๆ
2.2.8 มีบริการห๎องสมุดและแหลํงเรียนรูอ๎ ื่นๆ ได๎แกํ
 ห๎องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มีสถานที่ตงั้ อยูํที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่
ให๎บริการทั้งหมด 1,500 ตารางเมตร มีที่นั่งอํานหนังสือ 300 ที่นั่ง แบํงห๎องบริการ
ออกเป็น 4 ห๎อง คือ
1) ห๎องบริการหนังสือทั่วไปและบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สบื ค๎นข๎อมูลสารสนเทศ
2) ห๎องบริการวารสาร
3) ห๎องบริการหนังสืออ๎างอิงและวิทยานิพนธ์
4) ห๎องบริการหนังสือพิมพ์
 ห๎องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ดาเนินการให๎บริการวิชาการ ดังนี้.1) บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ดังนี้. หนังสือภาษาไทย จานวน 42,224 เลํม
 หนังสือภาษาตํางประเทศ จานวน 34,789 เลํม
 วารสารภาษาไทย จานวน 59 ชื่อ
 วารสารภาษาตํางประเทศ จานวน 15 ชื่อ
 หนังสือพิมพ์ภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ จานวน 8 ชื่อ
 โสตทัศนวัสดุ จานวน 117รายการ
 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค๎นข๎อมูล จานวน 26 ชุด
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2) บริ ก ารสารสนเทศ
ประกอบด๎ ว ย บริ ก ารการอํ า น บริ ก ารยื ม -คื น
ทรัพยากรสารนิเทศ บริการหนังสือสารอง บริการจองหนังสือ บริการยืมระหวํางห๎องสมุด บริการตอบ
คาถามและชํวยการค๎นคว๎า บริการจัดแสดงหนังสือใหมํ บริการนาสํงเอกสาร (Document Delivery)
บริการขําวสารห๎อ งสมุดคณะเกษตรศาสตร์ บริการสืบค๎นข๎อมูลด๎วยคอมพิวเตอร์ บริการมุมความรู๎
ตลาดทุน (SET CORNER) และบริการอื่นๆ เชํน บริการตํออายุบัตรสมาชิก บริการเครือขํายไร๎สาย
(Jumbo Net) บริการปลั๊กไฟตํอพวงคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค
3) บริ ก ารฐ านข๎ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอ นิ ก ส์ ห๎ อ งสมุ ด มี บ ริ ก าร ฐานข๎ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อโดยสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับให๎ และฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สานักหอสมุดจัดทาขึ้นเอง ซึ่ง
ผู๎รับบริการสามารถสืบค๎นข๎อมูลผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ CMU OPAC
(Chiang Mai University Libraly Online Public Access Catalog) ฐานข๎อมูลทางด๎านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สามารถสืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับศาสตร์ทางด๎านการเกษตรศาสตร์ 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
 วิท ยานิพ นธ์ /งานวิจัย อิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Thesis/e-Researches) เชํน
ProQuest Dissertation & Thesis, Dissertation Full Text in PDF format,
CMU e-Thesis, CMU e-Research, CMU Scholory Research เป็นต๎น
 เอกสารหายากอิเล็กทรอนิกส์ (e-Rare Books)
4) บริการเครือขํายคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค๎นข๎อมูลสารสนเทศ
 บริการเครือขํายไร๎สาย (Wireless Zone) จัดบริการเครือขํายไร๎สายในห๎องสมุด
คณะเกษตรศาสตร์ ลงทะเบียนเข๎าใช๎งานได๎ที่ https://jumboplus.cmu.ac.th
 บริการ World Wide Web เพื่อการค๎นหาสารสนเทศ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับสืบค๎นข๎อมูลเพื่อการศึกษาค๎นคว๎าและวิจัย จานวน 26 เครื่อง
 บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support) เป็นบริการที่สนับสนุนการ
ทาวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการ
จัด ท าผลงานวิชาการของอาจารย์ นัก วิจัย และบุค ลากรสายสนับ สนุ น
วิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ บริการที่สาคัญ ได๎แกํ
o บริการบรรณารักษ์พบนักวิจัย (Liaision Librarian)
o บริการ SDI (Selective Dissemination of Information)
o บริการห๎องค๎นคว๎ากลุํม
o บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา (Subject Guide)
o บริการสืบค๎นบทความและสารสนเทศเฉพาะเรื่อง
o บริการตรวจสอบคํา Journal Impact Factor/SIR/h-index
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2.2.9 มีระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบเดินสายและไร๎สาย โดยให๎บริการอินเทอร์เน็ตในระบบไร๎สาย
(WIFI) แกํนักศึกษา ณ อาคารเรียนเดิม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได๎ทาการกระจายจุดให๎บริการ
อยํางทั่วถึงในบริเวณคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้. อาคารเรียนเดิม (AB1) WIFI ของมหาวิทยาลัย จานวน 2 เครื่อง
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (AB5)
- WIFI ของมหาวิทยาลัย ชั้น 1 จานวน 2 เครื่อง ชั้น 3 จานวน 3 เครื่อง ชั้น 4
จานวน 2 เครื่อง
- WIFI ของคณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 2 จานวน 1 เครื่อง ชั้น 3 จานวน 4 เครื่อง
ชั้น 4 จานวน 3 เครื่อง ชั้น 5 จานวน 3 เครื่อง
2.2.10 อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนและแหลํงสืบค๎นข๎อมูล
 มีการวางแผนการใช๎และบารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
 มีการประเมินการใช๎และบารุงรักษาอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์และแหลํงสารสนเทศสาหรับการสืบค๎น
 มีห๎องสมุดสาหรับการค๎นคว๎า
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการวางแผนเพื่อติดตาม สารวจความต๎องการ จัดสรรงบประมาณ และจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 มีการประเมินและติดตามความเพียงพอของหนังสือ ตารา วารสารที่เกี่ยวข๎องกับการเรียน
การสอน ซึ่งดาเนินการโดยห๎องสมุดของคณะ ดังนี้
 สอบถามความพึงพอใจและความต๎องการของผูใ๎ ช๎บริการห๎องสมุดเป็นประจาทุกปี
 เปิดโอกาสให๎คณาจารย์แตํละทํานเสนอให๎ห๎องสมุดพิจารณาสั่งซื้อ/จัดหา หนังสือ
ตารา วารสารที่เกี่ยวข๎อง มีความจาเป็นและมีประโยชน์มาให๎บริการ
2.4.2 ในแตํ ล ะปีก ารศึ ก ษาคณะ/สาขาวิช าจะมีก ารสารวจและติด ตามความเพีย งพอของ
อุปกรณ์การเรียน การสอน และทรัพยากรตํางๆ ที่ชารุดหรือใช๎การไมํได๎ หรือยังไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการจากอาจารย์ผู๎สอนและนักศึกษา
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหมํ
มีก ารคั ด เลื อกอาจารย์ ใ หมํตามระเบีย บและหลัก เกณฑ์ข องมหาวิท ยาลัย โดยอาจารย์ใ หมํ
จะต๎องมีวุฒกิ ารศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ ก.บ. มหาวิทยาลัยกาหนด
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3.2 การมีสํวนรํวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร (จานวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80) และ
ผู๎สอน จะต๎องประชุมรํวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให๎ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกกระบวนวิชา เก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อเตรียมไว๎สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให๎บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร และได๎บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแตํงตั้งอาจารย์พิเศษ
การแตํ ง ตั้ ง อาจารย์ พิ เ ศษ มุํ ง ให๎ เ กิ ด การพั ฒ นาประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู๎ แ กํ นั ก ศึ ก ษา
นอกเหนือไปจากความรู๎ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนํง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรให๎ครอบคลุมภาระหน๎าที่ที่ต๎องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร กํอนรับเข๎าทางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู๎เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให๎มีพั ฒนาการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์ใ นภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนํวยงานให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดย
การอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการให๎คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให๎คาปรึกษาด๎านวิชาการ และอื่นๆ แกํนักศึกษา
คณะมีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให๎แกํนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถ
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือก
และวางแผนสาหรับ อาชีพ และการใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต๎องกาหนดชั่วโมง
ให๎คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให๎นักศึกษาเข๎าปรึกษาได๎ นอกจากนี้ ต๎องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อ
ให๎คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแกํนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตํอคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแตํวัน
รับทราบคาสั่งลงโทษ โดยคาร๎องต๎องทาเป็นหนังสือพร๎อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผํานงานวินัย
กองพัฒนานักศึกษา และให๎คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให๎แล๎วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตํวันที่
ได๎รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินจิ ฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่ส้ินสุด
6. ความต๎องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท๎องถิ่น และประเทศ
 ให๎มีการสารวจความต๎องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู๎ใ ช๎บัณฑิตกํอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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7.ตัวบํงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบํงชี้ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มี ร ายละเอี ย ดของกระบวนวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิด
สอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกกระบวนวิชา
4. จัด ท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุกกระบวนวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีก ารทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ข องนัก ศึก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู๎ ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของกระบวน
วิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา
7. มีก ารพัฒนา /ปรับ ปรุงการจัด การเรียนการสอน กลยุ ทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล๎ว
8. อาจารย์ใหมํ (ถ๎ ามี) ทุกคน ได๎รับ การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด๎านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ๎ามี)ได๎รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี
11. ระดั บ ความพึงพอใจของนักศึก ษาปีสุ ด ท๎าย /บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์การประเมิน: หลักสูตรได๎มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต๎องผํานเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบํงชีบ้ ังคับ (ตัวบํงชีท้ ี่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจานวนตัวบํงชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเปูาหมาย ไมํน๎อยกวํา 80% ของตัวบํงชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบํงชี้บังคับและตัวบํงชี้รวม
ในแตํละปี

x
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อหาจุด อํอนและจุด แข็งในการสอนของอาจารย์ผู๎สอน เพื่ อปรับ กลยุ ท ธ์ก ารสอนให๎
เหมาะสม โดยอาจารย์แตํละทําน
 มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุํม
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอํอนและจุดแข็งในการเรียนรู๎ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให๎
เหมาะสมกับนิสิตแตํละชั้นปี โดยอาจารย์แตํละทําน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอน
 ให๎นักศึกษาได๎ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด๎าน ทั้งในด๎านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช๎สื่อในทุกกระบวนวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท๎าย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใ๎ ช๎บัณฑิต/ผูม๎ ีสวํ นได๎สํวนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบํงชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข๎อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยํางน๎อย 3 คน ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยํางน๎อย 1 คน
ที่ได๎รับการแตํงตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให๎กรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข๎อมูลจากการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผูใ๎ ช๎บัณฑิต และข๎อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของ
การบริ หารหลั ก สู ต รทั้ งในภาพรวมและในแตํ ละกระบวนวิช า และน าไปสูํ ก ารด าเนิน การปรับ ปรุ ง
กระบวนวิชาและหลักสูตรตํอไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให๎
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต
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ภาคผนวก
1. คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
คณะมนุษยศาสตร์

จานวน 9 กระบวนวิชา

ม.อ. 101 (001101)
ENGL 101

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
LISTENING AND SPEAKING IN ENGLISH
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
การสื่อ สารภาษาอั งกฤษ โดยเน๎ นทั กษะการพูด และการฟั ง เพื่อ การปฏิสัมพั นธ์ ในบริบททางสั งคมและ
วิชาการ อันจะกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวติ
English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong
learning.
ม.อ. 102 (001102)
ENGL 102

การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
READING AND WRITING IN ENGLISH
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
การอํานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน๎นการเรียนรู๎คาศัพท์ การทบทวนไวยากรณ์อยํางเป็นระบบ การ
พั ฒ นาโครงสร๎ า งประโยคที่ มี ค วามหลากหลาย รู ป แบบและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องยํ อ หน๎ า เพื่ อ การ สื่ อ สารอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวติ
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)
ENGL 201

การอํานเชิงวิเคราะห์และการเขียนอยํางมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
CRITICAL READING AND EFFECTIVE WRITING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษส าหรั บ การอํ า นเชิ ง วิ เ คราะห์ จ ากแหลํ ง ข๎ อ มู ล และสื่ อ ตํ า งๆ และการเขี ย นอยํ า งมี
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)
ENGL 227

ภาษาอังกฤษสาหรับเกษตรศาสตร์
3(3-0-6)
ENGLISH FOR AGRICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ทักษะ องค์ ประกอบ และหน๎าที่ข องภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยํางมีประสิทธิ ภาพในบริบททาง
เกษตรศาสตร์
Specific language functions, components and skills for effective communication in agricultural contexts.
ม.ปร. 251 (011251)
PHIL 251

ตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
LOGIC
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ความหมายและขอบเขตของตรรกศาสตร์ ภาษาและการนิยามความหมาย การอ๎างเหตุผล การอ๎างเหตุผล
บกพรํอง การตรวจสอบการอ๎างเหตุผล
Meaning and scope of logic, language and definition, argumentation, fallacies, evaluating arguments.
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ม.ปร. 257 (011257)
PHIL 257

จริยศาสตร์
3(3-0-6)
ETHICS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน 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)
RE 173

ศาสนาเบื้องต๎น
3(3-0-6)
DESCRIPTIVE STUDY OF RELIGION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ธรรมชาติและขอบเขตของศาสนา กาเนิด พัฒนาการและประเภทของศาสนา รูปแบบตํางๆ ของศาสนา
อเทวนิยม 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)
PSY 110

จิตวิทยากับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
แนะนา
สาหรับนักศึกษาที่ไมํใชํวิชาเอก
จิตวิทยากับชีวติ ประจาวัน ปัจจัยด๎านลักษณะสํวนบุคคล ปัจจัยด๎านสัมพันธภาพระหวํางบุคคล ปัจจัยด๎านสังคม
Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors.

ม.ศท. 100 (050100)
HUGE 100

การใช๎ภาษาไทย
USAGE OF THE THAI LANGUAGE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ศึกษาและฝึกทักษะการใช๎ภาษาไทย
A study of the usage of the Thai Language and practice in writing.

3(3-0-6)

คณะศึกษาศาสตร์
ศ.ล. 136 (057136)
EDPE 136

จานวน กระบวนวิชา 2
กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(1-6-0)
SPORT, HEALTH, FITNESS AND WELLNESS DEVELOPMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
สุขภาพ หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการใช๎ชีวิตประจาวัน
การฝึกทักษะขั้นพื้นฐานทางการกีฬาและการสร๎างเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลํนกีฬาและการออกกาลังกาย
รวมทั้งการดูแลตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดแี ละการพัฒนาคุณภาพชีวติ
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)
EDHL 101

การสํงเสริมสุขภาพในชีวิตประจาวัน
3(2-3-0)
PROMOTING OF HEALTH IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
สุขภาพและความสาคัญของการสํงเสริมสุขภาพ การสํงเสริมสุขภาพของตนเอง 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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คณะวิจิตรศิลป์
วจ.ศป. 115 (109115)
FAGE 115

จานวน 1 กระบวนวิชา
ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
LIFE AND AESTHETICS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นได๎ในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒ นธรรมตลอดจนสื่อสมัยใหมํใ น
ชีวิตประจาวัน สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ และผลผลิตทาง
วัฒนธรรมที่สะท๎อนจากภูมิปัญญาของสังคม
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 จานวน 2 กระบวนวิชา
ร.ปค.100 (127100)
การเมืองในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
GOV 100
POLITICS IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
หน๎าที่ของพลเมืองในระดับท๎องถิ่น ระดับรัฐและระดับโลก ความเป็นประชาธิปไตย หน๎าที่ของพลเมืองในการ
มีสํวนรํวมทางการเมือง การปกครองตนเอง การกระจายอานาจ ผลกระทบของการเมืองโลกที่มีตํอชีวิตประจาวัน
บทบาทหน๎าที่ขององค์การระหวํางประเทศ การค๎าเสรี การดารงชีวิตในภาวะโลกาภิวัตน์
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
ความสาคัญของการเรียนรัฐประศาสนศาสตร์และความแตกตํางระหวํางรัฐ ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ความหมาย สถานภาพ ขอบขํายของรัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีดั้งเดิม
หรือแนวความคิดในยุคเกํา ทฤษฎียุคหลังสงคราม (ค.ศ. 1950 – 1960) ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ยุคแนวสมัยใหมํ
(ค.ศ. 1960 – ปัจจุบัน) รัฐประศาสนศาสตร์ในบริบทการบริหารราชการไทย รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนา
ประเทศไทย หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางการบริหาร
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.
คณะนิตศิ าสตร์
น.ศท. 100 (176100)
LAGE 100

จานวน 1 กระบวนวิชา
กฎหมายและโลกสมัยใหมํ
3(3-0-6)
LAW AND MODERN WORLD
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวํางประเทศ
กฎหมายกับปัญหาท๎องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท๎องถิ่น ระดับสังคมเมือง และ
บทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ 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
ว.วท. 115 (201115)
SC 115

จานวน 30 กระบวนวิชา
ชีวิตและพลังงาน
3(3-0-6)
LIFE AND ENERGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
แหลํงกาเนิดพลังงาน ความสัมพันธ์ของพลังงานกับชีวติ วิถกี ารเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งมีชีวิต วิถีการเปลี่ยน
รูปพลังงานในสิ่งไมํมชี วี ติ วัฏจักรของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การถํายทอดพลังงานระหวํางพืช สัตว์ และ
มนุษย์ในระบบนิเวศ กระบวนการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจาวัน ความปลอดภัยของการใช๎พลังงานในชีวติ ประจาวัน
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)
SC 116

วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร๎อน
3(3-0-6)
SCIENCE AND GLOBAL WARMING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
บรรยากาศและโลก ฤดูกาลและดวงอาทิตย์ สภาพอากาศและภูมิอากาศ การถํายโอนความร๎อนในอากาศ
และมหาสมุทร แก๏สเรือนกระจกและปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร๎อนและผลกระทบ เราจะชํวยโลกได๎อยํางไร
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)
ชีววิทยา 1
4(3-3-6)
BIOL 111
BIOLOGY 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
แนวคิ ดทางชีว วิทยาพื้นฐานด๎า นเคมีข องชีวิต เซลล์ พัน ธุศ าสตร์ พัน ธุศ าสตร์ประชากรและแนวคิ ดเชิง
วิวัฒนาการ ประวัตศิ าสตร์วิวัฒนาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
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)
ชีววิทยา 2
4(3-3-6)
BIOL 112
BIOLOGY 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 111
แนวคิดทางชีววิทยาพื้นฐานด๎านหลักอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดและหน๎าที่ของเนื้อเยื่อ
พืชและสัตว์ สรีรวิทยาขั้นพื้นฐานของพืชและสัตว์
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)
BIOL 231

พันธุศาสตร์ 1
4(3-6-6)
GENETICS 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 111 หรือ ว.ชว. 185
ศึกษาเกี่ ยวกั บหลั กเกณฑ์ขั้นพื้นฐานของการถํ ายทอดลักษณะกรรมพัน ธุ์ตํา ง ๆ ในมนุ ษย์ สัตว์ พืชและ

จุลินทรีย์
The study of general genetic principles concerning heredity and common examples that are found in
man, animals, plants, and microorganisms.
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ว.ชว. 321 (202321)
BIOL 321

ชีววิทยาของเซลล์
3(2-3-4)
CELL BIOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 112
เครื่องมือและเทคนิคทางชีววิทยาของเซลล์ สํวนประกอบระดับโมเลกุลของเซลล์ เอนไซม์และพลังงาน
โครงสร๎างและหน๎าที่ของเมมเบรนและสํวนประกอบของเซลล์ รวมทั้งการเลือกชนิดและขนสํงโปรตีน การเคลื่อนที่ของ
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)
BIOL 342

พฤกษสรีรวิทยา
4(3-3-6)
GENERAL PLANT PHYSIOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 102 หรือ ว.ฟส. 112 และ ว.คม. 204 หรือ ว.คม. 206
หลักการขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข๎องในการอธิบายถึงกระบวนการตํางๆ ของการดารงชีวิตในพืช การศึกษาความสาคัญ
ของปรากฏการณ์ของกระบวนการมีชวี ติ ในพืช ในแงํการปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งประโยชน์ ในด๎านประยุกต์
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)
BIOL 356

กายวิภาคของพืช
3(2-3-4)
PLANT ANATOMY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 112
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร๎างตําง ๆ ของพืช และการเจริญของเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่ออื่น ๆ โครงสร๎าง
ภายในของลาต๎น รากและใบ โดยเน๎นหนักในพืชชัน้ สูง เชํน สน และไม๎ดอก
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)
CHEM 111

เคมี 1
3(3-0-6)
CHEMISTRY 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
บทนาและปริมาณสัมพันธ์ทางเคมี โครงสร๎างอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตํางๆ แก๏สของเหลว
และของแข็ง อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี เคมีไฟฟูา สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์เชิงเคมี
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)
CHEM 115

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
CHEMISTRY LABORATORY 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ลงทะเบียนเรียนพร๎อมกับ ว.คม. 111
ปฏิกิริยาของทองแดง ความร๎อนของปฏิกิริยา การแยกสลายด๎วยไฟฟูา เซลล์กัลวานิก และเซลล์ความเข๎มข๎น
คําคงที่ของก๏าซ การหามวลโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง โครงสร๎างผลึก การไทเทรตระหวําง
กรด-เบส และแบบรีดอกซ์ สมดุลกรดเบส และการแยกสลายด๎วยน้า คําผลคูณการละลาย จลนพลศาสตร์เชิงเคมี
และการทดลองพิเศษ
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)
CHEM 206

เคมีอนิ ทรียส์ าหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
3(3-0-6)
ORGANIC CHEMISTRY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 104 หรือ ว.คม. 116 หรือ ว.คม. 111
ความแตกตํางระหวํางสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ การจาแนกสารอินทรีย์ ชนิดของปฏิกิริยาและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยา การอํานชื่อ การเตรียม สมบัติ ปฏิกิริยาและประโยชน์ของสารประกอบอะลิฟาติก และอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน และอนุพันธ์ รวมทั้งออเรียนเตชันในสารประกอบอะโรมาติก ไอโซเมอรึซึม สเตอริโอเคมี กรดอะมิโน
โปรตีน 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)
CHEM 209

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์สาหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
1(0-3-0)
ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY FOR NON-CHEMISTRY STUDENTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 108 หรือ ว.คม. 115 หรือ ว.คม. 119;
และลงทะเบียนพร๎อม ว.คม. 206
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เน๎นเทคนิคที่สาคัญ อาทิ การทาสารให๎บริสุทธิ์ การแยกและการสกัดสารอินทรีย์
การศึกษาสมบัติของหมูํฟังก์ชันของสารอินทรีย์ การสังเคราะห์สารอินทรีย์ และศึกษาปฏิกิริยาตําง ๆ ที่นําสนใจของ
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)
CS 100

เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติ สมัยใหมํ
3(2-2-5)
INFORMATION TECHNOLOGY AND MODERN LIFE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
คอมพิวเตอร์กับการใช๎งานในชีวิตประจาวัน การประมวลผลข๎อมูลและการจัดการสารสนเทศ ซอฟต์แวร์
สานักงานอัตโนมัติสาหรับชีวติ สมัยใหมํ อินเทอร์เน็ตและการสร๎างเว็บเพจ
Computers in everyday life, Data processing and information management, Office automation software
for modern life and Internet and webpage construction.
ว.คพ. 101 (204101)
CS 101

คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น
3(2-2-5)
INTRODUCTION TO COMPUTER
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข๎อมูล ระบบจานวนและการแทนรหัสข๎อมูล ผังงานเชิงโครงสร๎างและ
รหัสเทียม ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสื่อสารข๎อมูล
Computer system. Data processing. Number system and data representation. Structure flowchart and
pseudocode. Computer programming language and data communication.
ว.คพ. 202 (204202)
CS 202

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3(2-2-5)
INFORMATION TECHNOLOGY 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสารและเกณฑ์วิธี เครือขํ ายอินเทอร์เน็ต เวิลด์ ไวด์เว็ บ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมการค๎นหา ระบบยูนิกซ์และคาสั่งพื้นฐาน การสร๎างเว็บเพจ การพัฒนางาน
ประยุกต์บนเว็บ
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)
MATH 100

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
MATHEMATICS IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
การแก๎โจทย์ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์ เซตและการประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน ตรรกศาสตร์และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น จ านวนและการค านวณ ระบบจ านวนจริ ง และการประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
คณิตศาสตร์สาหรับผู๎บริโภคและการจัดการทางการเงิน การวัดในชีวติ ประจาวัน 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)
MATH 181

แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 1
CALCULUS FOR AGRICULTURE 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์
Differentiation and applications. Integration and applications.

2(2-0-4)

ว.คณ. 182 (206182)
MATH 182

แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 2
2(2-0-4)
CALCULUS FOR AGRICULTURE 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คณ. 181
อนุพันธ์ยํอย สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส๎น และการ
ประยุกต์ การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ดว๎ ยกาหนดการเชิงเส๎น
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)
PHYS 181

ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
3(3-0-6)
PHYSICS FOR AGRICULTURAL STUDENTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
กลศาสตร์และกลศาสตร์ของของไหล คลื่นและเสียง ความร๎อน ทฤษฏีจลน์ของแก๏ส และอุณหพลศาสตร์
ไฟฟูาสถิต ไฟฟูากระแสตรงและไฟฟูากระแสสลับ ทัศนศาสตร์ ฟิสกิ ส์ยุคใหมํ และฟิสิกส์นวิ เคลียร์
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)
PHYS 191

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์
1(0-3-0)
PHYSICS LABORATORY FOR AGRICULTURAL STUDENTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกต์ทางฟิสิกส์ สาหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด๎วยการทดลองตําง ๆ ทางกลศาสตร์ ความร๎อน คลื่นกล ไฟฟูา ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์
ยุคใหมํ ที่เป็นไปตามเนื้อหาของกระบวนวิชา 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)
BCT 311

ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
BIOCHEMISTRY 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 204 หรือ ว.คม. 206
ยกเว๎นสาหรับนักศึกษาแผนก๎าวหน๎า; ลงทะเบียนพร๎อม ว.คม. 203
มุมมองทางชีวเคมีของสิ่งมีชวี ติ ตาแหนํงของสาร กิจกรรม และการจัดการของสารที่เป็นองค์ประกอบภายใน
เซลล์ สมบัตทิ างกายภาพ-เคมี รวมทั้งโครงสร๎างสามมิติของระบบชีวภาพ การเตรียม การทาให๎บริสุทธิ์ ความสัมพันธ์
เคมีและหน๎าที่ของสารประกอบที่สาคัญทางชีวภาพ 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)
BCT 312

ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
BIOCHEMISTRY 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชท. 311
กระบวนวิชานีก้ ลําวถึง เมตาบอลิซึม และการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในระบบทางเดินอาหาร โดยจะเน๎น
ถึงเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ตลอดจนการควบคุม เมตาบอลิซึม รวมถึงความรู๎
เบือ้ งต๎นทางโภชนาการในแงํของชีวเคมี
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)
BCT 315

ชีวเคมีเบื้องต๎น
3(3-0-6)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 202 หรือ ว.คม. 204 หรือ ว.คม. 206
บรรยายถึงโครงสร๎างและอวัยวะของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์และเนื้อเยื่อ รวมทั้งวิธีการเบือ้ งต๎น
ของหลักการตําง ๆ ทางชีวเคมี และทิศทางทางกายภาพของวิชาการทางชีวเคมีและชีวเคมีประยุกต์
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)
BCT 317

ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-0)
BIOCHEMISTRY LABORATORY 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ลงทะเบียนพร๎อม ว.ชท. 311
ปฏิบัติการทางชีวเคมี เน๎นหนักถึงการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งการ
วัดการทางานของเอนไซม์
Laboratory course on biochemistry emphasizing qualitative and quantitative analysis of biologically
important Compounds including the catalytic activity of enzymes.
ว.ชท. 318 (211318)
BCT 318

ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-3-0)
BIOCHEMISTRY LABORATORY 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชท. 317 และลงทะเบียนพร๎อม ว.ชท. 312
กระบวนวิชาปฏิบัตกิ ารทางชีวเคมีเน๎นหนักถึงเทคนิคตํางๆ ที่ใช๎ในการศึกษาทางชีวเคมี
The course deals with practical work in biochemistry with an emphasis on general techniques in
biochemical studies.
ว.ชท. 319 (211319)
BCT 319

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น
1(0-3-0)
INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ลงทะเบียนเรียนพร๎อม ว.ชท. 315
ปฏิบัติการพื้นฐานของชีวเคมี ที่ใ ห๎แนวทางการวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การศึกษาการทางานของจลนศาสตร์ของเอนไซม์ การแยกและการตรวจสอบกรดนิวคลิอิก ตลอดจนชีวเคมีประยุกต์
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)
MICB 205

จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
MICROBIOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 112
วีธีการทางจุลชีววิทยา โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์โพรแคริโอต
และยู แ คริ โ อต ความหลากหลายและการจั ด จ าแนกแบคที เ รี ย เมแทบอลิ ซึ ม ของจุ ลิ น ทรี ย์ พั น ธุ ศ าสตร์ และ
เทคโนโลยีชวี ภาพของจุลนิ ทรีย์ ไวรัสและภูมิคมุ๎ กันวิทยา จุลินทรีย์และการกํอโรค จุลชีววิทยาสิ่งแวดล๎อม 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)
MICB 206

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
MICROBIOLOGY LABORATORY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 112 และลงทะเบียนพร๎อมกับ ว.จช. 205
การสารวจจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ การเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรีย์ โครงสร๎างของแบคทีเรีย การเจริญเติ บโต
และโภชนาการ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาพไร๎ออกซิเจน ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ
เมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย ฟังไจ ไวรัสและภูมิคุ๎มกันวิทยา จุลชีววิทยาของน้า จุลชีววิทยาของดิน จุลชีววิทยาของ
อากาศ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
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)
MICB 435

พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
2(2-0-4)
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
ความรู๎เบือ้ งต๎นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ สารพันธุกรรม และการจาลองตัวของดีเอ็นเอ การแสดงออก
ของยีนในแบคทีเรีย การควบคุมการแสดงออกของยีน ความเสียหาย และการซํอมแซมดีเอ็นเอ การแลกเปลี่ยนยีน
และทรานสโปซอน พันธุศาสตร์ของแบคเทอริโอฟาจ พันธุศาสตร์ของเชื้อรา การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ และการหา
ล าดั บ เบสของดี เ อ็ น เอ การโคลนยี น และการบํ ง บอกลั ก ษณะของ โคลนลู ก ผสม การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี
ดีเอ็นเอลูกผสม ความรู๎เบือ้ งต๎นเกี่ยวกับชีวสนเทศศาสตร์
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)
MICB 436

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
1(0-3-0)
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
การกํอให๎เกิดการกลายพั นธุ์ การนับจานวนเซลล์ที่มีชีวิต เทคนิคการทาเรพลิกาเพลตติ้ง การถํายทอด
พลาสมิ ด ลู ก ผสม การสกั ด พลาสมิ ด ลู ก ผสม การวิ เ คราะห์ พ ลาสมิ ด ลู ก ผสม การเพิ่ ม จ านวนกรดนิ ว คลี อิ ค
การวิเคราะห์กรดนิวคลีอิค
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
วศ.ย. 281 (251281)
CE 281

จานวน 3 กระบวนวิชา
การสารวจเบื้องต๎นสาหรับนักศึกษาทีไ่ มํใชํวิศวกรโยธา
3(2-3-4)
ELEMENTARY SURVEY FOR NON-CIVIL ENGINEERING MAJORS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน สาหรับนักศึกษาที่ไมํใชํวิศวกรรมโยธา
บทนาเรื่องการรังวัดสารวจ การวัดระยะทาง การสารวจโดยใช๎โซํลาน การทาระดับ การวัดมุม การทาเส๎น
วงรอบ การคานวณพื้นที่และปริมาตร การทาแผนที่แสดงเส๎นชัน้ ความสูง การประยุกต์วชิ ารังวัดสารวจในงานด๎าน ตําง 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)
ENGR 108

ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
ELECTRICITY IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ความปลอดภัยในการใช๎ไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูาในชีวิตประจาวัน การดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟูา การใช๎เครื่อง
ไฟฟูาอยํางปลอดภัย การชํวยเหลือและปฐมพยาบาลผู๎ประสบอันตรายจากไฟฟูา การประหยัดไฟฟูาเบื้องต๎น การใช๎
เครื่องไฟฟูาอยํางประหยัด การประหยัดไฟฟูาแสงสวําง การใช๎เครื่องปรับอากาศให๎ประหยัด มาตรการประหยัดไฟฟูา
การคิดคําไฟฟูา อัตราคําไฟฟูาประเภทตํางๆ การปรับคําไฟโดยอัตโนมัติ (คําเอฟที) หนํวยงานไฟฟูาในประเทศไทย
การผลิตไฟฟูาในปัจจุบันและอนาคต โรงงานไฟฟูาประเภทตํางๆ โรงไฟฟูานิวเคลียร์ ระบบสํงไฟฟูา
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)
AE 361

หลักการชลประทาน
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL IRRIGATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ความสัมพันธ์ระหวํางดินและน้าขัน้ พืน้ ฐาน แหลํงน้า การสํงจํายน้า การวัดน้า ระบบการให๎น้าในไรํนา ความ
ต๎องการน้าของพืชตํางๆ กฎหมายชลประทาน
Basic soil water relations, water supply, conveyance systems, water measurement, farm irrigation
system, water requirement of crops, water right.
คณะเกษตรศาสตร์
ก.ศฐ. 200 (351200)
AEC 200

จานวน 253 กระบวนวิชา
เศรษฐศาสตร์สาหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร
3(3-0-6)
ECONOMICS OF AGRICULTURE, RESOURCES AND FOOD
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและการประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับการเกษตร เชํน การ
บริโภค การผลิต การเจริญเติบโตและการพัฒนาทรัพยากร โลกาภิวัตน์ของตลาด สิ่งแวดล๎อม รายได๎ บทบาทของรัฐ
และนโยบาย พร๎อมทั้งแนะนาแนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาค เชํน รายได๎ประชาชาติ การผันผวนทางเศรษฐกิจ การจ๎าง
งานและภาวะเงินเฟูอ นโยบายการคลัง เน๎นสอนด๎วยกรณีศกึ ษาและแบบฝึกหัด
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)
AEC 321

หลักการตลาดการเกษตร
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MARKETING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ศฐ. 201 หรือ ก.ศฐ. 200
ให๎รู๎ถึงหน๎าที่การตลาด วิธีการตลาด สถาบันและวิธีการกาหนดราคา โครงสร๎างสาหรับการวิเคราะห์ปัญหา
การตลาด ผลผลิตและการพัฒนาผลผลิต การสํงเสริมการตลาด 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)
AEC 331

สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร
3(3-0-6)
AGRICULTURAL COOPERATION AND INSTITUTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ให๎รู๎ถึงประวัติ ปรัชญา และหลักการขององค์การ และสถาบันของสหกรณ์ ทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ
ในการจัดรูปและการจัดการ เพื่อให๎สหกรณ์ และสถาบันการเกษตรอื่นๆ เป็นผลสาเร็จ
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)
AEC 364

หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ศศ. 101 หรือ ก.ศฐ. 200
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ความสาคัญทางเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ที่เกี่ยวข๎อง 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)
AEC 371

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
SUFFICIENCY ECONOMY PATHS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ระบบภูมิสังคมและธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาฯ หลักศาสนาตํางๆ แนวทางในการประยุกต์ใช๎
ในระดับตํางๆ เชํน ปัจเจก ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืนบนฐานภูมิสังคม
ที่แตกตําง แบบจาลองและยุทธศาสตร์ กรณีศกึ ษาเพื่อการเรียนรู๎และการวิเคราะห์
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)
AEC 431

ธนกิจการเกษตร
3(3-0-6)
AGRICULTURAL FINANCE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ศฐ. 201 หรือ ก.ศฐ. 200
หลักเศรษฐศาสตร์ในการใช๎เครดิตทางการเกษตร แหลํงเงินกู๎ และคําใช๎จํายในการกู๎เงิน การลดการเสี่ยงภัย
และความไมํแนํนอน บทบาทของเครดิตในการพัฒนาทางการเกษตร และบทบาทของรัฐบาลในเรื่องธนกิจการเกษตร
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)
AEC 463

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมทางสังคม-เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN SOCIO-ECONOMICS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ศฐ. 364 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ผลกระทบสิ่งแวดล๎อมเนื่องจากโครงการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในด๎านคุณภาพชีวิตและ
คุณคําชีวิตมนุษย์ ถึงแนวความคิด ข๎อกาหนดตามกฎหมาย 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)
AET 301

การเป็นผู๎นาและการพัฒนาการเป็นผู๎นาของเยาวชนในกลุํมเกษตร 3(3-0-6)
GUIDANCE AND LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR THE YOUTH GROUP
IN AGRICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ทฤษฎีของการเป็นผู๎นา ชนิดของผู๎นา การพัฒนาผู๎นากับเยาวชน โดยผํานองค์การเยาวชนในระดับประเทศ
และระดับท๎องถิ่น ตลอดจนการแนะแนวกับเยาวชนเกี่ยวกับอาชีพการเกษตร
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)
AET 311

หลักการสํงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
PRINCIPLES OF AGRICULTURAL EXTENSION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาสาขาวิชาเอกหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักและวิธีการของการสํงเสริมเกษตรทั่วไป การพัฒนาในด๎านเศรษฐกิจและสังคม
Principles and Method of Agricultural Extension. The development of economics and community.

ก.สส.313 (352313)
AET 313

การสํงเสริมเกษตรทีส่ ูง
3(3-0-6)
HIGHLAND AGRICULTURAL EXTENSION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวทางการสํงเสริมและการพัฒนาเกษตรบนที่สูง ความสาคัญของเกษตรที่สูงและการสํงเสริมการเกษตร
วิถีชีวิตความเป็นอยูํของชนเผํา ระบบการผลิตเกษตรที่สูง ลักษณะทางกายภาพภาคเหนือ ปัญหาบนที่สูงภาคเหนือ
การลดการเผาในที่โลํง องค์กรและบทบาทด๎านการสํงเสริมเกษตรที่สูง การสํงเสริมเกษตรที่สูงในปัจจุบัน แนวทางการ
พัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ พัฒนาการและรูปแบบการสํงเสริมการเกษตรที่สงู เครื่องมือในการ
สํงเสริมการเกษตร การสํงเสริมการผลิตพืชอยํางยั่งยืนและการสร๎างความมั่นคงทางอาหาร และแนวทางการสํงเสริม
การเกษตรทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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)
AET 314

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR AGRICULTURAL EXTENSION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3
แนวความคิด ความหมาย บทบาท และความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสํงเสริมการเกษตร
โครงสร๎างของระบบสารสนเทศและความสัมพันธ์ของระบบข๎อมูลในองค์การ การประยุกต์ใช๎คอมพิวเตอร์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด๎านการสํงเสริมการเกษตร แหลํงของสารสนเทศทางการสํงเสริมการเกษตร ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ ระบบฐานข๎อมูลทางการเกษตร ข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและระบบการตัดสินใจตํางๆ การ
สืบค๎นหาข๎อมูลและการสํงข๎อมูลขําวสารในงานสํงเสริมการเกษตรตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของ
การใช๎สารสนเทศด๎านการสํงเสริมการเกษตรในการจัดการและตัดสินใจ
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)
AET 315

หลักการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
PRINCIPLE OF AGRICULTURAL EXTENSION RESEARCH
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ความสาคัญของการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร ลักษณะของการวิจัยทางสํงเสริมการเกษตร การกาหนด
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)
AET 321

วิธีการสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
METHOD OF EXTENSION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักและวิธีการของการสอน และประเมินผลในการให๎บริการวิชาการด๎านสํงเสริมการเกษตร
Principles and procedures of instruction and evaluation in extension services.

ก.สส. 323 (352323)
AET 323

การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร
3(3-0-6)
COMMUNITY DEVELOPMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ความรู๎ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา ความเป็ น มา แนวคิ ด ทฤษฎี และเครื่ อ งชี้ วั ด การพั ฒ นา ความส าคั ญ
องค์ประกอบโครงสร๎าง ประเภท หน๎าที่ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ปรัชญา แนวความคิด หลักการ และวิธีดาเนินการ
พัฒนาชุมชนและการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาชนบท ตลอดจนกระบวนการพัฒนาที่จะกํอให๎เกิดการพัฒนาชุมชนและ
การพัฒนาการเกษตรอยํางยั่งยืน
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)
AET 331

การพูดและการเขียนเพื่อการสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
SPEAKING AND WRITING FOR AGRICULTURAL EXTENSION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาหรับนักศึกษาวิชาเอกสํงเสริมการเกษตร
หลักการทั่วไปของการพูดในที่สาธารณะและการประยุกต์ใช๎ในงานสํงเสริมการเกษตรในประเทศไทย และ
หลักการเขียนบทความในการเกษตร เพื่อสาธารณะทั่วไป 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)
AET 332

การกระจายนวกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
DIFFUSION OF AGRICULTURAL INNOVATIONS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ความหมายของกระบวนการกระจายนวกรรมการเกษตร สํวนประกอบของกระบวนการ แนวคิดในการ
พัฒนา แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม ผลของระบบสังคมเกษตรกรรมที่มีตํอ
กระบวนการกระจายนวกรรมเกษตร กระบวนการนวกรรรมการเกษตร การตัดสินใจ ปัญหาและการวิเคราะห์ วิจารณ์
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)
AET 390

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร
3(0-18-0)
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRICULTURAL EXTENSION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร ประกอบด๎วย การฝึกปฏิบัติงาน
ในหนํวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์การทางานในสาขาวิชาสํงเสริมและ
เผยแพรํการเกษตร ตลอดจนการศึกษาดูงาน การบรรยายจากผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร
และการฝึกอบรมทางด๎านเทคนิควิธีในการสํงเสริมและเผยแพรํการเกษตร
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)
AET 401

การสํงเสริมเกษตรให๎เกษตรกรผู๎ใหญํ
EXTENSION WORK FOR ADULT FARMERS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311
หลักการและขบวนการในการวางแผนการสอนวิชาการเกษตรสาหรับเกษตรกรผู๎ใหญํ
Principles and procedures in devising teaching in agriculture for adult farmers.

3(3-0-6)

ก.สส. 412 (352412)
AET 412

การสํงเสริมเยาวชนเกษตร
3(3-0-6)
FARM YOUTH EXTENSION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
หลักการและการดาเนินงานสํงเสริมเยาวชนเกษตร จิตวิทยาเยาวชนเกษตร การพัฒนาการพฤติกรรมของ
เยาวชนเกษตร การจัดระบบงานและวางโครงการสํงเสริมการจัดกิจกรรมแกํเยาวชนเกษตร หลักการบริหารและ
ควบคุมงาน การจัดตั้งและการดาเนินงานกลุํมยุวเกษตรกร กลุํมเยาวชนทางการเกษตร ประสิทธิภาพของกลุํม
กรณีศกึ ษากลุํมยุวเกษตรกร 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)
AET 413

การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมในงานสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
PLANNING AND MANAGEMENT OF TRAINING IN AGRICULTURAL EXTENSION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 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.

151
ก.สส. 421 (352421)

การบริหารและการจัดการในการสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
และการศึกษาทางการเกษตร
AET 421
ORGANIZATION AND ADMINISTRATION IN AGRICULTURAL EXTENSION
AND EDUCATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
แนวคิดพืน้ ฐาน ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการองค์การตํอโครงการสํงเสริมการเกษตร
และพัฒนาชนบทในประเทศไทย ประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล๎ว และการนาเอาความรู๎ไปปรับใช๎ในการ
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)
AET 422

การจัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-3-4)
AGRO-TOURISM MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ความสาคัญของการทํองเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตร การวางแผนและการ
จัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตรรํวมกันโดยกลุํมที่เกี่ยวข๎อง องค์ความรู๎ การถํายทอด และการเผยแพรํการทํองเที่ยว
เชิงเกษตรในท๎องถิ่น การสาธิตกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงเกษตร ติดตามและประเมินผลโครงการการทํองเที่ยวเชิง
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)
AET 431

หลักการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเกษตร
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATION IN AGRICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน
ก.สส. 311 หรือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักการประชาสัมพันธ์ กระบวนการในการประชาสัมพันธ์ ประเภทการติดตํอสื่อสารทางการเกษตร วิธีการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของหนํวยงานธุรกิจ หนํวยงานรัฐ และในองค์กรไมํแสวงผลกาไร 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)
AET 433

เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสํงเสริมการเกษตร
3(2-2-5)
MEDIA PRODUCTION TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL EXTENSION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
การผลิตสไลด์ การบันทึกเสียง การสํงโทรทัศน์แบบวงจรปิด การเขียนบทและการผลิตรายการโทรทัศน์ การ
ใช๎มัลติมีเดีย และคอมพิวเตอร์ในงานสํงเสริมการเกษตร
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)
AET 441

การวัดผลและการประเมินผลของการสํงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
ASSESSMENT AND EVALUATION OF EXTENSION PROGRAM IN AGRICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สส. 311 และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคของการค๎นหา รวบรวม วิเคราะห์และใช๎ข๎อมูลในการประเมินผลการวางแผน
และการสํงเสริมการเกษตรการนาไปปรับใช๎ของแนวความคิดในการประมาณในโครงการสํงเสริมการเกษตร
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)
AET 490

สหกิจศึกษาทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN AGRICULTURAL EXTENSION
AND RURAL DEVELOPMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การทางานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว ปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต๎การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้ งที่ได๎รับการมอบหมายจากหนํวยงานและภาควิชา
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)
AET 494

หัวข๎อเลือกสรรทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
1(1-0-2)
SELECTED TOPICS IN AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
หัวข๎อใหมํที่นําสนใจทางสํงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
Current topics of interest in agricultural extension and rural development.

ก.สส. 497 (352497)
AET 497

สัมมนา 1
1(1-0-2)
SEMINAR 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การนาเสนอประเด็นตําง ๆ ของการสํงเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท การวิเคราะห์ ข๎อมูลและ
อภิปรายในประเด็นที่นาเสนอ โดยผํานการใช๎ส่ือตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S)
หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
AET 498

สัมมนา 2
SEMINAR 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
การนาเสนอและการอภิปรายในเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับการสํงเสริมการเกษตร
Presentation and discussion on selected topics in agricultural extension.

1(1-0-2)

ก.สส. 499 (352499)
AET 499

ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
การศึกษาและการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาสํงเสริมการเกษตรภายใต๎การดูแลและแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแตํการศึกษาที่มาของปัญหาจากสภาพพื้นที่ ความเป็นไปได๎ของการดาเนินโครงการ การวางแผน
ออกแบบงานวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
AGRO 210

หลักการเพาะปลูก
2(1-3-2)
PRINCIPLES OF CROP PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ความสาคัญ หลักการทั่วไป ในการผลิตพืชไรํ การเจริญเติบโต พันธุกรรม สภาพแวดล๎อมของพืชและการ
ตอบสนอง พัฒนาการ การปรับปรุงพันธุ์และการจัดการการผลิตพืชไรํ
General principles of crop production with emphasis on ecological relationship between crop and their
environment.
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ก.พร. 301 (353301)
AGRO 301

หลักการผสมพันธุ์พืช
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF PLANT BREEDING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 231
ศึกษาหลักการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยอาศัยข๎อมูลทางพันธุศาสตร์ กลําวถึงวัตถุประสงค์และแนวทางของการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิต วิธีการตํางๆ ที่ใช๎ในการสร๎างพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ และการรักษาไว๎ซึ่งความ
บริสุทธิ์ของพันธุ์
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)
AGRO 302

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไรํ
1(0-3-0)
PRACTICE IN HYBRIDIZATION OF FIELD CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 301
การประเมินคุณลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และทางสรีรวิทยาของดอกพืชไรํที่สาคัญ ศึกษาระยะการ
เจริญเติบโต ระยะการบานของดอก สิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องในการบานของดอก การคัดเลือกพันธุ์พํอและพันธุ์แมํ การ
บังคับการบานของดอก หลักและกระบวนการกาจัด การเก็บรักษาเกสรตัวผู๎ และการผสมพันธุ์
Evaluation of anatomy and physiological characteristics of important field crop flowers. Identification of
growth stages, flowering times, environments affect blooming, selection of suitable male and female parents,
artificial blooming techniques, pollen emasculation, pollen care and hybridization.
ก.พร. 311 (353311)
AGRO 311

สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
3(3-0-6)
APPLIED PLANT PHYSIOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 311 หรือ ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
สรีรวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับสภาพแวดล๎อม อันจะมี ผลตํอการเจริญเติบโต การออกดอกออกผลและผลผลิต

ของพืช
Environmental physiology in relation to plant growth and development.
ก.พร. 313 (353313)
AGRO 313

พืชสาคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
IMPORTANT FIELD CROPS OF THAILAND
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาพืชไรํเศรษฐกิจที่สาคัญที่ปลูกอยูํในประเทศไทย และของภาคเหนือและพืชใหมํที่มีแนวโน๎มจะเป็นพืช
เศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ หรือของภาคเหนือ โดยเน๎นถึงความสาคัญทางเศรษฐกิจ การจัดจาแนก การ
วิวัฒนาการวิธีการปลูก ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโต 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)
AGRO 390

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไรํ
3(0-18-0)
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN AGRONOMY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การฝึกงานที่เกี่ยวข๎องกับการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ หรือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทางพืชไรํ
Field work focusing on production, plant breeding, or postharvest management in agronomy crops.

154
ก.พร. 418 (353418)
AGRO 418

พืชตระกูลถั่ว
3(3-0-6)
LEGUMES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาเกี่ยวกับพืชตระกูลถั่วตํางๆ ที่ปลูกเอาเมล็ดในหัวข๎อตํอไปนี้ ความสาคัญในแงํเศรษฐกิจและทางชีว ะ
ของพืชตระกูลถั่ว ประวัติความเป็นมา ถิ่นกาเนิด การปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์
ศึกษาวิธีการปลูก และการดูแลรักษาโรค และแมลงที่เป็นศัตรู 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)
AGRO 421

พืชอาหารสัตว์
3(3-0-6)
FORAGE CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาพืชอาหารสัตว์ตํางๆ ในหัวข๎อตํอไปนี้ ความสาคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติความเป็นมาถิ่นกาเนิด และ
การปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อม การจัดหมวดหมูํ และลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการ
สร๎างและการจัดการทุํงหญ๎าคุณคําทางอาหารของทุํงหญ๎า การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ 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)
AGRO 422

ทุํงหญ๎าเมืองร๎อน
3(3-0-6)
TROPICAL PASTURES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
วิธีน้ีกลําวถึงธรรมชาติและปัญหาในการปรับปรุงทุํ งหญ๎า สภาพทางสรีรวิทยาในการเจริญเติบโตของพืช
ทุํงหญ๎าและประสิทธิภาพชํวยในการเปลี่ยนพืชเป็นผลผลิตทางสัตว์ การให๎ความรู๎ดังกลําว ในการปรับปรุงพืชทุํงหญ๎า
ในเขตร๎อนและกึ่งร๎อน อีกทัง้ ศึกษาถึงระบบการใช๎ทุํงหญ๎า
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)
AGRO 431

วัชพืชและการป้องกันกาจัด
3(3-0-6)
WEEDS AND WEED CONTROL
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาเกี่ยวกับวัชพืชที่สาคัญของประเทศไทย หลักการกาจัดวัชพืชโดยวิธีตํางๆ เชํน การใช๎เครื่องมือกล การ
ใช๎สารเคมี และวิธีการทางชีวะ นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับยาปราบวัชพืชที่ใช๎กันในปัจจุบันในแงํตํางๆ เชํน การจัด
ประเภทของยา การดูดซึม โดยต๎นวัชพืช และการเคลื่อนที่ของตัวยาภายในต๎นวัชพืช การออกฤทธิ์ทาลายของยา
ลักษณะทางกายภาพของสารเคมีแตํละชนิดที่ใช๎ในการกาจัดวัชพืช
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)
AGRO 441

การปรับปรุงพันธุ์พืชไรํ
3(3-0-6)
FIELD CROP IMPROVEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 301
เป็นหลักสูตรตํอเนื่องจากกระบวนวิชา ก.พร. 301 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธุ์พืชแบบตํางๆ ที่ใช๎กันอยูํใน
ปัจจุบัน การวางแผน การปรับปรุงพันธุ์ วิธีการที่ใช๎ในการทดสอบสายพันธุ์ ฯลฯ หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับนักศึกษาที่
จบแล๎วจะไปทางาน ทางด๎านผสมพันธุ์พืช
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)
AGRO 451

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(3-0-6)
SEED TECHNOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยาของเมล็ดพืช และปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการกาเนิด การแกํ การฟักตัว และการงอก
ของเมล็ด นอกจากนี้ ยังศึกษาวิธีการใหมํๆ เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวเมล็ด การทดสอบความบริสุทธิ์ และความงอกของ
เมล็ด รวมทั้งการเก็บรักษา โครงการรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี
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)
AGRO 452

การทดสอบเมล็ดพันธุ์
3(2-3-4)
SEED TESTING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 451
วิชานี้กลําวถึงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งศึกษาและฝึกหัดในการทดสอบเมล็ดพันธุ์
ชนิดตํางๆ ตามกฎสากลสาหรับการทดสอบเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได๎แกํการเก็บตัวอยํางเมล็ดพันธุ์ การทดสอบความบริสุทธิ์
เมล็ดพันธุ์ การทดสอบความงอก การทดสอบความมีชีวิตโดยชีวเคมี การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเมล็ด การ
ทดสอบพันธุ์ การทดสอบความชื้น รวมทั้งการทดสอบเมล็ดพันธุ์ที่สาคัญตํางๆ เพื่อจะได๎มาซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่มี
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)
AGRO 453

การผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ
3(2-3-4)
COMMERCIAL SEED PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 451 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ระบบการผลิต การวางแผน การจัดการ การตรวจสอบ ระบบควบคุมคุณภาพของไรํผลิต กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพ การเก็บรักษา และธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เพื่อให๎สามารถจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงได๎อยํางมี
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)
AGRO 471

หลักการเพาะปลูกขั้นสูง
3(3-0-6)
ADVANCED AGRONOMY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาเกี่ยวกับผลของการดาเนินงานด๎านตํางๆ เกี่ยวกับการปลูกพืชไรํ และการประเมินผลที่เกิดจากปัจจัย
ทางดิน และสภาพของสิ่งแวดล๎อมที่มีตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
Study of management and evaluation of the effects of climatic and edifice factors on crop growth.
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ก.พร. 482 (353482)
AGRO 482

ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช
3(3-0-6)
GENETIC RESOURCES IN PLANTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 301
เพื่อให๎นักศึกษามีความคุ๎นเคยกับการสารวจ การประเมินคําการใช๎ประโยชน์และการสงวนทรัพยากรทาง
พันธุศาสตร์ ซึ่งมีอยูทํ ั้งในพืชที่ปลูกและพืชปุา
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)
AGRO 490

สหกิจศึกษาทางพืชไรํ
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN AGRONOMY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การฝึกงานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว ปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต๎การควบคุม ดูแล โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้ งที่ได๎รับมอบหมายจากหนํวยงานและภาควิชา
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)
AGRO 497

สัมมนา 1
1(1-0-2)
SEMINAR 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3
การสัมมนาในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับพืชไรํ การนาเสนอหัวเรื่อง การค๎นคว๎าเอกสารอ๎างอิง การวิเคราะห์
ปัญหา และการนาเสนอ
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)
AGRO 498

สัมมนา 2
1(1-0-2)
SEMINAR 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
การสัมมนาในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับพืชไรํ การนาเสนอหัวเรื่อง การค๎นคว๎าเอกสารอ๎างอิง การวิเคราะห์
ปัญหา และการนาเสนอ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
AGRO 499

ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
กระบวนการทางานวิจัย ประกอบด๎วย การกาหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎ อง กาหนดวัต ถุประสงค์ วิธีการ ผลที่คาดวําจะได๎รับ การเก็บข๎อมูลวิจัย การวิเคราะห์ข๎อมู ล
งานวิจัย รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่
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)
AS 311

สถิตเิ กษตรวิจัย
3(2-3-4)
STATISTICS FOR AGRICULTURAL RESEARCH
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คณ. 103; หรือ ว.คณ. 181 และ ว.คณ. 182
ความสาคัญของสถิติในการทดลองทางการเกษตร แนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ ประชากรและตัวอยําง การ
คาดคะเนทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การเปรียบเทียบแบบจับคูํ การถดถอยเชิงเส๎นตรงและ
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
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)
AS 312

การวางแผนการทดลอง
3(2-3-4)
EXPERIMENTAL DESIGN
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สถ. 311
แบบแผนการวิเคราะห์การทดลองที่มีปัจจัยเดียว 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)
AS 400

การประมวลผลข๎อมูลเกษตรด๎วยคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
COMPUTERIZED DATA PROCESSING IN AGRICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สถ. 311 หรือกระบวนวิชาเทียบเทํา
ความสัมพันธ์ของสถิติ วิจัย และการประเมินผล โดยเน๎นการวางแผน และการดาเนินงานทดลองทางเกษตร
และการแปลผลการทดลอง ขั้นตอนการทดลอง การเก็บข๎อมูลจากการทดลอง ปฏิบัติการประมวลผลข๎อมูล การ
จัดการข๎อมูลเมื่อใช๎และไมํใช๎คอมพิวเตอร์ การใช๎สถิตใิ นการตัดสินใจและการวางแผนการวิเคราะห์ผลการทดลองจาก
การทดลองที่มีแบบแผนโดยคอมพิวเตอร์ การนาเสนอข๎อมูลและการเตรียมรายงานวิจัย
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)
FM 315

เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟาร์ม
3(2-3-4)
ENGINES AND FARM MACHINERY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน เป็นนักศึกษาเกษตรศาสตร์
หลักการปฏิบัติงานของเครื่องยนต์ตํางๆ การบารุงรักษารถแทรกเตอร์ที่ใช๎ในการเกษตรและวิธีการใช๎งานที่

ถูกต๎อง
Principles of engines and their performance, maintenance farm tractors, and their operations.
ก.กว. 411 (355411)
FM 411

เครื่องจักรกลการเกษตร 1
3(3-0-6)
AGRICULTURAL MACHINERY 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักการใช๎เครื่องทุํนแรงการเกษตร การจัดการเครื่องทุํนแรงและพลังงานในการเขตกรรม ปัจจัยเชิงกลใน
การผลิตทางการเกษตร
Operating principles, machinery and power management, mechanical factors in agricultural production.
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ก.กว. 412 (355412)
FM 412

เครื่องจักรกลการเกษตร 2
3(3-0-6)
AGRICULTURAL MACHINERY 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กว. 411
การศึกษาเกี่ยวกับพืน้ ฐานการควบคุมการใช๎ประโยชน์ และระบบการทางานของเครื่องทุํนแรงทางการเกษตร
ในการไถ การปลูก การพํนสารเคมี และการเก็บเกี่ยว รวมทั้งระบบการจัดการเครื่องมือเกษตรในฟาร์ม
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)
FM 441

หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช
3(2-3-5)
PRINCIPLES OF GRAIN PROCESSING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3
หลักการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช๎ในการจัดการเมล็ดพืชหลังเก็บเกี่ยว การประยุกต์ใช๎หลักการพื้นฐานทาง
ชีววิทยาในการใช๎เครื่องมือ วิธีการ และการจัดระบบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช
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)
FM 442

การลดความชื้นและการเก็บรักษาเมล็ดพืชไรํ
3(2-3-5)
DRYING AND STORAGE OF FIELD CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3
วิธีการวัดความชื้นในเมล็ด การประยุกต์ทฤษฎีของการลดความชื้นในเมล็ดพืช การเลือกเครื่องมือและการ
จัดระบบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งการเคลื่อนย๎ายเมล็ดพืช การเก็บรักษาเมล็ดพืช และการปรับสภาวะสิ่งแวดล๎อมใน
โรงเก็บเมล็ด การควบคุมแมลง และสัตว์ที่ทาลายเมล็ดพืชในโรงเก็บ
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)
ANS 210

สัตวศาสตร์และสัตว์น้าเบื้องต๎น
2(2-0-4)
INTRODUCTION TO ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ความสาคัญของปศุสัตว์และสัตว์น้า การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพั นธุ์ การเจริญเติบโต อาหารและการยํอย
อาหาร การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และสัตว์น้า และ
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์นา้
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)
ANS 261

สถิตวิ ิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์
3(3-0-6)
STATISTICAL ANALYSIS AND EXPERIMENTAL DESIGN IN ANIMALS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2
การประยุกต์ใช๎สถิติในทางสัตว์ ประกอบด๎วย ความนําจะเป็น การกระจายปกติ การทดสอบนัย สาคัญ
แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลและสปลิทพลอท สหสัมพันธ์และสมการถดถอย การวิเคราะห์ โควาเรียนซ์ และ
การคานวณคําอัตราพันธุกรรมและอัตราซ้า
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)
ANS 303

อาหารและการให๎อาหาร
4(3-3-6)
FEEDS AND FEEDING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
เรียนรู๎ถึงธรรมชาติของอาหารสัตว์ชนิดตํางๆ ความสาคัญของอาหาร และหลักการให๎อาหารแกํสัตว์ที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ การบด และการผสมอาหาร การคานวณสูตรอาหาร การศึกษาถึงรูปรําง ลักษณะของสํวนที่ใช๎
ประกอบเป็นอาหาร ด๎วยตาเปลํา ด๎วยการใช๎กาลังขยายต่า การทดสอบทั้งปริมาณและคุณภาพของสํวนประกอบของอาหาร
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)
ANS 304

การให๎อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(3-0-6)
FEEDING RUMINANTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความต๎องการโภชนาการและการให๎อาหารสัตว์เล็ก , เมตาโบลิซึ่มแหํงรูเมน การให๎อาหารสัตว์ที่กระเพาะรู
เมนทางานเต็มที่แล๎ว รวมทั้งปัญหาบางประการเกี่ยวกับความสามารถในการกินอาหารและการใช๎สารประกอบ
ไนโตรเจนซึ่งไมํใชํโปรตีนเป็นแหลํงของอาหาร
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)
ANS 306

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AQUACULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประวัติและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและสภาวะปัจจุ บัน
เกี่ยวกับการเพาะเลีย้ งสัตว์นาในประเทศไทย
้
ความรู๎เกี่ยวกับดินและน้าสาหรับการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า พันธุ์สัตว์น้า และ
อาหารเพื่อการเลีย้ ง สัตว์น้า ตลอดจนชนิดของสัตว์น้าที่นิยมเลีย้ ง
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)
ANS 311

หลักเบื้องต๎นของการเลี้ยงปลา
3(2-3-4)
PRINCIPLES OF FISH CULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
หลักเบื้องต๎นของการเลี้ยงปลา พฤติกรรมบางอยํางของปลา คุณภาพน้า แหลํงน้าที่ใช๎เพาะเลี้ยงปลา การ
จัดการสายพันธุ์ การควบคุมศัตรูและโรคตํางๆ อาหารและวิธีการให๎อาหาร รวมทั้งระบบและวิธีการในการผลิตและ
ผสมพันธุ์
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)
ANS 312

สรีรวิทยาสัตว์น้าเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ECONOMICAL AQUATIC ANIMAL PHYSIOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับสรีรวิทยาและลักษณะของสัตว์นาเศรษฐกิ
้
จ ระบบโครงรํางและการเคลื่อนที่ของสัตว์น้า
ระบบทางเดินอาหาร ระบบการหายใจและการหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ การขับถําย และการ
ประยุกต์ใช๎ความรู๎ทางสรีรวิทยาในสัตว์นาเศรษฐกิ
้
จ
General knowledge of physiology and characteristic of economical aquatic animals, skeleton system and
movement of aquatic animals, digestive system, respiratory system, blood circulation system, nervous system,
reproductive system, excretory system and apply knowledge of physiology in economical aquatic animals.
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ก.สศ. 321 (356321)
ANS 321

เทคโนโลยีชวี ภาพของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
3(3-0-6)
BIOTECHNOLOGY IN FARM ANIMALS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
พื้ น ฐานของเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางด๎ า นสั ต ว์ การประยุ ก ต์ ใ ช๎ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพกั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย งในฟาร์ ม
พันธุวิศวกรรมด๎านสัตว์ การใช๎ประโยชน์จากข๎อมูล ทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์ในเชิงพาณิชย์ และ
เทคโนโลยีชวี ภาพในอนาคตสาหรับสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม
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)
ANS 322

พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์น้า
3(3-0-6)
MOLECULAR GENETICS OF AQUATIC ANIMALS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
หลักพันธุศาสตร์โมเลกุลเบือ้ งต๎น พันธุวศิ วกรรมทางสัตว์นา้ เทคโนโลยีชวี ภาพในการเพาะเลีย้ งสาหรําย การ
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พรรณไม๎ น้ า พั น ธุ ศ าสตร์ โ มเลกุ ล ในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า
เทคโนโลยีชวี ภาพทางสัตว์นาในเชิ
้
งพาณิชย์
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)
ANS 331

โรคของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
3(3-0-6)
DISEASES OF FARM ANIMALS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
โรคและโรคที่เกิดจากพยาธิโดยทั่วไปที่มีผลตํอปศุสัตว์เกือบทั่วโลกและในประเทศไทย รายละเอียดของแตํละ
โรคประกอบด๎วยสาเหตุ อาการ ลักษณะเฉพาะ ระยะฟักโรค วิการ (รอยโรค) พยาธิวทิ ยา การระบาด การวินิจฉัยโรค
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)
ANS 332

โรคของสัตว์ปีก
3(3-0-6)
DISEASES OF POULTRY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 331
โรคและพยาธิที่มักจะเกิดขึน้ กับสัตว์ปีกทั่วไป และสัตว์ปีกที่เลีย้ งในฟาร์มเป็นอุตสาหกรรม โดยประกอบด๎วย
โรคติดเชื้อที่กาหนดในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ และโรคทั่วไปอื่นๆ ที่มักจะพบในฟาร์มและในอุตสาหกรรมสัตว์
ปีก รวมทั้งโรคพยาธิ โรคขาดไวตามินและแรํธาตุ รายละเอียดของแตํละโรคประกอบด๎วย สาเหตุ อาการ วิการ ระยะ
ฟักตัว การวินจิ ฉัยโรค การปูองกันและควบคุมโรค การรักษาและการสุขาภิบาล โรคเหลํานี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให๎ผล
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)
ANS 333

โรคและสุขาภิบาลสัตว์น้า
3(3-0-6)
DISEASE AND SANITATION OF AQUATIC ANIMALS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
สาเหตุของการเกิดโรค ลักษณะอาการของสัตว์น้าที่เกิดโรค ชีวประวัติของโรค ความสัมพั นธ์ระหวํางโรคกับ
สัตว์น้า ผลกระทบที่เกิดจากโรคชนิดตําง ๆ ที่มตี อํ สัตว์นา้ การปูองกัน กาจัด การรักษาโรคของสัตว์นา้
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)
ANS 342

การผลิตแพะและแกะในเขตร๎อน
3(2-3-5)
GOATS AND SHEEP PRODUCTION IN THE TROPICS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ถิ่นกาเนิด พันธุ์ การสืบพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให๎อาหาร การจัดการโรคและการดูแลสุขภาพ
การตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนกระตุ๎นให๎เกิดความสนใจที่จะเลี้ยงแพะและแกะ
โดยการฝึกปฏิบัตแิ ละดูงาน
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)
ANS 351

โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3(3-0-6)
AQUATIC NUTRITION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
อาหารและสารอาหารที่จาเป็นตํอการดารงชีพ การเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของสัตว์น้า การเนําเสีย
การเสื่อมสภาพของสารอาหาร การสร๎างสูตรอาหาร และการประเมินคุณคําทางโภชนาการอาหารสัตว์นา้
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)
ANS 361

มีนวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
APPLIED ICHTHYOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับมีนวิทยา กายวิภาคและสรีรวิทยาของปลา การควบคุมการเจริญเติบโตของปลาทาง
ชีวภาพ การควบคุมการสืบพันธุ์ของปลาทางชีวภาพ 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)
ANS 371

การจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการประมง
3(3-0-6)
WATER RESOURCE MANAGEMENT FOR FISHERIES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ลักษณะของทรัพยากรน้า ระบบและวัฏจักรทางอุทกวิทยา การควบคุมและการจัดการทรัพยากรน้าเพื่อการ
ประมง ทรัพยากรน้าและลักษณะเฉพาะทางอุทกวิทยา อุทกวิทยาเชิงปริมาณ อุทกวิทยาเชิงคุณภาพ ระบบการใช๎น้า ระบบ
การนามาใช๎ใหมํ ระบบการบาบัดน้าเสีย ผลกระทบการใช๎ทรัพยากรน้าเพื่อการประมง นโยบายการใช๎น้า การจัดการ
ทรัพยากรน้าเพื่อการประมง 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)
ANS 372

มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า
3(3-0-6)
STANDARD OF AQUACULTURE FARMING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
มาตรฐานสากลสาหรับการผลิตสัตว์น้า ระบบการผลิตสัตว์น้าตามแนวทาง CoC (Code of Conduct) และ
GAP (Good Aquaculture Practice) ความปลอดภัยด๎านอาหาร การจัดการสิ่งแวดล๎อมสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อยํางยั่งยืน ข๎อปฏิบัติทางสุขอนามัยของฟาร์มสัตว์น้ามาตรฐาน และการตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกค๎างในเนื้อ
ของสัตว์นา้
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)
ANS 373

คุณภาพน้าทางการประมง
3(3-0-6)
WATER QUALITY FOR FISHERIES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสาคัญของคุณภาพน้าทางการประมง คุณสมบัติของน้าที่เหมาะสมสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การ
เก็บตัวอยํางน้า การวิเคราะห์คุณภาพน้าทางเคมี กายภาพ และทางชีวภาพ มลภาวะทางน้า ปัญหาของการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้า และการปรับปรุงคุณภาพน้าให๎เหมาะสมกับการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
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)
ANS 374

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
3(3-0-6)
FISHERIES LAW AND REGULATIONS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
กฎหมายทั่วไป 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)
ANS 375

แพลงก์ตอนวิทยาสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(3-0-6)
PLANKTONOLOGY FOR AQUACULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประเภท การจาแนกชนิดของแพลงก์ตอน บทบาทของแพลงก์ตอนที่มีตํอหํวงโซํอาหารของสัตว์น้า การเจริญ
และการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลตํอการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน และการใช๎ ประโยชน์แพลงก์ตอนในการ
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้
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)
ANS 390

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
3(0-18-0)
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การฝึกภาคสนามของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า โดยฝึกตั้งแตํงานขั้น
พื้นฐานจนถึงงานการจัดการฟาร์มของสัตว์ชนิดตําง ๆ ได๎แกํสัตว์กระเพาะเดี่ยว (สุกร สัตว์ปีก และกระตําย) และสัตว์
กระเพาะรวม (โค แพะ และแกะ) และสัตว์นา้ รวมทั้งการใช๎คอมพิวเตอร์คานวณสูตรอาหารและการจัดการฟาร์ม
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)
ANS 411

สรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
PHYSIOLOGY OF DOMESTIC ANIMALS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
สรีรวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะ และระบบสาคัญของรํางกายสัตว์เลีย้ ง
Physiology and anatomy of the important organs and systems of the animal body.

3(3-0-6)
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ก.สศ. 412 (356412)
ANS 412

การสืบพันธุ์
3(3-0-6)
ANIMAL REPRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
สรีรวิทยา, โภชนศาสตร์, พันธุ์กรรม ที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ 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)
ANS 414

สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว์
3(2-3-5)
SANITATION AND HERD HEALTH CONTROL IN FARM ANIMAL
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 331; สาหรับนักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร์
เป็นวิชาที่แนะนาให๎เข๎าใจถึงปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลตํอสภาวะสุขภาพในฝูงสัตว์ วิธีการในการจัดการฟาร์ม
รายงานสุขภาพสัตว์ ยา วัคซีน และหลักระบาดวิทยาของโรคสัตว์ที่สาคัญ เพื่อใช๎ในการควบคุมปูองกันฝูงสัตว์ให๎
ปราศจากโรคติดตํอ และหลักสุขาภิบาลที่สาคัญในฟาร์ม
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)
ANS 416

สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
FARM ANIMALS AND THE ENVIRONMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
ปัจจัยทางสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอสวัสดิภาพของสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ การรับรู๎ตํอสิ่งแวดล๎อมรอบตัวสัตว์
การตอบสนองของสัตว์ตอํ สิ่งแวดล๎อม และผลกระทบจากการเลีย้ งสัตว์ในระบบฟาร์มตํอสิ่งแวดล๎อมและมนุษย์
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)
ANS 431

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(3-0-6)
IMPROVEMENT OF FARM ANIMALS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 261
การผสมพันธุ์ และการคัดเลือกสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ตั้งแตํการคัดเลือกโดยดูตัว จนถึงการคัดเลือกเพื่อให๎ได๎
ลูกผสมที่ให๎ผลดีที่สุด วิธีการผสมพันธุ์ แผนการผสมพันธุ์ และการคัดเลือกลักษณะที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
แผนการผสมพันธุ์และการคัดเลือกโค 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)
ANS 432

พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
BEHAVIOR OF DOMESTIC ANIMALS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาเอกสัตวศาสตร์
หรือ จิตวิทยา หรือ ชีววิทยา หรือ สัตวแพทยศาสตร์
พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข๎องกับวิวัฒนาการ พันธุกรรม และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล๎อม การ
แสดงออกของพฤติกรรมที่สาคัญตํอประสิทธิภาพการผลิตและการปรับตัวในสภาพการเลีย้ งในฟาร์ม และการควบคุม
พฤติกรรมสัตว์ รวมถึงพฤติกรรมของสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคีย้ วเอื้อง ปลา และสัตว์เลีย้ งเป็นเพื่อนอื่นๆ
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)
ANS 441

การผลิตสัตว์ปีก
3(3-0-6)
POULTRY PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การผลิตและการเลีย้ งดูไกํไขํ ไกํกระทง ไกํงวง เป็ด และนกกระทา
The production and husbandry of laying hen and broiler turkey, duck and Japanese quail.

ก.สศ. 442 (356442)
ANS 442

การผลิตสุกร
3(3-0-6)
SWINE PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การผสมพันธุ์ การให๎อาหารและการจัดการสุกร การคัดเลือกพํอพันธุ์และสุกรสาว รวมทั้งโรคและปรสิตใน

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)
ANS 443

การผลิตโคนม
3(3-0-6)
DAIRY PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตโคนม การจัดการ การให๎อาหาร การบารุงพันธุ์ 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)
ANS 444

การผลิตโคเนื้อ
3(3-0-6)
BEEF PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความรู๎ด๎านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อ ด๎านการจัดการ การให๎อาหาร การใช๎แปลงหญ๎าแบบ
โรงเรือน ตลอดจนเครื่องมือที่ใช๎ในการเลีย้ งโคเนือ้
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)
ANS 445

การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค๎า
3(3-0-6)
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)
ANS 446

การจัดการในฟาร์มสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
MANAGEMENT IN LIVESTOCK FARMING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจัดการในฟาร์มเลีย้ งสัตว์ งานประจา การใช๎เครื่องทุํนแรง การวางผังการจัดการเก็บรักษาอาหารสัตว์
การจัดการเรื่องนา้ ใช๎ 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.
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ก.สศ. 447 (356447)
ANS 447

การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3(3-0-6)
POULTRY MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 441
เป็นวิชาที่กลําวถึงหลักการจัดการทั่วๆ ไป พร๎อมทั้งการบริหารงานในบริษัทเบือ้ งต๎น และการจัดการฟาร์ม
เลีย้ งไกํขนาดใหญํแบบอุตสาหกรรมการเลีย้ งไกํไขํ การเลีย้ งไกํเนื้อ การฟักไขํ และการจัดการโรงฟัก การปูองกันรักษา
โรคไกํ และการจัดการทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการจัดจาหนํายผลผลิตเชํน 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)
ANS 448

การจัดการเนื้อสัตว์
3(3-0-6)
MEAT MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
เป็นวิชาที่แนะนาให๎เข๎าใจถึงการเจริญเปลี่ยนแปลงของสํวนประกอบในรํางกายสัต ว์ การจาแนกชั้นสัตว์
สาหรับฆําทัง้ ในสุกรและโค การขนสํงสัตว์เข๎าฆํา การดาเนินการฆํา และการตัดแตํงซากสัตว์ตามวิธีของไทยและสากล
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกล๎ามเนื้อสัตว์มีชีวิตไปเป็นเนื้อสัตว์ หลักการจาแนกชั้นซากสัตว์ คุณภาพซาก และ
ความสัมพันธ์กับการผลิตปศุสัตว์ หลักสุขาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการฆําสัตว์และโรงฆําสัตว์ 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)
ANS 449

การผลิตกระตําย
3(3-0-6)
RABBIT PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 หรือ ก.สศ. 212
เป็นวิชาที่อธิบายถึงประวัติและสภาพการตลาด การผลิตกระตําย ประเภทและพันธุ์กระตําย การคัดเลือก
และปรับปรุงบารุงพันธุ์กระตําย อาหารและการให๎อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ ระบบการเลี้ยงและการจัดการฝูง
กระตําย โรคพยาธิและการปูองกัน การจัดการการผลิตเนื้อ หนังและขนกระตําย
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)
ANS 451

โภชนศาสตร์สัตว์
3(3-0-6)
ANIMAL NUTRITION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 และ ว.ชท. 315 และ ว.ชท. 319
กลําวถึงการยํอย การดูดซึม และการเมตะโบไลซ์โภชนะตํางๆ ในสัตว์กระเพาะเดี่ยวและสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขั้นตอนตํางๆ ของการนาพลังงานไปใช๎ประโยชน์ในรํางกาย วิธีการประเมินคุณภาพอาหาร มาตรฐานอาหารเพื่อ
กิจกรรมตํางๆ 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)
ANS 452

โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว
3(3-0-6)
DOG AND CAT NUTRITION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303
ข๎อกาหนดของอาหารสัตว์เลี้ยง ประเภทของการผลิตอาหารสัตว์ในเชิงพาณิชย์ ธรรมชาติและพฤติกรรมการ
กินอาหารของสุนัขและแมว กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ความต๎องการและสมดุลของสารอาหาร
การจัดการด๎านการให๎อาหารทั้งวงจรชีวติ ปัญหาที่เกิดจากการให๎อาหารที่ผิดหลักการ และการให๎อาหารสัตว์ปุวย
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)
ANS 455

การวิเคราะห์สํวนประกอบของอาหารสัตว์
1(0-3-0)
PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารอาหารที่สาคัญในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได๎แกํ ความชื้น สารสกัดอีเทอร์
เยื่อใยโดยรวม ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกซ์ โปรตีนโดยรวม 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)
ANS 456

การผลิตอาหารสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
ANIMAL FEED MANUFACTURING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 303
หลักการ วิธีการ ระบบและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร การแปรรูปวัสดุอาหารสัตว์ การเก็บรักษา การผสม
และการบรรจุอาหารสัตว์ รวมทั้งชนิด ขนาด ลักษณะการใช๎งาน ประโยชน์และการบารุงรักษาอุปกรณ์ในการผลิต
อาหารสัตว์ที่จาเป็นสาหรับใช๎ในฟาร์ม 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)
ANS 471

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
3(3-0-6)
ORNAMENTAL FISH CULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประเภทและชนิดของปลาสวยงาม ความต๎องการของตลาด การผสมพันธุ์ และการขยายพันธุ์ ชนิดของพืชที่
ใช๎ประดับในการเพาะเลีย้ งปลาสวยงาม การจัดตูป๎ ลาสวยงาม เกณฑ์การตัดสินปลาสวยงาม การให๎อาหารสาหรับ
ปลาสวยงาม และการบรรจุเพื่อสํงออกจาหนําย
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)
ANS 472

การเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน
3(3-0-6)
INTEGRATED AQUACULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 306 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
หลักการ ปัจจัย และการจัดการพืน้ ฐานในการเลีย้ งสัตว์น้า การจัดการการเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน การ
ใช๎ทรัพยากรในระบบฟาร์มแบบผสมผสาน การปรับปรุงคุณภาพเศษเหลือทางการเกษตร และการดาเนินการในระบบ
การเลีย้ งสัตว์นาแบบผสมผสาน
้
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)
ANS 474

การเพาะพันธุ์ปลา
3(3-0-6)
FISH BREEDING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 306 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประเภทและพั น ธุ์ ปลา หลั ก การคั ด เลือ ก การเลี้ย งพํอ แมํพั น ธุ์ ปลา วิธี ก ารเพาะพั น ธุ์ ป ลา การจั ด การ
เพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลา เครื่องมืออุปกรณ์ในการเพาะพันธุ์ปลา และแผนการเพาะพันธุ์ปลา
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)
ANS 475

การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ECONOMICAL SHELLFISH CULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประเภทของหอยที่นิยมเพาะเลี้ยง การเลือกทาเล การเตรียมการเพาะเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ์ การจัดการ
คุณภาพน้า วิธีการปลํอยลูกหอย อาหารและการให๎อาหาร การปูองกันกาจัดโรค พยาธิศัตรู การบันทึกข๎อมูลและ
ประเมินผลผลิต การจับและลาเลียง การคานวณต๎นทุนการผลิต กาหนดราคาขายและทาบัญชี
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)
ANS 476

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3(3-0-6)
COASTAL MARINE CULTURE TECHNOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
วิธีการเพาะพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจาพวกกุ๎ง ปู หอย ปลา สาหรํายทะเล และอื่นๆ ที่ มีคุณคําทาง
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)
ANS 477

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ๎ง
3(3-0-6)
SHRIMP CULTURE TECHNOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
พันธุ์กุ๎งเศรษฐกิจ ประเภทการเลี้ยงกุ๎ง การเลือกทาเลสถานที่เลี้ยง การเตรียมบํอ คุณภาพน้า และการ
จัดการคุณภาพน้า วิธีการปลํอยลูกกุ๎ง การเพาะพันธุ์กุ๎ง การวางแผนการจัดการเพาะพันธุ์กุ๎ง อาหารและการให๎
อาหาร โรคพยาธิและการปูองกันกาจัด การบันทึกข๎อมูลและประเมินผลผลิต การจับและลาเลียง
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)
ANS 478

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
3(3-0-6)
AQUATIC PRODUCTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 210 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
องค์ประกอบของปลาและสัตว์นาอื
้ ่นๆ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ หลักการเบื้องต๎นในการเก็บรักษา
มาตรฐานและหลักการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมง และการจัดการผลิตภัณฑ์สัตว์นา้
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)
ANS 490

สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การทางานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา
16 สัปดาห์ อยํางตํอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต๎การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่
ได๎รับการมอบหมายจากหนํวยงาน และมหาวิทยาลัย
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)
ANS 496

หัวข๎อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
SELECTED TOPICS IN ANIMAL AND AQUATIC SCIENCES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ตามความเห็นชอบของภาควิชา
หัวข๎อใหมํที่นําสนใจทางสัตวศาสตร์ และสัตว์นา้
Current topics of interest in animal and aquatic sciences.

3(3-0-6)

ก.สศ. 497 (356497)
ANS 497

สัมมนา 1
1(1-0-2)
SEMINAR 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การค๎นคว๎าเอกสารอ๎างอิง การเตรียมเอกสารนาเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
ตามหัวข๎อที่ได๎เลือกไว๎ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
ANS 498

สัมมนา 2
1(1-0-2)
SEMINAR 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การค๎นคว๎าเอกสารอ๎างอิง การเตรียมเอกสารนาเสนอ และการอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร์และสัตว์นา้
ตามหัวข๎อที่ได๎เลือกไว๎ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
ANS 499

ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
เตรียมรายงานเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาพิเศษเฉพาะเรื่องทางด๎านสัตวศาสตร์ และสัตว์น้า โดยมีการ
ประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
ENT 210

แมลงศัตรูทางการเกษตร
2(1-3-2)
AGRICULTURAL INSECT PESTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 111
ความสาคัญของแมลงศัตรูทางการเกษตร กายวิภาค การเจริญเติบโต และการถอดรูปของแมลง แนวทาง
การจาแนกอันดับของแมลง ความสาคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูสาคัญทางพืชไรํ พืชผัก ไม๎ผลและผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยว แมลงศัตรูสาคัญในชุมชนเมือง รวมทั้งหลักการในการบริหารแมลงศัตรูสาคัญทางเศรษฐกิจ
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)
ENT 322

แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ECONOMIC ENTOMOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ความสัมพันธ์ระหวํางแมลงกับมนุษย์ แมลงที่มีคุณประโยชน์ แมลงศัตรูพชื ทางการเกษตร สาเหตุการระบาด
ของแมลงศัตรูพืช ขั้นตอนในการดาเนินการเมื่อพบแมลงระบาด วิธีการควบคุมแมลง ชนิดของแมลงศัตรูสาคัญของ
พืชเศรษฐกิจ 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)
ENT 323

แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
3(3-0-6)
INSECT PESTS OF STORED PRODUCTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
การแจงชัน้ การวิเคราะห์ชื่อ ชีววิทยา และลักษณะการทาลายของแมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ ความเสียหาย
และวิธีปูองกันกาจัดแมลงกัดกินภายในและแมลงกัดกินภายนอก เทคนิคการสุํมตัวอยํางและสารวจแมลงที่เข๎าทาลาย
รวมทั้งหลักในการปูองกันกาจัดของแมลงศัตรูเมล็ดธัญพืชและผลิตภัณฑ์ประเภทแปูงในโรงเก็บตามมาตรฐานอาหาร
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)
ENT 324

แมลงศัตรูไม๎ผล
3(3-0-6)
INSECT PESTS OF FRUIT CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
หลักการและขั้นตอนในการควบคุมแมลงศัตรูพชื การควบคุมโดยธรรมชาติและวิธีประยุกต์ แมลงศัตรูไม๎ผล
ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและการควบคุม
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)
ENT 325

แมลงศัตรูพืชไรํ
3(3-0-6)
INSECT PESTS OF FIELD CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
แมลงศัตรูพชื ทางการเกษตร แหลํงกาเนิดแมลงศัตรู สาเหตุการระบาดของแมลงศัตรูพืช การควบคุมแมลง
ศัตรูพชื แมลงศัตรูพชื ไรํที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจและการควบคุม
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)
ENT 326

แมลงศัตรูผัก
3(3-0-6)
INSECT PESTS OF VEGETABLE CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
หลักการและขั้นตอนในการควบคุมแมลงศัตรูพชื การควบคุมโดยธรรมชาติและวิธีประยุกต์ แมลงศัตรูผักที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจและการควบคุม
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)
ENT 360

แมลงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
INDUSTRIAL INSECTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ความสาคัญของแมลงอุตสาหกรรมชนิดตํางๆ ได๎แกํ ไหม ครั่ง และผึ้ง กายวิภาค สรีรวิทยา ที่อยูํอาศัย
วงจรชีวิต พืชอาหาร การขยายพันธุ์ เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแมลงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ การแปรรูป
รวมทั้งการนาแมลงอุตสาหกรรมไปใช๎ประโยชน์
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)
ENT 390

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
3(0-18-0)
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN ENTOMOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การฝึ ก งานภาคสนามของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ากี ฏ วิ ท ยา การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในหนํ ว ยงานของรั ฐ บาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน เน๎นด๎านการผลิตและใช๎สารเคมีฆําแมลง การศึกษาวิจัยทางด๎านกีฏวิทยาเพื่อการ
ปูองกั นกาจัดแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ แมลงที่มีความส าคัญทางการแพทย์ และแมลง
อุตสาหกรรม (ผึ้ง ไหม และครั่ง) ตลอดจนการศึกษาดูงานและการบรรยายจากผู๎ทรงคุณวุฒทิ างด๎านกีฏวิทยา
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)
ENT 417

กายวิภาคของแมลง
3(2-3-4)
INSECT ANATOMY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
โครงสร๎างพื้นฐานทัง้ ภายนอกและภายในรํางกายของแมลงที่เกี่ยวข๎องกับการบํงชีช้ นิด การเปลี่ยนแปลงหรือ
ดัดแปลงโครงสร๎างเหลํานั้น ตลอดจนวิวัฒนาการของแมลงและสัตว์รํวมวิวัฒนาการ
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)
ENT 418

นิเวศวิทยาของแมลง
3(3-0-6)
INSECT ECOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ความสัมพันธ์ของแมลงที่มีความสาคัญทางการเกษตรกับสิ่งแวดล๎อมที่มีชีวิตและไมํมีชีวิต โดยเน๎นปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการแพรํกระจาย 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)
ENT 421

แมลงพาหะนาโรคพืช
3(3-0-6)
INSECT TRANSMISSION OF PLANT DISEASES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 และ ก.กฏ. 210
ความสัมพันธ์ระหวํางแมลงกับพืช แมลงกับเชื้อจุลินทรี ย์ การแพรํกระจายของโรคพืชที่เกิดจากแมลง
แมลงนาโรคเชือ้ รา เชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรียในพืช เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์สาหรับศึกษาแมลงพาหะนาโรคพืช
รวมถึงหลักการควบคุมแมลงพาหะนาโรคพืช
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)
ENT 422

แมลงศัตรูทางการแพทย์และสัตวแพทย์
3(2-3-4)
MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ชีววิทยา ลักษณะการทาลาย และความสาคัญทางเศรษฐกิจของสัตว์ขาปล๎อง ความสาคัญทางการแพทย์
และสัตวแพทย์ การนาโรคมาสูํคน ปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์เลีย้ งอื่น ๆ รวมทั้งกลยุทธ์ในการควบคุม
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)
ENT 426

การเลี้ยงผึ้ง
3(2-3-4)
APICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ความสาคัญของผึ้ง การจัดหมวดหมูํและการจาแนกชนิด สายพันธุ์ผึ้ง ที่อยูํอาศัย ชีววิทยา วงจรชีวิตและพืช
อาหารของผึง้ ปัจจัยทางสิ่งแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอผึ้ง หลักการและวีธีการในการเลี้ยงผึ้ง กระบวนการการควบคุมโรค
และศัตรูธรรมชาติของผึง้ การจัดการผึง้ และแมลงอื่นเพื่อการผสมเกสรพืช 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)
ENT 427

การผลิตหมํอนไหม
3(2-3-4)
SERICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ลักษณะของหมํอน ศัตรูหมํอนและการควบคุม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจาแนกพันธุ์และการปรับปรุง
พันธุ์ไหม เทคนิคการเลีย้ งไหม รวมทั้งศัตรูไหมและการควบคุม
Mulberry characteristics, pests and their control; morphology, physiology, classification and breeding of
silkworms; silkworm rearing techniques, including silkworm pests and their control.
ก.กฏ. 432 (357432)
ENT 432

อนุกรมวิธานแมลง 1
3(2-3-4)
INSECT SYSTEMATICS 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ประวัติ และประโยชน์ของงานอนุกรมวิธานแมลง ขอบเขตงานด๎านอนุกรมวิธานของแมลง และศัพท์เทคนิค
ทางอนุกรมวิธาน การตรวจวิเคราะห์และจาแนกอันดับของแมลง การจัดจาแนกวงศ์ของแมลงในอันดับตํางๆ
รายละเอียดทางด๎านชีววิทยา ถิ่นที่อยูอํ าศัย ลักษณะเฉพาะ และความสาคัญ
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)
ENT 433

อนุกรมวิธานแมลง 2
3(2-3-4)
INSECT SYSTEMATICS 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 432
ขอบเขตของงานอนุ ก รมวิธานแมลง การจ าแนกและตรวจวิเคราะห์ อั น ดั บ วงศ์แ ละชนิด ของแมลงที่ มี
ความสาคัญทางการเกษตร
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)
ENT 441

หลักการควบคุมแมลง
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF INSECT CONTROL
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
แหลํงที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช การคาดคะเนปริมาณและการแพรํกระจายของแมลง กลยุทธ์
การควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยกรรมวิธีตําง ๆ เชํน โดยวิธีธรรมชาติ วิธีกล วิธีทางกายภาพ การใช๎กฎหมาย ชีววิธี การ
ใช๎สารเคมี สหวิธี การบริหารศัตรูพชื และเทคโนโลยีชวี ภาพ
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)
ENT 442

การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
3(2-3-4)
BIOLOGICAL CONTROL OF INSECT PESTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ขอบเขตของการควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยชีววิธี พืน้ ฐานทางนิเวศวิทยาสาหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดย
ชีววิธี ประวัติและพัฒนาการการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี แมลงศัตรูธรรมชาติและคุณลักษณะทางชีววิทยา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ การนาศัตรูธรรมชาติเข๎ามาใช๎ในการควบคุม แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี การ
ควบคุมแมลงศัตรูพชื โดยใช๎เชื้อจุลินทรีย์
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)
ENT 443

พืชต๎านทานแมลง
3(3-0-6)
INSECT RESISTANCE IN CROP PLANTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ความหลากหลายของแมลงและพืชปลูก ปฏิสัมพันธ์ของพืชและแมลง การเลือกพืชอาหารของแมลง กลไกของ
ความต๎านทานแมลง ปัจจัยที่มีผลตํอการแสดงออกของความต๎านทาน การคัดเลือกพืชต๎านทานแมลง พันธุกรรมของ
ความต๎านทานแมลง การปรับปรุงพันธุพ์ ชื เพื่อความต๎านทานตํอแมลง พืชต๎านทานแมลงและการบริหารจัดการแมลงศัตรู
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)
ENT 444

สารฆําแมลง
3(3-0-6)
INSECTICIDES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
ประวัตแิ ละการจาแนกสารกาจัดศัตรูพชื ชนิดและกลไกการออกฤทธิ์ของสารกาจัดศัตรูพชื สารกาจัด
ศัตรูพชื ทางชีวภาพ สารเพิ่มประสิทธิภาพสารฆําแมลง สูตรของสารฆําแมลง ความต๎านทานตํอสารฆําแมลง การใช๎
สารฆําแมลงอยํางถูกวิธี สารฆําแมลงสาหรับเกษตรอินทรีย์
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.

173
ก.กฏ. 446 (357446)
ENT 446

หลักการกักกันพืช
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF PLANT QUARANTINE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
หลัก การและรายละเอียดของการกั กกั นพืช กฎหมายและองค์ก รที่ เกี่ย วข๎ องกับการกัก กัน พืช ระเบีย บ
ข๎อบังคับของดํานกักกันพืชในการสํงออกและนาพืชเข๎าประเทศ ขั้นตอนดาเนินการและกรรมวิธีกํอนและหลังการนา
พืชผํานดํานกักกันพืช รวมถึงสารเคมีที่ใช๎และการปฏิบัตกิ ารรมยาแมลงศัตรูในการกักกันพืช
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)
ENT 490

สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN ENTOMOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การทางานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา
16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต๎การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้ งที่ได๎รับ
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)
ENT 491

เทคนิคทางกีฏวิทยา
3(3-0-6)
TECHNIQUES IN ENTOMOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กฏ. 210 หรือ ว.สว. 312
เทคนิคในการเขียนบทความทางวิชาการในสาขากีฏวิทยา เทคนิคในการสารวจปริมาณและเก็บตัวอยําง
แมลง หลักในการเลีย้ งแมลงเพื่อเพิ่มปริมาณ หลักในการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการค๎นคว๎าวิจัยทางกีฏวิทยา
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)
ENT 494

หัวข๎อเลือกสรรทางกีฏวิทยา
SELECTED TOPICS IN ENTOMOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
หัวข๎อใหมํที่นําสนใจทางกีฏวิทยาพื้นฐาน และกีฏวิทยาประยุกต์
Current topics of interest in basic and applied entomology.

ก.กฏ. 497 (357497)
ENT 497

1(1-0-2)

สัมมนา 1
1(1-0-2)
SEMINAR 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การนาเสนอผลงานวิจัย และ/หรือ บทความทางวิชาการ และการอภิปรายผลงานทางด๎านกีฏวิทยาประยุกต์
โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
ENT 498

สัมมนา 2
1(1-0-2)
SEMINAR 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การนาเสนอผลงานวิจัย และ/หรือ บทความทางวิชาการ รวมทั้ งการอภิปรายผลงานทางด๎านกีฏวิทยา
ประยุกต์ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
ENT 499

ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
กาหนดหัวข๎อปัญหางานวิจัยและวัตถุประสงค์ ฝึกดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ผล สรุปผล วิจารณ์ผล นาเสนอและ
เขียนเลํมปัญหาพิเศษ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
HORT 202

พืชและอาหารปลอดภัย
3(3-0-6)
PLANT AND FOOD SAFETY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ศึกษาระบบผลิตแบบตํางๆ ทางการเกษตร ชนิดของสารเคมีที่ใช๎ในการปูองกันกาจัดศัตรูพืช อันตรายจาก
การปนเปื้อนในอาหาร ระบบความปลอดภัยด๎านอาหาร เกษตรดีที่เหมาะสม การตรวจสอบสารปูองกันกาจัดศัตรูพืชที่
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)
HORT 210

หลักการพืชสวน
2(1-3-2)
PRINCIPLES OF HORTICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ลักษณะโครงสร๎างพืช การเจริญเติบโตของพืชสวน พืชผัก ไม๎ผล ไม๎ดอกไม๎ประดับ พืชอุตสาหกรรม และ
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
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)
HORT 301

การขยายพันธุ์พืช
3(2-3-4)
PLANT PROPAGATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของการขยายพันธุ์พืชทั้งวิธีใช๎เมล็ดและชิ้นสํวนอื่นที่ไมํใช๎เมล็ด วิธีการขยายพันธุ์
พืชแตํละวิธีและวิธีดูแลรักษาพืชกํอนและหลังการขยายพันธุ์ ข๎อดีและข๎อเสียที่เกิดจากการขยายพันธุ์แบบไมํใช๎เมล็ด
แตํละวิธี พร๎อมทั้งชีใ้ ห๎เห็นข๎อดีข๎อเสียเมื่อจะนาไปปฏิบัตจิ ริงๆ
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)
HORT 302

การขยายพันธุ์พืชขั้นสูง
3(2-3-5)
ADVANCED PLANT PROPAGATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 301
ศึกษาเกี่ยวกับการนาวิธีการเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะอื่นของพืชมาใช๎เพื่อการขยายพันธุ์พืช และเพื่อ
รักษาเชื้อพันธุ์ ตลอดจนวิธีการจัดการเพื่อรักษาเชื้อพันธุ์
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)
HORT 303

การจัดการหญ๎าสนาม
3(3-0-6)
TURF MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
บทนาสูํการจัดการหญ๎าสนาม การปลูกและการดูแลรักษาหญ๎าสนามโดยการปลูกโดยเมล็ดหญ๎า พันธุ์ของ
หญ๎า การจัดการดินและน้าในสนามหญ๎า การตัดแตํง การปูองกันและกาจัดโรค แมลง และวัชพืช
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)
HORT 304

เกษตรที่ดีในการผลิตและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN PRODUCTION AND POSTHARVEST
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ระบบความปลอดภัย ทางอาหาร การวิเคราะห์ความเสี่ยง สุขอนามั ยของโรงคั ดบรรจุ , การวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต๎องควบคุม, ข๎อปฏิบัตขิ องโคเด็กซ์, เกษตรดีที่เหมาะสมของประเทศไทย, เกษตรดีที่เหมาะสม
ของสหภาพยุโรป, ระบบการจัดการความปลอดภัยด๎านอาหาร ISO 22000 และระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับสินค๎า
เกษตรที่สาคัญระหวํางประเทศ
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)
HORT 311

สรีรวิทยาของพืชสวน
3(2-3-4)
PHYSIOLOGY OF HORTICULTURAL CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาขบวนการเจริญเติบโต ความสาคัญของการสังเคราะห์แสง การหายใจ การสร๎างและใช๎คาร์โบไฮเดรท
ไนโตรเจน และไขมันที่เกี่ยวข๎องกับพืชสวน การเพิ่มผลผลิต โดยการใช๎สารฮอร์โมน และสารควบคุมการเจริญเติบโต
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)
HORT 341

การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม๎
3(2-3-4)
NURSERY MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
เนื้อหาของวิชานี้ประกอบด๎วย ธุรกิจของพืชพันธุ์ขยายที่มีมาตรฐาน รวมทั้งการจัดการแหลํงขยายพันธุ์ไม๎
ตํางๆ การวางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับแหลํงขยายพันธุ์ และยังประกอบด๎วยการบรรยายถึงแหลํงขยายพันธุ์ไม๎และ
โรงเรือนเพาะชาชนิดตํางๆ พร๎อมทั้งวิธีการขยายพันธุ์ และการปลูกพืชในสถานเพาะชา และในสนามตลอดจนการ
จัดการ เกี่ยวกับดิน ปุ๋ย และการตลาดด๎วย ซึ่งนักศึกษาก็จะได๎รับความรู๎ทั้งจากการบรรยาย และจากการปฏิบัติการ
ในห๎องทดลองด๎วย
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)
HORT 350

หลักการทาสวนไม๎ผล
2(2-0-4)
PRINCIPLES OF FRUIT PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน : ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ถิ่นกาเนิดและแหลํงผลิตไม๎ผลที่สาคัญ การจาแนกไม๎ผล พฤกษศาสตร์ของไม๎ผล สรีรวิทยาของไม๎ผล การ
ขยายพันธุ์ไม๎ผล การเลือกทาเลและการสร๎างสวนไม๎ผล การจัดการสวนไม๎ผล ได๎แกํ การจัดการดินและปุ๋ย การตัด
แตํงกิ่ง การใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโต การจั ดการวัชพืช การจัดการโรคและแมลง การเก็บเกี่ยวและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตลาดไม๎ผล และการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร
Origin and production area of important fruit crops, fruit plant classification, fruit plant botany, fruit crops
physiology. Fruit crops propagation, site selection and orchard establishment. Orchard management, for
example, soil and fertilizer management, pruning, usage of plant growth regulators, weed management,
diseases and pests management, harvesting and postharvest technology. Fruit marketing and growers ability
improvement.
ก.พส. 360 (359360)
HORT 360

พืชอุตสาหกรรมเบื้องต๎น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO INDUSTRIAL CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 112
พืชอุตสาหกรรมที่สาคัญ (พืชน้ามัน พืชเครื่องเทศ พืชเครื่องดื่ม พืชเส๎นใย พืชให๎น้ายาง เป็นต๎น) และพืช
ชนิดใหมํที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเพาะปลูก การปรับปรุง และกระบวนการแปรรูป การผลิตในรูปแบบ
GAP และปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและการพัฒนา การวิเคราะห์และตัดสินใจในการลงทุนผลิตพืชอุตสาหกรรม
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)
HORT 381

การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 1
4(2-6-7)
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 211 หรือ ก.พส. 210 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ประวัตศิ าสตร์การออกแบบสวน และสภาพแวดล๎อม บทบาทของนักออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม การ
วิเคราะห์พนื้ ที่ สภาพแวดล๎อม การวางผัง การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อมในพืน้ ที่ขนาดเล็ก คุณสมบัตปิ ระโยชน์
และความงามของวัสดุพชื พรรณ การเลือกใช๎วัสดุพชื พรรณ วัสดุกํอสร๎างตํางๆ ในงานสวนขนาดเล็ก การออกแบบ
รายละเอียดองค์ประกอบของสวน การสื่อสาร และอธิบายความคิดในการออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม
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)
HORT 382

การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 2
4(2-6-7)
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 381 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
การวิเคราะห์พนื้ ที่และสภาพแวดล๎อม การวางผังออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อมในพื้นที่ขนาดกลาง พื้นที่ราบ
พื้นที่ลาดชัน คุณสมบัติประโยชน์ และความงามของวั สดุพืชพรรณ การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ วัสดุกํอสร๎างตํางๆ ใน
งานสวนขนาดกลาง การออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบของสวน การถํ ายทอด และอธิบายความคิดในการ
ออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม
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)
HORT 390

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
3(0-18-0)
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN HORTICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การฝึกปฏิบัตงิ านภายใต๎หัวข๎อที่กาหนด โดยหนํวยงานหรือสถานประกอบการที่นักศึกษาเข๎ารับการฝึกงาน
อยํางน๎อย 270 ชั่วโมง ในทักษะที่เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาพืชสวน เชํน การผลิต การปรั บปรุงพันธุ์ การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว รวมทั้งงานด๎านการตลาด
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)
HORT 401

การปรับปรุงพันธุพ
์ ืชสวน
3(3-0-6)
IMPROVEMENT OF HORTICULTURAL CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 231; และ ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
พันธุศาสตร์และการสืบพันธุ์ของพืช การปรับปรุงพันธุ์พชื ด๎วยวิธีการมาตรฐาน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การ
กลายพันธุ์ และเทคนิคพันธุวศิ วกรรม
Genetics and plant reproduction, crop improvement by conventional method, tissue culture, mutation
and genetic engineering technique.
ก.พส. 402 (359402)
HORT 402

การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม๎ดอก
3(2-2-5)
FLOWER SEED PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาที่เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดดอกไม๎เป็นการค๎า ศึกษาถึงสภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการ
ผลิตเมล็ด วิธีการผสมพันธุ์ และการรักษาพันธุ์ให๎คงเดิม นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดดอกไม๎หลายชนิด
ตลอดจนการเก็บเกี่ยว การนวด การทาความสะอาด และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 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)
HORT 403

การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
3(2-3-4)
POSTHARVEST HANDLING OF HORTICULTURAL CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาโครงสร๎าง สํวนประกอบและสรีรวิทยาพื้นฐานของผลิตผลทางพืชสวน ปัจจัยที่ทั้งกํอนและหลังการเก็บ
เกี่ยวที่มีผลตํอคุณภาพของผลิตผล 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)
HORT 405

กล๎วยไม๎วิทยา
ORCHIDOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน

3(3-0-6)

ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประวัติการปลูกเลี้ยงกล๎วยไม๎ สัณฐานวิทยาและการจัดจาแนกกล๎วยไม๎ วิธีการเขียนชื่อกล๎วยไม๎ตามหลัก
สากล การปลูกเลีย้ ง การขยายพันธุ์ การผสมพันธุ์ การอนุรักษ์ และการตัดสิน ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของ
กล๎วยไม๎ การปลูกเลีย้ งกล๎วยไม๎ของผู๎ปลูกเลีย้ งกล๎วยไม๎
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)
HORT 406

เทคโนโลยีสารกาจัดวัชพืช
3(2-3-4)
HERBICIDE TECHNOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
แนวทางการใช๎สารกาจัดพืชที่ถูกต๎องเหมาะสม สาระของสารกาจัดพืชในแงํของการจาแนก สมบัติ การเลือก
ทาลาย การเคลื่อนย๎ายในต๎นพืช การแสดงพิษ เพื่อเป็นความรู๎พ้ืนฐานใช๎ประกอบกับการจัดการสารกาจัดวัชพืช
รวมถึงผลกระทบของสารกาจัดวัชพืชที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมและพิษวิทยาของสารกาจัดวัชพืช
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)
HORT 407

การจัดการน้าของพืชสวน
3(2-3-4)
WATER MANAGEMENT OF HORTICULTURAL CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 311
หลักการให๎น้าแกํพืชโดยทั่วไป การให๎น้าแบบจากัดพื้นที่หรือแบบของพืชสวน ความสัมพันธ์ของน้ากับดิน
ความสัมพันธ์ของนา้ กับพืชสวน การขาดนา้ และความสัมพันธ์ของการขาดน้าที่มีตํอการเจริญเติบโตของพืชและรูปรําง
ของพืชสวน การตรวจสอบอาการขาดนา้ ในดินและพืช ความต๎องการน้าของพืชสวน ปริมาณและคุณภาพของน้า การ
วางแผนการให๎น้าแบบจากัดพื้นที่ การวางแผนเบือ้ งต๎นในการให๎น้า การออกแบบ และตารางกาหนดการให๎น้า
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)
HORT 408

การผลิตพืชสวนแบบไมํใช๎ดิน
3(2-3-4)
SOILLESS CULTURE FOR HORTICULTURAL CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจัดการระบบปลูก ประเภทของระบบปลูก ธาตุอาหารพืช และการผลิตพืชสวนบางชนิดแบบไมํใช๎ดิน
Growing system management, types of growing systems, plant nutrition and soilless culture for some
horticultural crops.
ก.พส. 409 (359409)
HORT 409

พืชสวนบนที่สูง
3(3-0-6)
HIGHLAND HORTICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ข๎อ มูล พื้นฐานของการปฏิบัติง านเขตกรรมบนที่ สูง ได๎ แกํ การจาแนกใช๎พ้ืนที่ สภาพภู มิอากาศ ดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง ศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผํา ตลอดจนเทคโนโลยีสาหรับการผลิต
พืชสวน การใช๎สารเคมี และอินทรีย์วัตถุ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลบนที่สูง
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)
HORT 410

หลักการไม๎ดอก
2(2-0-4)
PRINCIPLES OF FLORICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจัดจาแนกไม๎ดอก ภาพรวมการค๎าไม๎ดอก ปัจจัยพืน้ ฐานด๎านการผลิตไม๎ดอก ไม๎ดอกประเภทหัว ไม๎ดอก
เมืองร๎อน ไม๎ดอกกระถาง ไม๎ดอกล๎มลุก และไม๎ตัดดอก
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)
HORT 413

ไม๎ประดับ
ORNAMENTAL PLANTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาเกี่ยวกับการปลูก ดูแลรักษา ขยายพันธุ์และจาหนํายไม๎ประดับ
Cultivation, propagation and marketing of ornamental plants.

3(3-0-6)

ก.พส. 414 (359414)
HORT 414

ไม๎ดอกประเภทหัว
3(3-0-6)
BULBS, TUBERS AND CORMS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 410 หรือ ก.พส. 411
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การค๎า สัณฐานวิทยาและโครงสร๎าง การเจริญเติบ โต วงจรชีวิต การขยายพันธุ์ ระบบการผลิต การปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว โรค แมลงศัตรู และอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของไม๎ดอกประเภทหัว
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)
HORT 419

สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของไม๎ดอกไม๎ประดับ
3(3-0-6)
POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 405 หรือ ก.พส. 411 และ ก.พส. 311
ผลของสภาพแวดล๎อมที่มีตํอการคงทนของดอกที่ตัดแล๎ว อายุการเก็บของสํวนหัวของไม๎ดอก ของเมล็ดของ
สํวนอื่นของพืช การออกแบบโรงเก็บ และภาชนะเก็บบรรจุ การบรรจุ ตลอดจนการปฏิบัติกํอนสํงไปจาหนํายของดอก
หัวที่ใช๎ทาพันธุ์ และสํวนอื่นๆ 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)
HORT 421

การผลิตพืชผัก
3(3-0-6)
VEGETABLE PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ความสาคัญ การจัดจาแนก การเจริญเติบโต 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)
HORT 422

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
3(3-0-6)
VEGETABLE SEED PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 421
ความสาคัญและหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก นโยบายของรัฐบาลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการออก
ดอกและการพัฒนาของเมล็ด การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ การ
ควบคุมคุณภาพและการแจกจํายเมล็ดพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในวงศ์ตํางๆ
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)
HORT 423

การผลิตพืชผักเพื่อการค๎า
3(3-0-6)
COMMERCIAL VEGETABLE PRODUCTION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 421
อุตสาหกรรมผัก การเตรียมต๎นกล๎า การปลูก การจัดการน้า การจัดการธาตุอาหาร มาตรฐานการผลิต การ
ควบคุมโรคและแมลงศัตรู และเทคโนโลยีในการผลิตพืชผักเพื่อการค๎า
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)
HORT 431

การเพาะเลี้ยงเห็ด
3(2-3-4)
MUSHROOM CULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 111 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
สัณฐานวิทยาของเห็ด การผสมพันธุ์และการรักษาสายพันธุ์ หลักการของการเพาะเห็ด การเตรียมเชื้อบริ สุทธิ์
และการทาเชือ้ วิธีการเพาะเห็ด และปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญและผลผลิตของเห็ด
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)
HORT 451

ไม๎ผลเขตร๎อน
3(3-0-6)
TROPICAL FRUITS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ถิ่นกาเนิดและการแพรํกระจาย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ที่สาคัญ การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์
การปลูกและการจัดการสวน การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว โรคและศัตรูของไม๎ผลเขตร๎อนที่สาคัญ ได๎แกํ
มังคุด ทุเรียน มะมํวง กล๎วย สับปะรด มะละกอ และไม๎ผลเขตร๎อนชนิดอื่นๆ
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)
HORT 452

ไม๎ผลเขตกึ่งร๎อน
3(3-0-6)
SUBTROPICAL FRUITS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ถิ่นกาเนิดและการแพรํกระจาย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ที่สาคัญ การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์
การปลูกและการจัดการสวน การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว โรคและศัตรูของไม๎ผลเขตกึ่งร๎อนที่สาคัญ
ได๎แกํ ลาไย ลิน้ จี่ อะโวกาโด องุํน สตรอเบอรี ไม๎ผลวงศ์สม๎ และไม๎ผลเขตกึ่งร๎อนชนิดอื่นๆ
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)
HORT 453

การปลูกไม๎ผลเปลือกแข็ง
3(3-0-6)
NUT CULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาการจัดการสวนผลไม๎ ประวัตแิ ละวิวัฒนาการของไม๎ผล พันธุ์ที่ใช๎ปลูก การติดผล ดินและธาตุอาหารที่
ต๎องการ วิธีการปลูกดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว กระเทาะเปลือก และการเก็บรักษา
Management and layout of orchard, history and development, varieties, fruit setting, soils, nutrition,
cultural practices, harvesting, shelling, storage, etc.
ก.พส. 455 (359455)
HORT 455

ไม๎ผลเมืองหนาว
3(3-0-6)
TEMPERATE FRUITS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับไม๎ผลเมืองหนาวแตํละชนิด ทั้งในแงํพฤกษศาสตร์และพืชสวน ศึกษาถึงดินฟูาอากาศที่
เหมาะตํอการเจริญเติบโต การปลูก การบารุงรักษา การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและชีวเคมีของการเจริญ 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)
HORT 458

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม๎และผักเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
POSTHARVEST TECHNOLOGY OF ECONOMIC FRUITS AND VAGETABLES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาถึงวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมและปัจจัยตํางๆ หลักการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งรวมถึงการเก็บ
เกี่ยว การบรรจุหีบหํอ การเก็บรักษา และคุณภาพของผลไม๎และผักเศรษฐกิจแตํละชนิด
Study of economic fruit and vegetable handling to reduce postharvest losses, including proper
harvesting, packaging, storage and transportation.
ก.พส. 460 (359460)
HORT 460

พืชเครื่องเทศ
3(3-0-6)
SPICES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาแหลํงกาเนิด การแพรํกระจาย สภาพดินฟูาอากาศที่ต๎องการ พฤกษศาสตร์ ตลอดจนวิธีการปลูก ดูแล
รักษา และขบวนการผลิตเครื่องเทศให๎สาเร็จรูป
Origin and distribution, climatic requirements, botany, cultural practices, as well as processing of spices,
etc.
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ก.พส. 461 (359461)
HORT 461

พืชเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
BEVERAGE CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาการจาแนก สันฐานวิทยา พันธุ์ที่ใช๎ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโตและการออกดอกของกาแฟ
โกโก๎ และชา เป็นต๎น บทบาทของธาตุอาหารพืชและความต๎องการของพืชการปลูกดูแลรักษา และการปฏิบัตเิ มื่อเก็บ
เกี่ยวแล๎ว
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)
HORT 462

มะพร๎าวและปาล์มน้ามัน
3(3-0-6)
COCONUT AND OIL PALM
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ประวัติ ความสาคัญ ถิ่นกาเนิดและการแพรํกระจาย สถานการณ์การปลูกและการผลิตมะพร๎าวและปาล์ม
น้ามันของโลก ความต๎องการสภาพอากาศและดิน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา
การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตน้ามันมะพร๎าวและน้ามันปาล์ม การ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันมะพร๎าวและน้ามันปาล์ม การแปรรูป และการตลาดของมะพร๎าวและปาล์มน้ามัน
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)
HORT 463

พืชเส๎นใย
3(3-0-6)
HORTICULTURAL FIBER CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาพฤกษศาสตร์ แหลํงกาเนิด การแพรํกระจาย ดินและดินฟูาอากาศที่ต๎องการ พันธุท์ ี่นิยมใช๎เป็นการค๎า
ความต๎องการของตลาด และการใช๎ประโยชน์ ตลอดจนวิธีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
Botany, origin and distribution, soil and climatic requirements, commercial varieties, demand and
utilization and processing of horticultural fiber crops, etc.
ก.พส. 465 (359465)
HORT 465

พืชอุตสาหกรรมไม๎โตเร็ว
3(3-0-6)
FAST GROWING CROPS FOR WOOD INDUSTRY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 112
ความสาคัญของไม๎โตเร็วสาหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม๎ ชนิด ลักษณะทางพฤษศาสตร์ มูลคําทางเศรษฐกิจ การ
เพาะปลูก การจัดการแปลงปลูก และการทาไม๎ 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)
HORT 466

พืชให๎นายางเพื
้
่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
INDUSTRIAL LATEX AND RESIN CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ชนิดพืชให๎น้ายางอุตสาหกรรมตํางๆ การปลูกยางพารา การกรีดยาง การทายางแผํน สมบัติทางเคมีของน้ายาง
การปลูกกฤษณา การชักนาให๎เกิดน้ายาง การกลั่นน้ามันหอมระเหย 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.
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ก.พส. 481 (359481)
HORT 481

การออกแบบภูมิทัศน์
3(2-3-4)
LANDSCAPE DESIGN
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความหมายของภูมิสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางภูมิทัศน์ในแตํละ
ชํวงเวลา มูลฐานของการออกแบบและกํอสร๎างภูมิทัศน์ หลักการและวิธีการในการปฏิบัติออกแบบภูมิทัศน์ ทักษะ
เบื้องต๎นที่ต๎องการในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ ความสาคัญด๎านหลักการพืชสวนในการออกแบบภูมิทัศน์
ปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการเจริญเติบโตของพืชพรรณ องค์ประกอบในงานภูมิทัศน์และขั้นตอนในกระบวนการ
ออกแบบภูมิทัศน์เบือ้ งต๎น หลักการดูแลรักษาวัสดุพชื พรรณ ระบบไฟฟูาและระบบระบายน้าในงานออกแบบภูมิทัศน์
ระบบชลประทานภูมทิ ัศน์ วัสดุกํอสร๎างในงานภูมทิ ัศน์และกระบวนการกํอสร๎างในงานภูมทิ ัศน์
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)
HORT 483

การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 3
4(2-6-5)
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 3
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 382 หรือตามความเห็นของภาควิชา
วิเคราะห์พ้ืนที่ สภาพแวดล๎อม และวางผังออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อมในพื้นที่ลาดชัน รวมถึงวิเคราะห์
ความต๎องการตําง ๆ ของผู๎ ใช๎ง านในพื้น ที่ ผลกระทบที่ มีตํอ พื้นที่ และบุคคลรอบข๎า ง การออกแบบภู มิทัศ น์
สภาพแวดล๎อม และออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบของสวนในพื้นที่ลาดชันขนาดกลางถึงขนาดใหญํ การเลือกใช๎
วัสดุพืชพรรณที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและภูมิอากาศเฉพาะถิ่น การประยุกต์ใช๎ศิลปะและวัฒนธรรม
ล๎านนากับการออกแบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล๎อม ถํายทอดและอธิบายแนวความคิดในการออกแบบสวนและ
สภาพแวดล๎อมในพืน้ ที่ลาดชันโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์
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)
HORT 484

การออกแบบสวนและสภาพแวดล๎อม 4
4(2-6-5)
GARDEN AND ENVIRONMENTAL DESIGN 4
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พส. 483 หรือตามความเห็นของภาควิชา
รวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห์คุณสมบัติตําง ๆ ของพื้นที่ที่เลือกเพื่อสร๎างโครงการที่เหมาะสม วิเคราะห์ความ
ต๎องการตําง ๆ ของผู๎ใช๎งานในพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของการออกแบบที่มีตํอพื้นที่และบุคคลรอบข๎าง
ออกแบบผังบริเวณของพื้นที่ที่เลือกมา การเลือกใช๎วัสดุพืชพรรณ การออกแบบลักษณะสิ่งกํอสร๎างในสวนและการ
เลือกใช๎วัสดุกํอสร๎าง การออกแบบรายละเอียดและองค์ประกอบตําง ๆ ของสวน ถํายทอดแนวความคิดโดยนาเสนองาน
ในรูปแบบกราฟฟิคจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให๎มีความสอดคล๎องกับงานที่เลือก
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)
HORT 490

สหกิจศึกษาทางพืชสวน
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN HORTICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การฝึกปฏิบัติงานทางพืชสวนในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานใน
สถานประกอบการนัน้ ๆ ไมํนอ๎ ยกวํา 16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง และต๎องได๎รับการดูแลและควบคุมโดยพนักงานพี่เลี้ยง
จากสถานประกอบการและอาจารย์ ที่ปรึ ก ษาจากภาควิช า รวมถึ ง การเขี ย นรายงานการวิจั ย หรื อ การศึก ษาที่
ดาเนินการในระหวํางการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ และการนาเสนอความรู๎และประสบการณ์จากสหกิจศึกษา
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)
HORT 497

สัมมนา
1(1-0-2)
SEMINAR
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นักศึกษาต๎องบรรยายเพื่อนาการสัมมนาอยํางน๎อยหนึ่งครัง้ ตามหัวข๎อที่กาหนด
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)
HORT 499

ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
กระบวนการทางานวิจัย ประกอบด๎วย การกาหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎ อง กาหนดวัต ถุประสงค์ วิธีการ ผลที่คาดวําจะได๎รับ การเก็บข๎อมูลวิจัย การวิเคราะห์ข๎อมู ล
งานวิจัย รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่
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)
PLP 210

โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น
2(2-0-4)
ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.จช. 201; หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206
หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน
ความสาคัญและพัฒนาการทางโรคพืชที่มีผลตํอการเกษตร เชื้อสาเหตุ การแพรํระบาด การเข๎าทาลาย
อาการของโรค การวินจิ ฉัยโรค ตลอดจนระบบการปูองกันตนเองของพืชและการจัดการโรค การใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อประโยชน์ในการปูองกันโรคและการพยากรณ์โรค
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)
PLP 212

ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องต๎น
1(0-3-1)
ELEMENTARY PLANT PATHOLOGY LABORATORY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210 หรือ ก.รพ. 211 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน
รูปรํางลักษณะของเชื้อโรค อาการของโรคพืชที่เกิดจากสาเหตุตําง ๆ อุปกรณ์ที่ใช๎ในวิชาโรคพืชเบื้องต๎น
และวิธีการตําง ๆ ในการปูองกาจัดโรคพืช
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)
PLP 301

เทคนิคทางโรคพืช
3(2-3-4)
PLANT PATHOLOGY TECHNIQUES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน
เทคนิคตําง ๆ ในการศึกษาทางโรคพืช การทาสไลด์วิธีตําง ๆ การใช๎เครื่องมือที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาทาง
โรคพืช คุณสมบัตแิ ละการเตรียมอาหารเลีย้ งเชื้อที่เหมาะสมกับการเพิ่มจานวนของเชื้อ สภาวะแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอ
การทวีจานวนของเชื้อ วิธีการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืช และการวิเคราะห์ทางโรคพืช
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)
PLP 304

โรคของพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
DISEASES OF ECONOMIC PLANTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน
ลัก ษณะอาการของโรค การจ าแนกชนิด ของเชื้อสาเหตุ การแพรํ ระบาด และการปู องกั นก าจั ดโรคพืช
เศรษฐกิจที่เกิด ในกลุํมของ พืชผัก ไม๎ดอกไม๎ประดับ พืชไรํ และไม๎ผล
Symptoms, identification, epidemics and control of diseases of economic vegetable crops, ornamental
plants, field crops and fruit crops.
ก.รพ. 390 (360390)
PLP 390

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
3(0-18-0)
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN PLANT PATHOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน : ก.กษ. 290
การฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช โดยฝึกปฏิบัติในหนํวยงานของรัฐหรือเอกชน ตลอดจน
การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการเกษตรด๎านตํางๆ โดยฝึกทางานรํวมกับสาขาวิชาอื่นๆ 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)
PLP 400

การวินิจฉัยโรคพืช
3(2-3-4)
DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212
หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน
ความสาคัญและอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการวินิจฉัยโรคพืช การเก็บตัวอยํางพืช ขั้นตอนและวิธีการสาหรับ
การวินจิ ฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชวี ติ คล๎ายรา รา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไส๎เดือนฝอยศัตรูพืช สิ่งไมํมีชีวิตอื่น ๆ
และการวินจิ ฉัยในคลินิกพืชรวมถึงการให๎บริการชุมชน
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)
PLP 401

โรคของไม๎ดอกไม๎ประดับ
3(2-3-4)
DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212
หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน
ลักษณะอาการของโรค การจาแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ การวินิจฉัยเชื้อสาเหตุ การแพรํระบาดและการ
ปูองกันกาจัดโรคไม๎ดอกไม๎ประดับ
Symptoms, identification, diagnosis, epidemics and control of ornamental plant diseases.
ก.รพ. 402 (360402)
PLP 402

โรคของพืชไรํ
3(2-3-4)
DISEASES OF FIELD CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน
โรคพืชวิทยาทั่วไป โรคของธัญพืช หญ๎าเลีย้ งสัตว์ ถั่ว พืชน้ามัน และพืชไรํอื่น ๆ

General introduction of plant pathology. Diseases of cereals, grasses, legumes, seed crops, oil,
and other field crops.
ก.รพ. 403 (360403)
PLP 403

โรคของไม๎ผล
3(2-3-4)
DISEASES OF FRUIT CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน
ลักษณะอาการของโรค การจาแนกชนิดของเชื้อ สาเหตุ การวินิจฉัยเชื้อสาเหตุ การแพรํระบาดและการ
ปูองกันกาจัดโรคของไม๎ผลเมืองหนาว ไม๎ผลกึ่งเมืองร๎อน และไม๎ผลเมืองร๎อน
Symptoms, identification, diagnosis, epidemics and control of diseases of important temperate,
subtropical and tropical fruit crops.
ก.รพ. 404 (360404)
PLP 404

โรคของผัก
3(2-3-4)
DISEASES OF VEGETABLE CROPS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน
ข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับโรคของผักที่สาคัญในภาคเหนือ ได๎แกํ ผักในวงศ์กะหล่า วงศ์มะเขือ วงศ์แตง กระเทียม
หอม และผักอื่น ๆ ในพื้นที่สูง อาการของโรค สาเหตุของโรค วงจรการเกิดโรค การระบาด และการปูองกันกาจัด
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)
PLP 407

การป้องกันกาจัดโรคพืช
3(2-3-4)
PLANT DISEASE CONTROL
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน
การระบาดของโรคพืช วิธีการปูองกันกาจัดโรคพืชแบบตํางๆ เทคโนโลยีชีวภาพกับการปูองกันกาจัดโรคพืช
และการปูองกันกาจัดโรคพืชแบบผสมผสาน
Epidemiology of plant disease; various methods of plant disease control; biotechnology and plant disease
control; integrated control of plant disease.
ก.รพ. 411 (360411)
PLP 411

โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
3(2-3-4)
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.
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ก.รพ. 423 (360423)
PLP 423

ราสาเหตุโรคพืช
3(2-3-4)
PLANT PARASITIC FUNGI
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.จช. 205 และ ว.จช. 206
รูปรํางลักษณะราสาเหตุของโรคพืช ลักษณะที่แตกตํางกันของเส๎นใย โครงสร๎างสืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ ชนิด
และรูปรํางของสปอร์โครงสร๎างที่บรรจุสปอร์ และโครงสร๎างที่ให๎กาเนิดสปอร์ เรื่องราวเกี่ยวกับการดารงชีวิตของรา
การเข๎าทาลายพืช 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)
PLP 431

ไส๎เดือนฝอยศัตรูพืช
3(2-3-4)
PLANT NEMATODES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน
ลักษณะทางกายวิภาค สัณฐานวิทยา ชีพจักร และการจาแนกชนิดของไส๎เดือนฝอย ลักษณะอาการของ
โรคพืชที่เกิดจากไส๎เดือนฝอยศัตรูพชื เทคนิคการแยกไส๎เดือนฝอยศัตรูพืชออกจากดินและพืช ความสัมพันธ์ระหวําง
พืชและไส๎เดือนฝอยศัตรูพชื 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)
PLP 441

ไวรัสวิทยาของพืช
3(2-3-4)
PLANT VIROLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.จช. 205, ว.จช. 206; และ ก.กฏ. 210
โครงสร๎างและคุณสมบัติของไวรัสศัตรูพืช ลักษณะอาการและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชที่ถูก
ไวรัสทาลาย การถํายทอดและสังเคราะห์เชื้อไวรัส การแยกไวรัสบริสุทธิ์ ปฏิบัติ การที่เกี่ยวกับการศึกษาไวรัสสาเหตุ
โรคพืช
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)
PLP 450

โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
POSTHARVEST DISEASE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน
ความสาคัญของโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวของผลผลิตพืชไรํและพืชสวน สาเหตุและปัจจัย ที่สํงเสริมการเกิดโรค
ลักษณะความเสียหายเนื่องจากโรค และแนวทางในการปูองกันกาจัด
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)
PLP 460

ปฏิสัมพันธ์ระหวํางพืชและเชือ้ โรคในระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
MOLECULAR PLANT-PATHOGEN INTERACTIONS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.จช. 205 และ ว.จช. 206
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหวํางพืชอาศัยกับเชื้อสาเหตุโรคในระดับโมเลกุล ยีนที่ควบคุมลักษณะความ
ต๎านทาน และความอํอนแอตํอโรคของพืชอาศัย ความผันแปรทางพันธุกรรมของพืชอาศัยและของเชื้อสาเหตุโรค
กลไกการเกิดโรคในพืช สรีรวิทยาของพืชที่เป็นโรค พันธุกรรมและขบวนการทางชีวเคมีของเชื้อสาเหตุที่ทาให๎พืชเป็น
โรค กลไกการสื่อความในระบบพืช กลไกการปูองกันตนเองของพืชอาศัยในธรรมชาติ และพันธุวิศวกรรมกับการ
ประยุกต์ใช๎ทางด๎านการเกษตร
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)
PLP 470

การประยุกต์ใช๎การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
3(2-3-4)
APPLICATION OF PLANT TISSUE CULTURE IN PLANT PATHOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน
หลักการในการเลีย้ งอวัยวะ เนื้อเยื่อ และเซลล์ของพืช และการประยุกต์ใช๎ประโยชน์จากการเลีย้ งเนื้อเยื่อทาง
โรคพืช และการผลิตพืชที่ปลอดโรคและทนตํอโรค โดยการใช๎เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
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)
PLP 471

การประยุกต์ใช๎เทคนิคระดับโมเลกุลทางด๎านโรคพืชและการเกษตร 3(2-3-4)
APPLICATION OF MOLECULAR TECHNIQUES IN PLANT PATHOLOGY
AND AGRICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.รพ. 210; และ ก.รพ. 212 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกัน
ความรู๎พ้ืนฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของโครงสร๎างและองค์ประกอบของกรดนิ วคลิอิค เทคนิคระดับ
โมเลกุลที่นามาประยุกต์เพื่อการจาแนกและตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืช รวมไปถึงการนามาประยุกต์ในการเกษตร
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)
PLP 490

สหกิจศึกษาทางโรคพืช
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN PLANT PATHOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การทางานในสถานประกอบการของหนํวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไมํน๎อย
กวํา 16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใต๎การควบคุมดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่
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)
PLP 497

สัมมนา 1
1(1-0-2)
SEMINAR 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
การสัมมนาในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับโรคพืช การนาเสนอหัวเรื่อง การค๎นคว๎าเอกสารอ๎างอิง การวิเคราะห์
ปัญหา และการนาเสนอ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
PLP 498

สัมมนา 2
1(1-0-2)
SEMINAR 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
การสัมมนาในหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องกับโรคพืช การนาเสนอหัวเรื่อง การค๎นคว๎าเอกสารอ๎างอิง การวิเคราะห์
ปัญหา การเสนอผลการทดลอง การวิจารณ์ผลการทดลอง และการนาเสนอ โดยมีการประเมิ นผลเป็นที่พอใจ (S)
หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
PLP 499

ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
กาหนดหัวข๎อปัญหางานวิจัยและวัตถุประสงค์ ฝึกดาเนินการวิจัย วิเคราะห์ผล สรุปผล วิจารณ์ผล นาเสนอ
และเขียนเลํมปัญหาพิเศษ โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
SOIL 210

ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น
2(2-0-4)
INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 111 และ ว.คม. 115
หลักการกาเนิดดิน ฟิสิกส์ของดิน เคมีของดิน จุลินทรีย์ดนิ ความอุดมสมบรูณ์ของดินและธาตุอาหารพืช
รวมทั้งการสารวจและจาแนกดิน การประยุกต์วทิ ยาศาสตร์ของดินในการจัดการดิน น้าและทรัพยากรธรรมชาติให๎คง
ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมให๎ดีข้นึ
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)
SOIL 214

ปฏิบัตกิ ารปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น
1(0-3-0)
LABORATORY PRACTICES ON INTRODUCTION TO SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 210 หรือลงทะเบียนพร๎อมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุต๎นกาเนิดดิน การศึกษาโปรไฟล์ดินเบื้องต๎น แผนที่การจาแนกดินโลกและแผนที่ดิน
ของประเทศไทย สมบัตทิ างกายภาพของดิน การวัดความเป็นประโยชน์ของน้าในดิน การวัดความเป็นกรดของดินและ
ความต๎องการปูน การวัดความเค็มของดิน และความต๎องการน้าในการชะล๎างอินทรียวัตถุและกิจกรรมของจุลินทรีย์
ดิน ธาตุอาหารพืช และการใช๎ปุ๋ย การจาแนกสมรรถนะที่ดินทางการเกษตร และแผนที่การใช๎ประโยชน์ที่ดิน การ
อนุรักษ์ดินและการจัดการดินบนพืน้ ที่ลาดเท บทบาทของลุํมน้าและการจัดการ
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)
SOIL 301

คุณภาพดินและสิ่งแวดล๎อมดิน
3(3-0-6)
SOIL AND ENVIRONMENTAL QUALITY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน 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, แหลํงน้า 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)
SOIL 302

ฝนกรดและดินกรด
3(3-0-6)
ACID RAIN AND ACID SOIL
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.คม. 100 หรือ ว.คม. 102 หรือ ว.คม. 104
หรือ ว.คม. 115 หรือ ว.คม. 116 หรือ ว.คม. 151
แหลํงธรรมชาติและแหลํงผลิตโดยมนุษย์ของไนโตรเจนและซัลเฟอร์ ปัจจัยและกระบวนการการเกิดฝนกรด
และผลกระทบตํอระบบนิเวศน์ วิธีการสเทินฤทธิ์ฝนกรด สาเหตุของการเกิดดินกรดและผลกระทบ วิธีแก๎ไขดินกรด
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)
SOIL 322

การวิเคราะห์ดินและพืชเบื้องต๎น
3(2-3-4)
INTRODUCTION TO SOIL AND PLANT ANALYSIS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 202 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 212
หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ดินและพืช การตีความผลการวิเคราะห์ การฝึกหัดปฏิบัติเทคนิคตําง ๆ ใน
ห๎องปฏิบัตกิ ารและการควบคุมคุณภาพ
Fundamental principles of soil and plant analysis, interpretation of analytical results, practical
exercises on various laboratory techniques and quality control.
ก.ปฐ. 341 (361341)
SOIL 341

ระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต๎นสาหรับการเกษตร
3(2-3-4)
INTRODUCTION TO SPATIAL INFORMATION SYSTEMS FOR AGRICULTURE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
พื้นฐานและบทบาทของระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการเกษตร การจัดการและองค์ประกอบของระบบข๎อมูล
เชิงพื้นที่ การได๎มาซึ่งข๎อมูลเชิงพื้นที่ รูปแบบข๎อมูลเชิงพื้นที่การวิเคราะห์และแสดงผลข๎อมูล ตลอดจนตัวอยํางการ
ประยุกต์ใช๎ระบบข๎อมูลเชิงพื้นที่สาหรับทางเกษตรในด๎านตํางๆ
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)
SOIL 351

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(3-0-6)
SOIL FERTILITY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 212
บทนาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพืช คอลลอยด์ดิน แรํดนิ เหนียวและการแลกเปลี่ยนประจุ ความ
เป็นกรดดํางของดิน ดินเค็มและดินโซดิก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ แคลเซียม แมกนีเซียม จุลธาตุ
อินทรียวัตถุในดิน ปุย๋ และการใช๎ปุ๋ยในการผลิตพืช 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)
SOIL 390

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร์
3(0-18-0)
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
PROFESSIONAL SKILL TRAINING IN SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การฝึกงานเกี่ยวข๎องกับการจัดการดิน น้า พืช และปุ๋ย โดยมุํงเน๎นถึงการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต๎หนํวยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
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)
SOIL 413

การจาลองระบบดิน-พืช
3(3-0-6)
SOIL-CROP SYSTEMS MODELING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
หลักการและวิธีการของแบบจาลองกระบวนการทางชีวกายภาพของการใช๎ และการกระจายธาตุคาร์บอนใน
พืชในชํวงการเจริญเติบโตตํางๆ กระบวนการพลวัตของน้าในดินและน้าในพืช กระบวนการพลวัตของธาตุไนโตรเจน
และธาตุฟอสฟอรัสในดินและในพืช สมการทางคณิตศาสตร์จะนามาใช๎เพื่อการบรรยายความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร
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)
SOIL 421

ปฐพีเคมี
3(3-0-6)
SOIL CHEMISTRY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
เคมีดินและสมบัติของแรํซิลิเกต โดยเน๎นหนักในแรํเลเยอร์ซิลิเกต กระบวนการแลกเปลี่ยนแคทไอออนและ
แอนไอออนในดิน ดินกรด และดินดําง เคมีเบือ้ งต๎นของดินน้าขังและดินกรดจัด
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)
SOIL 433

เทคโนโลยีชวี ภาพจุลนิ ทรียด์ นิ
3(2-3-4)
SOIL MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 210; หรือ ก.ปฐ. 212;
หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206
พื้นฐานจุลชีววิทยาทางดิน ดินถิ่นอาศัยของจุลินทรีย์ดนิ สิ่งมีชีวิตในดิน แบคทีเรียและอาร์เคีย รา แอคทิโนมัยซีท
ไซยาโนแบคทีเรียและสาหรําย นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ดิน ไรโซสเฟียร์ พืชและไมคอร์ไรซา การเปลี่ยนรูปไนโตรเจน
โดยจุลนิ ทรีย์ การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ การเปลี่ยนรูปของซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยจุลนิ ทรีย์ การ
ยํอยสลายอินทรียวัตถุ บทบาทของจุลินทรีย์ดา๎ นการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม
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)
SOIL 442

การสารวจและจาแนกดิน
3(2-3-4)
SOIL SURVEY AND CLASSIFICATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาคุณสมบัติและวิธีการจาแนกดิน ลักษณะและการกระจายของดินชนิดตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง กลุํม
ดินหลักของภาคเหนือ การใช๎และการจัดการดินให๎เหมาะสมตามชนิดของดิน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช๎และการทา
แผนที่ดิน ทัศนศึกษาตามแหลํงตํางๆ ทีม่ ตี ัวแทนของดินชุดตํางๆ 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)
SOIL 452

ปุ๋ย
3(3-0-6)
FERTILIZERS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
ธรรมชาติและพฤติกรรมของปุ๋ย เทคโนโลยีการผลิตและการใช๎ปุ๋ย N P K ปุ๋ยธาตุอาหารรองและปุ๋ยจุลธาตุ
รวมถึงปุ๋ยอินทรีย์ตําง 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)
SOIL 453

ดินและธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
SOIL AND PLANT NUTRITION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 351 หรือ ว.ชว. 342 หรือ ก.พส. 311
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาธาตุอาหารที่จาเป็นสาหรับพืช กลไกในการดูดซึม และการเคลื่อนย๎ายธาตุอาหารพืชการใช๎ประโยชน์
ของธาตุอาหารในขบวนการตํางๆ ภายในต๎นพืช ศึกษาปัญหาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับธาตุอาหารของพืชในเขตร๎อน
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)
SOIL 461

การอนุรักษ์ดิน
3(3-0-6)
SOIL CONSERVATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
ศึกษาธรรมชาติและสาเหตุของการพังทลายของดินเนื่องจากลมและฝน สมบัติทางกายภาพและผลกระทบ
ของฝนทีม่ ตี อํ การชะล๎างและการพัดพาไปของดิน มาตรการในการควบคุมการพังทลายของดิน การคาดคะเนน้าที่ไหลบํา
การออกแบบทางวิธีกลในการควบคุมการพังทลายของดินรวมทั้งการจัดการที่ดิน และปลูกพืชให๎เหมาะสมตลอดจน
ค๎นหาวิธีการวิจัยและแก๎ปัญหาเพื่อการอนุรักษ์ดิน
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)
SOIL 471

ปฐพีฟิสิกส์
SOIL PHYSICS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน

3(3-0-6)

ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
และ ว.ฟส. 181 และ ว.ฟส. 191
สมบัตทิ างฟิสิกส์ของดิน ตลอดจนปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์บางอยํางที่เกิดขึ้นในดิน โดยเน๎นถึงสมบัติทางฟิสิกส์
ที่เกี่ยวข๎องกับการเจริญและพัฒนาการของพืช เชํน เนื้อดิน โครงสร๎างของดิน การถํายเทอากาศในดิน อุณหภูมิดิน
สถานะ และสมบัตขิ องน้าในดิน ทาการประเมินหรือตรวจวัดและจัดการสมบัติทางฟิสิกส์ตํางๆ เหลํานั้น เพื่อให๎เหมาะสม
กับการใช๎ที่ดนิ เพื่อการเกษตร และทั้งยังสามารถประยุกต์แนวคิดตํางๆ เหลํานี้กับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข๎องได๎อีกด๎วย
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)
SOIL 474

วิธีการของปฐพีฟิสิกส์วิเคราะห์
1(0-3-0)
METHODS OF SOIL PHYSICAL ANALYSIS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 471 หรือลงทะเบียนเรียนพร๎อมกับ ก.ปฐ. 471
การปฏิบัตกิ ารในห๎องปฏิบัตกิ ารหรือในภาคสนามเพื่อวัดหรือวิเคราะห์สมบัตทิ างฟิสกิ ส์
Laboratory and field exercises in methods of soil physical properties analysis.

193
ก.ปฐ. 475 (361475)
SOIL 475

การจัดการน้าในดินและการชลประทานระดับไรํนา
3(3-0-6)
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
บทบาทสาคัญของน้าในดิน และระบบการให๎น้าในระดับไรํนาตํอการผลิตพืช ความสัมพันธ์ของดิน-น้าและ
พืช การจัดการน้าในดิน ดินเค็มและดินดําง วิธีการให๎น้าและระบบการระบายน้าแบบตํางๆ การวัด การคานวณการใช๎
น้าของพืช และความต๎องการนา้ สาหรับระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพในระดับไรํนา การตัดสินใจเลือกวิธีการ
ให๎น้าแกํพชื การพิจารณา การวางแผนงาน และดาเนินงานสาหรับโครงการชลประทานในระดับไรํนาทั่วไป
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)
SOIL 490

สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6 หนํวยกิต
COOPERATIVE EDUCATION IN SOIL SCIENCE
AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 290
การฝึกปฏิบัติงานด๎านการจัดการดิน น้า พืช และปุ๋ย เพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม ในหนํวยงาน
ทั่วไปของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเขียนรายงานและการนาเสนอความรู๎และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงาน
ในหนํวยงานนั้น ๆ เสมือนพนักงานไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์อยํางตํอเนื่อง และต๎องได๎รับการดูแลและควบคุมโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลีย้ ง
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)
SOIL 497

สัมมนา 1
1(1-0-2)
SEMINAR 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เสนอการสัมมนาพร๎อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับหัวข๎อที่จะใช๎ในงานวิจัย (ปัญหาพิเศษ) เกี่ยวข๎องกับปฐพีศาสตร์
A presentation of well prepared papers from selected research topics related to Soil Science for weekly
group discussions.
ก.ปฐ. 498 (361498)
SOIL 498

สัมมนา 2
1(1-0-2)
SEMINAR 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เสนอการสัมมนาพร๎อมทั้งเอกสารที่ตํอเนื่องจากการสัมมนาในครัง้ แรก (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)
SOIL 499

ปัญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SPECIAL PROBLEMS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
กระบวนการทางานวิจัย ประกอบด๎วย การกาหนดโจทย์ปัญหางานวิจัยและสมมุ ติฐาน การทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง กาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ ผลที่คาดวําจะได๎รับ การเก็บข๎อมูลวิจัย การวิเคราะห์ขอ๎ มูลงานวิจัย
รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย โดยมีการประเมินผลเป็นที่พอใจ (S) หรือไมํเป็นที่พอใจ (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)
CONS 211

หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF CONSERVATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ความหมายและขอบเขตของทรัพยากรและการอนุรักษ์
ทรัพยากร หลักการอนุรักษ์ทรัพยากร บรรยากาศ นา้ ปุาไม๎ สัตว์ปุา ดิน พืช 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)
CONS 301

ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต๎น
3(3-0-6)
FUNDAMENTAL NATURAL RESOURCES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 112
แนวความคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล๎อม การจาแนก
ประเภททรั พ ยากรธรรมชาติ แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ปั ญ หาและการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติตําง ๆ ได๎แกํ น้า ปุาไม๎ สัตว์ปุา ดิน พืชเกษตร สัตว์เลี้ยง เป็นต๎น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในลุํมน้ากับการใช๎ประโยชน์ที่ดินอยํางเหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชนเผํา
ภู มิปั ญ ญาชาวบ๎ า นและการมี สํ ว นรํ ว มของประชาชน ภาคเอกชน ภาครั ฐ และองค์ ก รที่ เกี่ ย วข๎ อ งในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยําง
บูรณาการสูํความยั่งยืน
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)
CONS 401

การอนุรักษ์ที่ดินและแหลํงน้า
3(3-0-6)
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
ศึกษาปัญหาในการใช๎ที่ดินในแงํที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้า ตลอดจนหลักการจัดการและวางแผน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและนา้
Problems of land use in relation to soil and water conservation. Principles involved in devising soil and
water conservation programme.
ก.อร. 411 (362411)
CONS 411

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม๎
3(3-0-6)
FOREST RESOURCES CONSERVATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211
หรือ ก.ปฐ. 212 หรือ ก.อร. 211
ความหมายของปุาไม๎และการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ ปัญหาและแนวทางการจัดการปุาไม๎ ระบบนิเวศปุาไม๎
ชนิดของปุาไม๎ในประเทศไทย ความสาคัญและคุณประโยชน์ของปุาไม๎ ความหลากหลายทางชีวภาพปุาไม๎ สังคมพืชปุา
ไม๎ นิเวศวิทยาเชิงประชากรของพืชปุา ผลผลิตชีวภาพปุาไม๎และการถํายทอดพลังงาน การหมุนเวียนของธาตุอาหารใน
ระบบนิเวศปุาไม๎ ปัจจัยสิ่งแวดล๎อมเกี่ยวกับแสง อุณหภูมิ ความชื้นและลม ดินปุาไม๎ ไฟปุา ปุาไม๎กับลุมํ น้า 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)
CONS 412

ทรัพยากรพืชป่า
3(3-0-6)
FOREST PLANT RESOURCES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ว.ชว. 112 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสาคัญของทรัพยากรพืชปุา พันธุ์ไม๎ปุาแยกตามวงศ์ตํางๆ และรูปแบบการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม๎
ได๎แกํ ไม๎ยืนต๎น ไม๎เลื้อย ไผํ ไม๎พุํม พืชยึดเกาะและพืชพื้นลําง ชนิดของพันธุ์ไม๎ในปุาตํางๆ เชํน ปุาเต็งรัง ปุาเบญจพรรณ
ปุาดิบแล๎ง ปุาสน และปุาดิบเขา ความต๎องการสภาพสิ่งแวดล๎อมของพื้นปุา คุณประโยชน์ทางตรง ได๎แกํ ผลผลิตที่เป็น
เนื้อไม๎ เชํน ไม๎สาหรับการกํอสร๎างบ๎านเรือน ทาเครื่องเรือน เสาและไม๎ใช๎สอย ผลผลิตที่ไมํใชํเนื้อไม๎ เชํน พืชอาหาร ให๎
น้ามัน ยางไม๎ พืชสมุนไพร ไม๎ประดับ และอื่นๆ คุณประโยชน์ทางอ๎อม เชํน พันธุ์ไม๎ในปุาต๎นน้าลาธาร ชํวยปรับสภาพ
อากาศและลดมลภาวะสิ่งแวดล๎อม ปูองกันการพังทลายของดิน มีดอกที่สวยงาม ฯลฯ สถานะภาพของพืชปุา เชํน พืชที่
พบได๎ทั่วไป พบปานกลางและหายาก แนวทางการอนุรักษ์โดยการขยายพันธุ์ดว๎ ยเมล็ดและแบบไมํอาศัยเพศ
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)
CONS 421

กฎระเบียบและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
3(3-0-6)
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
บทนาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สถานภาพและความขัดแย๎งเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา กรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการ บูรณาการระหวํางการอนุรักษ์และการพัฒนาอยํางยั่งยืน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ปุา
ระดับชาติและนานาชาติ กฎระเบียบที่สาคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ปุา สัตว์ปุาที่สาคัญของประเทศไทย
นิเวศวิทยาสัตว์ปุา ชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ปุา การสารวจทางนิเวศวิทยาปุาไม๎และสัตว์ปุา การสารวจชนิด
และการประเมินประชากรสัตว์ปุา การจัดการทรัพยากรสัตว์ปุาเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์ปุาอยํางยั่งยืน
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)
CONS 424

หลักการและการจัดการลุํมน้า
3(2-3-4)
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
ความหมายและขอบเขตของการจัดการลุํมน้า หลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ให๎ได๎น้าปริมาณ
เพียงพอ คุณภาพดี ไหลในลาธารตลอดเวลา การปูองกันการพังทลายของดินรํวมกับผลผลิตอื่นๆ ในพื้นที่ลุํมน้า
หลักการในการปรับปรุงพื้นที่ลมุํ น้าให๎มีสภาพดีข้นึ การวางนโยบายในการจัดการลุํมน้า เพื่อหลักการจัดการพื้นที่แบบ
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)
CONS 425

เทคนิคข๎อมูลระยะไกลเพื่อการสารวจทรัพยากรที่ดิน
3(2-3-4)
REMOTE SENSING TECHNIQUES FOR LAND RESOURCES SURVEYS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211
หรือ ก.ปฐ. 212
ประกอบด๎วย หลักการ กระบวนการ และวิธีการของการสารวจทรัพยากรด๎วยดาวเทียม (Remote sensing)
การประยุ กต์ ใช๎ เทคนิคในการส ารวจ การน าวิ ธีการส ารวจด๎ วยระบบข๎ อมู ลระยะไกลใช๎ ในการสารวจข๎ อมู ลทรั พยากร
ธรรมชาติ โดยเน๎นการสารวจทรัพยากรดิน , การเกษตร, ปุาไม๎, แหลํงน้า และการใช๎ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนี้
ได๎อธิบายเกี่ยวกับการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ 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)
CONS 426

การสารวจภูมิทัศน์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-3-4)
LANDSCAPE SURVEY FOR NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211
หรือ ก.ปฐ. 212 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวความคิ ด ในเชิ ง พื้ น ที่ สภาพภู มิ สั ณ ฐานของพื้ น ที่ ที่ ตั้ ง โครงการ สถานภาพและลั ก ษณะของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรการเกษตร สิ่งกํอสร๎าง-สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ – สังคม และ
วัฒนธรรมของชุมชนที่อยูภํ ายในพื้นที่ที่ตั้งโครงการและพืน้ ที่สภาพแวดล๎อมข๎างเคียง รวมถึงขัน้ ตอน กระบวนการ ของ
การสารวจและการได๎มาซึ่งข๎อมูลทางภูมทิ ัศน์ และนักศึกษาสามารถทาการสารวจ จัดทาแผนที่ และพัฒนาฐานข๎อมูล
เชิงพื้นที่ของลักษณะทางภูมทิ ัศน์ที่สาคัญในพืน้ ที่ที่ตั้งโครงการและพืน้ ที่ขา๎ งเคียงได๎ ในขนาดพื้นที่ที่แตกตํางกัน และใน
ระดับมาตราสํวนตําง 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)
CONS 427

หลักภูมินิเวศวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
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
แนวความคิ ด และทฤษฎี ท างภู มิ นิ เ วศวิ ท ยา การจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ ขนาดพื้ น ที่ และระดั บ มาตราสํ ว น
องค์ประกอบและความซับซ๎อนทางภูมทิ ัศน์ ซึ่งประกอบด๎วย รูปแบบทางภูมิทัศน์ โครงสร๎างของภูมิทัศน์ และบทบาท
และหน๎าที่ของภูมิทัศน์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์ นอกจากนี้ นักศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช๎หลักการ
ทางภูมนิ เิ วศวิทยาในด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการแปลความหมายนัยยะทางภูมทิ ัศน์ และการใช๎
ประโยชน์จากแบบจาลองทางภูมทิ ัศน์
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)
CONS 428

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบภูมิทัศน์
3(2-3-4)
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
หลักการออกแบบทางภูมทิ ัศน์ และการออกแบบทางภูมิทัศน์ที่สอดคล๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม รวมถึงเทคนิคและวิธีการออกแบบทางภูมิทัศน์ที่อยูํบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ดี ตลอดจนนักศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการออกแบบ
พื้นที่และระบบภูมิสารสนเทศในงานออกแบบภูมิทัศน์ที่สอดคล๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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)
CONS 441

อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
3(3-0-6)
AGRICULTURAL METEOROLOGY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ตามความเห็นชอบของภาควิชา
ศึกษาพื้นฐานของลมฟูาอากาศ และองค์ประกอบของอุตุนิยมวิทยาบางประการ การหมุนเวียนของ
บรรยากาศ เมฆ และน้าฟูา โดยเน๎นในแงํที่มีอิทธิพลตํอการเกษตร 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)
CONS 451

การปลูกสร๎างสวนป่า
3(3-0-6)
FOREST PLANTATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ปุาธรรมชาติและสวนปุา หลักการ แนวคิดและบทบาทของการปลูกสร๎างสวนปุา เมล็ดพันธุ์ไม๎ปุาและการ
จัดหาเมล็ด เรือนเพาะชาและเทคนิคการผลิตกล๎าไม๎ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของพื้นที่และการเลือกชนิดไม๎ การ
ปลูกสร๎างสวนปุาและการดูแลรักษา โรค แมลง และการควบคุมไฟปุา การติดตามและการประเมินผล แงํมุมทาง
เศรษฐกิจของการปลูกสร๎างสวนปุา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการปลูกสร๎างสวนปุา
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)
CONS 452

หลักวนเกษตร
3(3-0-6)
PRINCIPLES OF AGROFORESTRY
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.พร. 210 หรือ ก.พส. 210 หรือ ก.ปฐ. 210
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ทรัพยากรปุาไม๎และการใช๎ประโยชน์ที่ดิน นิยาม แนวคิดและการจาแนกระบบวนเกษตร นิเวศวิทยาของวน
เกษตร ไม๎ปุาในระบบวนเกษตร พืชเกษตรในระบบวนเกษตร ปฏิสัมพันธ์ระหวํางต๎นไม๎และพืชเกษตร สัตว์เลี้ยงใน
ระบบวนเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้าในระบบวนเกษตร เศรษฐกิจและสังคมของระบบวนเกษตร การสํงเสริมวน
เกษตร กรณีศกึ ษา
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)
ABM 211

การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ศฐ. 200 หรือ ศศ. 100 หรือ ศศ. 101
การประยุกต์หลัก เศรษฐศาสตร์ และธุรกิจในการตัดสินใจ การแก๎ ปัญหาที่เผชิญกับการประกอบธุรกิ จ
การเกษตร ปัญหาการได๎มา การจัดรูป และการจัดการที่ดนิ 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)
ABM 310

การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3(2-3-4)
FARM BUSINESS MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ศฐ. 200 หรือ ก.ศฐ. 201
กระบวนการตัดสินใจ สภาพแวดล๎อมกับธุรกิจฟาร์ม หลักเศรษฐศาสตร์ และเครื่องมือการตัดสินใจ การ
จัดเก็บข๎อมูล การวางแผนและการจัดการธุรกิจฟาร์มภายใต๎ความเสี่ยง การปฏิบัตกิ ารและดูงานในฟาร์ม
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)
ABM 411

การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง
3(3-0-6)
INTERMEDIATE AGRIBUSINESS MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.ธก. 211
กระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร รวมถึงการบริหารองค์กรและการใช๎วิธีการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ
ในการตัดสินใจในการบริหารงาน 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)
AGRI 100

การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 1
1(0-3-1)
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
การดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตตํางๆที่
ถู ก จั ด ขึ้น ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย ท าให๎ นั ก ศึก ษามี สํ ว นรํ ว มกิ จ กรรมในชํว งเวลาของการศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย กิจกรรมตํางๆเหลํานีส้ ามารถทาให๎นักศึกษาประยุกต์ใช๎การเรียนรู๎จากกิจกรรมตํางๆ ไปพัฒนาในด๎าน
เกี่ยวกับการสร๎างจิตสานึกที่ดี ตระหนักในคุณคําความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข๎าใจการทางานเป็นทีม มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนาไปใช๎ เป็นแบบอยํางในการดารงชีพในอนาคตได๎อยํางมีความสุขทั้งรํางกายและจิตใจ
พร๎อมทั้งมีจิตสาธารณะ สานึกและรับผิดชอบตํอตนเอง 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)
AGRI 101

การเรียนรู๎ผํานกิจกรรม 2
1(0-3-1)
LEARNING THROUGH ACTIVITIES 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
การดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตตํางๆที่
ถู ก จั ด ขึ้น ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย ท าให๎ นั ก ศึก ษามี สํ ว นรํ ว มกิ จ กรรมในชํว งเวลาของการศึก ษาใน
มหาวิทยาลัย กิจกรรมตํางๆเหลํานีส้ ามารถทาให๎นักศึกษาประยุกต์ใช๎การเรียนรู๎จากกิจกรรมตํางๆ ไปพัฒนาในด๎าน
เกี่ยวกับการสร๎างจิตสานึกที่ดี ตระหนักในคุณคําความเป็นมนุษย์ มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เข๎าใจการทางานเป็นทีม มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนาไปใช๎เป็นแบบอยํางในการดารงชีพในอนาคตได๎อยํางมีความสุขทั้งรํางกายและจิตใจ
พร๎อมทั้งมีจิตสาธารณะ สานึกและรับผิดชอบตํอตนเอง 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)
AGRI 110

พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
3(3-0-6)
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND GLOBAL CHANGE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ผลของพัฒนาการทางด๎านเทคโนโลยีตอํ สังคมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคตํางๆ พัฒนาการของ
เทคโนโลยีทางการเกษตรตํอการเกิดสังคมมนุษย์ ยุคเครื่องจักรกับการปฏิวัตเิ ขียว ปฏิชีวนะสารกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ยีนเทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหมํ 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)
AGRI 190

การฝึกงาน 1
1(0-3-0)
PRACTICAL TRAINING 1
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ฝึกปฏิบัติในห๎องสมุด ฝึกงานในสถาบันการเกษตรหรือ ในฟาร์มเกษตรกร เรียนรู๎การอยูํรํวมกัน การทางาน
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)
AGRI 290

การฝึกงาน 2
1(0-3-0)
PRACTICAL TRAINING 2
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.กษ. 190
การฝึกงานภาคสนาม จานวน 100 ชั่วโมง เกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรการเกษตร เพื่อการผลิตตั้งแตํเริ่มต๎น
กิจกรรมไปจนถึงตลาดของผลิตผลทางการเกษตร ฝึกหัดวิเคราะห์การดาเนินการเกษตรในเชิงธุรกิจ
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.

200
คณะเภสัชศาสตร์
ภ.บก. 130 (462130)
PHPC 130

จานวน 1 กระบวนวิชา
ยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
MEDICATIONS IN EVERYDAY LIFE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
แนะนาความรู๎พนื้ ฐานเกี่ยวกับการใช๎ยา ชนิดของยา ข๎อควรระวั งในการใช๎ยา ผลข๎างเคียงของยา พิษของยา
การใช๎สมุนไพรใกล๎ตัว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชน์ในด๎านความปลอดภัย
ในการใช๎ยา 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 จานวน 2 กระบวนวิชา
สพ. 105 (651105)
ระบบนิเวศกับสุขภาพ
3(3-0-6)
VM 105
ECOSYSTEM AND HEALTH
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน สาหรับนักศึกษาที่ไมํใชํนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ศึกษาความเชื่อมโยงระหวํางระบบนิเวศกับสุขภาพและผลกระทบตํอมนุษย์ และสัตว์ตํางๆ บูรณาการองค์
ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่ออธิบายผลของความเปลี่ยนแปลงในสังคม พืช สัตว์ และสิ่งแวดล๎อม
โดยเฉพาะที่จะสํงผลกระทบตํอชีวิตมนุษย์
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)
VM 306

กายวิภาคของสัตว์เลี้ยง
3(2-3-4)
ANATOMY OF DOMESTIC ANIMALS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
การศึกษามหกายวิภาคศาสตร์ในเชิงเปรียบเทียบของระบบโครงกระดูก กล๎ามเนื้อหํอหุ๎มรํางกาย ทางเดิน
อาหาร สืบพันธุ์ ตํอมไร๎ทํอ ขับถํายปัสสาวะ ทางเดินหายใจ หมุนเวียนโลหิต น้าเหลือง ประสาทและอวัยวะสัมผัส
พิเศษ ในสัตว์เลีย้ ง
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.

201
คณะบริหารธุรกิจ
บธ.กง. 100 (702100)
FINA 100

จานวน 16 กระบวนวิชา
การเงินเบื้องต๎นสาหรับผู๎ประกอบการ
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO FINANCE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ความรู๎ พ้ืนฐานของการประกอบธุ รกิจ แนวคิด เบื้องต๎นกี่ย วกับเศรษฐกิ จ การเงิน และการบัญชีสาหรั บ
ผู๎ประกอบการ การประมาณต๎นทุนเบือ้ งต๎นและสารสนเทศทางการเงินพื้นฐาน 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)
FINA 101

การเงินในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
FINANCE FOR DAILY LIFE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
สารวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง การวางแผนทางการเงินของตนเอง การบริหารรายได๎ รายจําย และ
ภาระหนี้สิน การประกันความเสี่ยง รู๎จักการให๎เงินทางาน การวางแผนภาษี การเตรียมความพร๎อมเพื่อความสุข
กรณีศกึ ษาการวางแผนทางการเงิน
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)
MGMT 103

การเป็นผู๎ประกอบการและธุรกิจเบื้องต๎น
3(3-0-6)
INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
บทบาทการเป็ น ผู๎ ป ระกอบการกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ โอกาสในการประกอบธุ ร กิ จ
คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเป็นผู๎ประกอบการ สภาพแวดล๎อม ประเภท รูปแบบ และแผนธุรกิจ หลักการจัดการ
การจัดการด๎านการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวํางประเทศ และจริยธรรมสาหรับ
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)
MGMT 131

การพัฒนาภาวะผู๎นาสํวนบุคคล
1(1-0-2)
PERSONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
หลักการพนื้ ฐานในการพัฒนาตนเอง การเลือกตอบสนองตํอสิ่งเร๎า การสร๎างวิสัยทัศน์สํวนบุคคล การ
บริหารตนเอง การสร๎างผลประโยชน์รํวมกับผู๎อื่น การเข๎าใจผู๎อื่น การรํวมมืออยํางสร๎างสรรค์ การเติมพลังชีวิต
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)
MGMT 491

มารยาทในสังคมธุรกิจ
3(3-0-6)
BUSINESS ETIQUETTE
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ความสาคัญของมารยาทในสังคมธุรกิจ การแนะนาและทักทาย การพบปะอยํางเป็นทางการ การสันทนาการ
และการเข๎าสั งคม การเลือกหัวข๎ อสนทนา มารยาทบนโต๏ะ อาหาร การแตํงกาย การพูดในงานพิธีการ การมอบ
ของขวัญ และข๎อห๎ามของการปฏิบัตติ นในสังคมธุรกิจ
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)
MKTG 191

ผู๎บริโภคที่ชาญฉลาด
1(1-0-2)
SMART CONSUMER
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
บทบาทของการตลาดในชีวิตประจาวัน เข๎าใจกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ สิทธิและหน๎าที่ของผู๎บริโภค การ
เป็นผู๎บริโภคที่ชาญฉลาดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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)
MKTG 211

หลักการตลาด
3(3-0-6)
MARKETING PRINCIPLES
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
หลักพื้นฐานทางการตลาด ลักษณะ แนวความคิด และวิธีการศึกษาวิชาการตลาด ตลาดในแงํของผู๎บริโภค
พฤติกรรมของผู๎บริโภค การจาแนกประเภทและการแบํงสํวนตลาด สิ่งแวดล๎อมทางการตลาด หลักการตลาดในสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหนําย และการสํงเสริมการขาย
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)
MKTG 431

การจัดการขายและศิลปะการขาย
3(3-0-6)
SALES MANAGEMENT AND SALESMANSHIP
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน บธ.กต. 211
ศึกษาถึงแนวความคิดตํางๆ เกี่ยวกับการขาย สํวนประกอบของความสาเร็จในการขาย การจัดการด๎าน
พนักงานขาย ได๎แกํ การวางแผน การคัดเลือกและการบรรจุพนักงานขาย การมอบหมายหน๎าที่ การควบคุม การจู งใจ
และการปฏิบัตงิ านของพนักงานขาย การพยากรณ์การขาย การกาหนดของการจาหนําย และการจัดการสาหรับตลาด
ค๎าปลีกและตลาดค๎าสํง ศิลปการขายในสํวนที่เกี่ยวกับการเตรียมการขายและกระบวนการขาย
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)
MKTG 461

การจัดการการค๎าปลีก
3(3-0-6)
RETAIL MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน บธ.กต. 211
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการค๎าปลีก โอกาสในการค๎าปลีก ร๎านค๎าและ
วิธีการดาเนินงานของร๎านค๎า การปฏิบัติงานและการจัดการที่เกี่ยวข๎องกับสินค๎า เชํน การซื้อ การรับมอบ การทา
เครื่องหมาย การควบคุมและการตัง้ ราคา รวมทั้งการเรียนรู๎ในเรื่องการค๎าปลีกเฉพาะเรื่อง อันได๎แกํ การสํงเสริมการ
จาหนําย 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.
คณะเศรษฐศาสตร์
ศศ. 101 (751101)
ECON 101

จานวน 1 กระบวนวิชา
หลักเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
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 จานวน 2 กระบวนวิชา
สม. 204 (851204)
หลักการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
3(3-0-6)
MC 204
PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
แนวคิด หลักการ บทบาท และการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา การใช๎ส่ือและกิจกรรม
เพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา
Concepts, principles, roles, and processes of public relations and advertising. Media use and activities
for public relations and advertising.
สม. 375 (851375)
MC 375

ดนตรีเพื่อการสื่อสาร
MUSIC FOR COMMUNICATION
เงื่อนไขที่ต๎องผํานกํอน ไมํมี
ลักษณะของดนตรี ประเภทของดนตรี การเลือกดนตรีสาหรับสื่อตําง ๆ
Characteristics, types, and selection of music for communication.

3(2-2-5)

204
2. ผลงานทางวิชาการ การค๎นคว๎า วิจัย หรือการแตํงตาราของอาจารย์ประจา
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ฉันทลักษณ์ ติยายน, ศิวาพร ธรรมดี, วาริษา รอดน๎อย, รณณรงค์ อินทุภูติ, และ ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2552.
การสารวจประชากรวํานจูงนางในบางพื้นที่ของปุาสงวนแหํงชาติขุนแมํกวง. เอกสารการประชุมวิชาการ
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 4 “ทรัพยากรไทย: ผันสูํวิถีใหมํในฐานไทย” วันที่ 20-23
ตุลาคม 2552, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. หน๎า 23-26.
ศิวาพร ธรรมดี, ฉันทลักษณ์ ติยายน, วาริษา รอดน๎อย, รณณรงค์ อินทุภูติ, และ ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2552.
ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยทางกายภาพกับการพ๎นการพักตัวของวํานจูงนางในถิ่นอาศัย. เอกสารการ
ประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 4 “ทรัพยากรไทย: ผันสูํวิถีใหมํในฐานไทย”
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2552, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี. หน๎า 27-32.
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อาจารย์ จามจุรี โสตถิกุล
จามจุรี โสตถิกุล , พรรัตน์ ศิริคา, และ ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2552. ความหลากหลายของกล๎วยไม๎ในอุทยาน
แหํงชาติตะรุเตา. การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย: ผันสูํวิถีใหมํในฐานไทย. 20-23 ตุลาคม 2552.
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี.
จามจุรี โสตถิกุล, และ เกศรินทร์ เกตุพยัคฆ์. 2552. ผลของ BA และ IAA ตํอการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล๎วยไม๎
หงส์ทองในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการพืชสวนแหํงชาติครั้งที่ 8. เชียงใหมํ. หน๎า 251.
จามจุรี โสตถิกุล , และ ชนม์ชนก ตั้งตระกูล. 2552. อิทธิพลของแสงตํอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของต๎น
แกลดิโอลัสในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการพืชสวนแหํงชาติครั้งที่ 8. เชียงใหมํ. หน๎า 52 .
จามจุรี โสตถิกุล, และ ชนม์นิภา เปราะนาค. 2552. ผลของ BA และชิ้นสํวนไรโซมตํอการเจริญของวํานพระฉิมใน
สภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการพืชสวนแหํงชาติครั้งที่ 8. เชียงใหมํ. หน๎า 53.
จามจุรี โสตถิกุล, และ ดาวใจ เปราะนาค. 2552. ผลของปราสสิโนสเตอรอยด์ตํอการขยายพันธุ์เอื้องดอกมะขามใน
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. คาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร/รํางหลักสูตร
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4. กรณีหลักสูตรปรับปรุง
4.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
12 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร
12 หน่วยกิต
001101 ม.อ. 101
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
001102 ม.อ. 102
การอ่านและการเขียน
3 หน่วยกิต
เหมือนเดิม
ภาษาอังกฤษ
001201 ม.อ. 201
การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
3 หน่วยกิต
การเขียนอย่างมีประสิทธิผล
001202 ม.อ. 202
ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 3 หน่วยกิต
001227 ม.อ. 227
ภาษาอังกฤษสาหรับ
3 หน่วยกิต
เกษตรศาสตร์

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังต่อไปนี้

10 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังต่อไปนี้

10 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง

- ยกเลิ ก กระบวนวิ ช า 001202
และกาหนดให้เรียนกระบวนวิชา
001227 แทน เนื่ อ งจากคณะ
มนุษยศาสตร์ ได้เปิดกระบวนวิชา
001227 เป็ นกระบวนวิ ช า
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะ
- เ พิ่ ม ก ร ะ บ ว น วิ ช า ก ลุ่ ม
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
จ านวน 7 กระบวนวิ ชา ได้ แ ก่
กระบวนวิ ชา 011251 011257
012173 013110 050100
703103 และ 705191 เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิ ช าในกลุ่ ม นี้ ไ ด้ ม าก
ยิ่งขึน้
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

057136 ศ.ล. 136
074101

ศ.สข. 101

109115
127100
176100
702101

วจ.ศป. 115
ร.ปค. 100
น.ศท. 100
บธ.กง. 101

กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การส่งเสริมสุขภาพ
ในชีวิตประจาวัน
ชีวติ กับสุนทรียะ
การเมืองในชีวิตประจาวัน
กฎหมายและโลกสมัยใหม่
การเงินในชีวิตประจาวัน

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
011251 ม.ปร. 251
ตรรกศาสตร์
011257 ม.ปร. 257
จริยศาสตร์
012173 ม.ศน. 173
ศาสนาเบือ้ งต้น
013110 ม.จว. 110
จิตวิทยากับชีวติ ประจาวัน
050100 ม.ศท. 100
การใช้ภาษาไทย

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

703131

การพัฒนาภาวะผู้นาส่วนบุคคล 1 หน่วยกิต

1 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
201115 ว.วท 115
ชีวติ และพลังงาน
3 หน่วยกิต
201116 ว.วท 116
วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน 3 หน่วยกิต
201200 ว.วท 200
จริยธรรมวิทยาศาสตร์สาหรับ 3 หน่วยกิต
สังคมไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และชีวติ สมัยใหม่

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

703104 บธ.กจ. 104

204100 ว.คพ. 100

3
3
3
3
3

3 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

703103 บธ.กจ. 103

บธ.กจ. 131

เหตุผลในการปรับปรุง

3 หน่วยกิต

การเป็นผู้ประกอบการ
และธุรกิจเบือ้ งต้น

3 หน่วยกิต

ยกเลิก

- ยกเลิ ก กระบวนวิ ช า 703104
เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจปิด
กระบวนวิชา

เหมือนเดิม
705191 บธ.กต. 191 ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด
1 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังต่อไปนี้
เหมือนเดิม
ยกเลิก

- ยกเลิ ก กระบวนวิ ช า 201200
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ปิด
กระบวนวิชา

เหมือนเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

359202 ก.พส. 202
362211 ก.อร. 211
367100 ก.ทพ. 100

400110

ก.กษ. 110

พืชและอาหารปลอดภัย
3 หน่วยกิต
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
และสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตรกับ
3 หน่วยกิต
ชีวติ ประจาวัน
พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
206100 ว.คณ. 100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
259108 วศ.ท.108
ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน

เหมือนเดิม
ยกเลิก

- ยกเลิ ก กระบวนวิ ช า 367100
เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ยัง
ไม่เปิดสอน

เหมือนเดิม
462130 ภ.บก. 130
651105 สพ. 105

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
400100 ก.กษ. 100 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ด้วยกิจกรรม 1
400101 ก.กษ. 101 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ด้วยกิจกรรม 2

ยาในชีวติ ประจาวัน
ระบบนิเวศกับสุขภาพ

2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
400100 ก.กษ. 100
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1

1 หน่วยกิต

400101 ก.กษ. 101

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
สถาบั นการศึ กษา ทั้งในและต่างประเทศ แล้วน ามาเที ยบโอนหน่วยกิ ตแทน
กระบวนวิ ชาศึ กษาทั่ วไปที่ ก าหนดไว้ ในหลั กสู ตรได้ โดยความเห็ นชอบของ
สาขาวิชา

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มกระบวนวิชา 206100 และ
259108 เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาเลือกเรียนได้มากขึน้

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

- เพิ่มกระบวนวิชา 462130 และ
651105 เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาเลือกเรียนได้มากขึน้

2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต - ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า
400100 และ 400101 เพื่อ ให้
1 หน่วยกิต
เป็ น ไปตามแ นวปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัย

เหมือนเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า
100 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า
100
2.1 วิชาแกน
49 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
49
2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์
32 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์
32
202111 ว.ชว. 111
ชีววิทยา 1
4 หน่วยกิต
202112 ว.ชว. 112
ชีววิทยา 2
4 หน่วยกิต
202231 ว.ชว. 231
พันธุศาสตร์ 1
4 หน่วยกิต
203111 ว.คม. 111
เคมี 1
3 หน่วยกิต
เหมือนเดิม
203115 ว.คม. 115
ปฏิบัตกิ ารเคมี 1
1 หน่วยกิต
203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรีย์สาหรับนักศึกษานอก 3 หน่วยกิต
ภาควิชาเคมี
203209 ว.คม. 209 ปฏิบัตกิ ารเคมีอินทรีย์สาหรับ
1 หน่วยกิต
นักศึกษานอกภาควิชาเคมี
206181 ว.คณ. 181 แคลคูลัสสาหรับนักศึกษาเกษตร 1 2 หน่วยกิต
206181 ว.คณ. 181
แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 1 2
206182 ว.คณ. 182 แคลคูลัสสาหรับนักศึกษาเกษตร 2 2 หน่วยกิต
206182 ว.คณ. 182 แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 2 2

207181

ว.ฟส. 181

ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตร

3 หน่วยกิต

207181 ว.ฟส. 181

207191

ว.ฟส. 191

ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์สาหรับ
นักศึกษาเกษตร
จุลชีววิทยา
ปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา

1 หน่วยกิต

207191

215205 ว.จช. 205
215206 ว.จช. 206

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

ว.ฟส. 191

ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร์
ปฏิบัตกิ ารฟิสิกส์สาหรับ
นักศึกษาเกษตรศาสตร์

เหตุผลในการปรับปรุง
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

- แก้ไ ขชื่อ กระบวนวิชา 206181
และ 206182 ให้ถูกต้อง เพื่อให้
เป็ นไปตามฐานข้ อมู ลกระบวนวิชา
ของมหาวิทยาลัย
- แก้ ไขชื่อ กระบวนวิชา 207181
และ 207191 ให้ถูกต้อง เพื่อให้
เป็ นไปตามฐานข้ อมู ลกระบวนวิชา
ของมหาวิทยาลัย

เหมือนเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร์
17 หน่วยกิต
351200 ก.ศฐ. 200 เศรษฐศาสตร์สาหรับการเกษตร 3 หน่วยกิต
ทรัพยากรและอาหาร
353210 ก.พร. 210 หลักการเพาะปลูก
2 หน่วยกิต
356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตร์เบือ้ งต้น
2 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร์

เหตุผลในการปรับปรุง
17 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
356210 ก.สศ. 210

สัตวศาสตร์และสัตว์นาเบื
้ อ้ งต้น

2 หน่วยกิต

- ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า
356210 พร้อมกับปรับเนื้อ หา
เพิ ่ม เติม ในส่ว นของสัต ว์น้ า
เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวิชาเอก

- 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) พิมพ์ช่ือ
กระบวนวิชาผิด
- ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า
361210 พร้อมกับปรับเนื้อหา
เพิ่มเติม ในส่วนของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้
สอดคล้องกับชื่อวิชาเอก

357210 ก.กฏ. 210
359210 ก.พส. 210
360210 ก.รพ. 210

แมลงศัตรูทางการเกษตร
หลักการพืชสวน
โรคพืชเบือ้ งต้น

2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

360210 ก.รพ. 210

โรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น

2 หน่วยกิต

361210 ก.ปฐ. 210

ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
เบือ้ งต้น

2 หน่วยกิต

361210 ก.ปฐ. 210

ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้ งต้น

2 หน่วยกิต

400190 ก.กษ. 190
400290 ก.กษ. 290

การฝึกงาน 1
การฝึกงาน 2

1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

2.2 วิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า
51 หน่วยกิต
ในจานวนหน่วยกิตดังกล่าวนี้ จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และในจานวนนี้ จะต้องเป็นกระบวนวิชา
ระดับ 400 ขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม
2.2 วิชาเอก

ไม่นอ้ ยกว่า

51 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
1) ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
1. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
352301 ก.สส. 301 การเป็นผู้นาและการพัฒนาการ 3 หน่วยกิต
เป็นผู้นาของเยาวชนในกลุ่มเกษตร
352311 ก.สส. 311 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 หน่วยกิต
352315 ก.สส. 315 หลักการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร 3 หน่วยกิต
352321 ก.สส. 321 วิธีการส่งเสริมการเกษตร
3 หน่วยกิต
352323 ก.สส. 323 การพัฒนาท้องถิ่นและ
3 หน่วยกิต
พัฒนาการเกษตร
352331 ก.สส. 331
352332 ก.สส. 332
352412 ก.สส. 412
352441 ก.สส. 441
352494 ก.สส. 494
352497 ก.สส. 497
352498 ก.สส. 498

การพูดและการเขียนเพื่อการ
ส่งเสริมการเกษตร
การกระจายนวกรรมการเกษตร
การส่งเสริมเยาวชนเกษตร
การวัดผลและการประเมินผล
ของการส่งเสริมการเกษตร
หัวข้อเลือกสรรทางส่งเสริม
การเกษตรและพัฒนาชนบท
สัมมนา 1
สัมมนา 2

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
1) ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
1. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

352323

ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและ
การพัฒนาการเกษตร

3 หน่วยกิต

- ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ กระบวนวิ ช าให้
ถูกต้อง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

238

239
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุม่ สหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
352490 ก.สส. 490 สหกิจศึกษาทางส่งเสริม
6 หน่วยกิต
การเกษตรและพัฒนาชนบท
หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
352390 ก.สส. 390 การฝึ ก ทัก ษะวิชาชีพ สาขาวิชา 3 หน่วยกิต
ส่ง เสริม การเกษตรและพัฒ นา
ชนบท
และ
352499 ก.สส. 499 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต
2. วิชาเอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
ในจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต จะต้องมี
กระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้
เลือกเรียน 1 แผนดังต่อไปนี้

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

352390

ก.สส. 390 การฝึ ก ทั ก ษะวิชาชีพ สาขาวิชา 3 หน่วยกิต
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

- ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาการฝึก
ทักษะวิชาชีพ ของทุกสาขาวิชา
ให้เหมือนกัน

เหมือนเดิม
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต - เปลี่ ย นจา กก ารก า หนดใ ห้
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นเฉพาะ
2.1 ในจานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต จะต้องมี
วิชาเอกเลือก มาเป็น วิชาเอก
กระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป เป็นจานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้
เลื อ ก หรื อ วิ ช าโท เพื่ อ เปิ ด
เลือกเรียน 1 แผน ดังต่อไปนี้
โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
เลือ กเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ที่
เ ปิ ด ส อ น เ ป็ น วิ ช า โ ท ต า ม
ประกาศของมหาวิทยาลัยได้
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
แผน 1 การจัดการงานส่งเสริมการเกษตร
ให้เรียน 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการ
3 หน่วยกิต
ฝึกอบรมทางการเกษตร
352421 ก.สส. 421

การบริหารและการจัดการใน
การส่งเสริมและการศึกษา
ทางการเกษตร
และเลือกเรียนอีก 9 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
352313 ก.สส. 313 การส่งเสริมเกษตรบนที่สูง

352314 ก.สส. 314
352401 ก.สส. 401

352422 ก.สส. 422
352431 ก.สส. 431
352433 ก.สส. 433

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
เพื่อการส่งเสริมการเกษตร
การส่งเสริมการเกษตรให้
3 หน่วยกิต
เกษตรกรผู้ใหญ่

การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
หลักการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารทางการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการ
ส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
แผน 1 การจัดการงานส่งเสริมการเกษตร
ให้เรียน 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
352413 ก.สส. 413
การวางแผนและการจัดการ
ฝึกอบรมในงานส่งเสริม
การเกษตร
352421 ก.สส. 421
การบริหารและการจัดการใน
การส่งเสริมการเกษตรและ
การศึกษาทางการเกษตร
และเลือกเรียนอีก 9 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
352313 ก.สส. 313
การส่งเสริมเกษตรที่สูง

เหตุผลในการปรับปรุง

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

- แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง
เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
พิมพ์ช่อื กระบวนวิชาผิด

3 หน่วยกิต

- ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ กระบวนวิ ช าให้
ถูกต้อง

3 หน่วยกิต

- แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง
เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
พิมพ์ช่อื กระบวนวิชาผิด

เหมือนเดิม
352401 ก.สส. 401

การส่งเสริมเกษตรให้เกษตรกร
ผู้ใหญ่

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
เหมือนเดิม
3 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
หรือกระบวนวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์เกษตร

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
หรือ เลือ กเรี ย นกระบวนวิชาต่า ง ๆ ดั ง ต่อ ไปนี้
128101

ร.ปค. 101

351331 ก.ศฐ. 331
702100 บธ.กง. 100
703491 บธ.กจ. 491
705211 บธ.กต. 211
751101 ศศ. 101

แผน 2 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร
ให้เรียน 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
352314 ก.สส. 314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
เพื่อการส่งเสริมการเกษตร
352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ
3 หน่วยกิต
ในการส่งเสริมการเกษตร
และเลือกเรียนอีก 9 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
352313 ก.สส. 313 การส่งเสริมเกษตรบนที่สูง
3 หน่วยกิต

ความรูเ้ บือ้ งต้น
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สหกรณ์การเกษตร และ
สถาบันการเกษตร
การเงินเบือ้ งต้นสาหรับ
ผู้ประกอบการ
มารยาทในสังคมธุรกิจ
หลักการตลาด
หลักเศรษฐศาสตร์ 1

3 หน่วยกิต

การส่งเสริมเกษตรที่สูง

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
- เปลี่ ย นจาก กา รก า หนดใ ห้
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา
ในสาขาวิ ช าต่ า ง ๆ ไว้ อ ย่ า ง
กว้าง ๆ มาเป็นการระบุรายชื่อ
ก ระ บว นวิชา ที่ ต้ อ ง ก า รใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น จ า ก
สาขาวิชาต่า ง ๆ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิชาได้ชัด เจนมากขึ้น
และเป็ น ไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้

เหมือนเดิม

352313 ก.สส. 313

- ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ กระบวนวิ ช าให้
ถูกต้อง
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
352401 ก.สส. 401 การส่งเสริมเกษตรให้เกษตรกร 3 หน่วยกิต
ผู้ใหญ่
352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการ
3 หน่วยกิต
ฝึกอบรมทางการเกษตร
352421 ก.สส. 421

352422 ก.สส. 422
352431 ก.สส. 431

การบริหารและการจัดการใน
การส่งเสริมและการศึกษา
ทางการเกษตร
การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
หลักการประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารทางการเกษตร

3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม
352413 ก.สส. 413

352421 ก.สส. 421

การวางแผนและการจัดการ
ฝึกอบรมในงานส่งเสริม
การเกษตร
การบริหารและการจัดการ
ในการส่งเสริมการเกษตร
และการศึกษาทางการเกษตร

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

- 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)
พิมพ์ช่อื กระบวนวิชาผิด

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

หรือ กระบวนวิชาในคณะการสื่อ สารมวลชน และสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

เหมือนเดิม

หรือ เลือ กเรี ย นกระบวนวิชาต่า ง ๆ ดั ง ต่อ ไปนี้
204101 ว.คพ. 101
204202 ว.คพ. 202
851204 สม. 204
851375 สม. 375

คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
หลักการประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา
ดนตรีเพื่อการสื่อสาร

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

- เปลี่ ย นจาก กา รก า หนดใ ห้
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นกระบวน
วิชาในสาขาวิชาต่าง ๆ ไว้อย่าง
กว้าง ๆ มาเป็นการระบุรายชื่อ
ก ระ บว นวิชา ที่ ต้ อ ง ก า รใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น จ า ก
สาขาวิชาต่า ง ๆ ทั้ง นี้ เพื่อ ให้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิชาได้ชัด เจนมากขึ้น
และเป็ น ไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
แผน 3 วิชาการเกษตร
ให้เรียน 6 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
352401 ก.สส. 401 การส่งเสริมเกษตรให้เกษตรกร 3 หน่วยกิต
ผู้ใหญ่
352413 ก.สส. 413 การวางแผนและการจัดการ
3 หน่วยกิต
ฝึกอบรมทางการเกษตร

และเลือกเรียนอีก 9 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
352313 ก.สส. 313 การส่งเสริมเกษตรบนที่สูง
352314 ก.สส. 314
352431 ก.สส. 431
352433 ก.สส. 433

3 หน่วยกิต

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
เพื่อการส่งเสริมการเกษตร
หลักการประชาสัมพันธ์
3 หน่วยกิต
และการสื่อสารทางการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการ
3 หน่วยกิต
ส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม
352413 ก.สส. 413

การวางแผนและการจัดการ
ฝึกอบรมในงานส่งเสริม
การเกษตร

และเลือกเรียนอีก 9 หน่วยกิต จากกระบวนวิชาต่อไปนี้
352313 ก.สส. 313
การส่งเสริมเกษตรที่สูง

3 หน่วยกิต

- แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง
เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
พิมพ์ช่อื กระบวนวิชาผิด

3 หน่วยกิต

- ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ กระบวนวิ ช าให้
ถูกต้อง

เหมือนเดิม

หรือจากกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

กลุ่มวิชาพืชศาสตร์
260361 วศ. กษ. 361 หลักการชลประทาน
353313 ก.พร. 313 พืชไร่สาคัญของประเทศไทย

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

353431
353451
359301
359341
359350
359361
359404

วัชพืชและการป้องกันกาจัด
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
การขยายพันธุ์พืช
การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม้
หลักการทาสวนไม้ผล
หลักการพืชอุตสาหกรรม
การปฏิบัตหิ ลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลพืชสวน

3
3
3
3
2
2
2

359407 ก.พส. 407

การจัดการน้าของพืชสวน

3 หน่วยกิต

ยกเลิก

359410 ก.พส. 410

หลักการไม้ดอก

2 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

ก.พร. 431
ก.พร. 451
ก.พส. 301
ก.พส. 341
ก.พส. 350
ก.พส. 361
ก.พส. 404

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เหมือนเดิม
353313 ก.พร. 313

เหตุผลในการปรับปรุง

พืชสาคัญของประเทศไทย

3 หน่วยกิต

- 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) พิมพ์ช่ือ
กระบวนวิชาผิด

พืชอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
การปฏิบัตหิ ลังเก็บเกี่ยว
ของผลิตผลพืชสวน

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

- ยกเลิ ก กระบวนวิ ชา 359361
และ 359404 กระบวนวิชาละ
2 หน่วยกิต และใช้กระบวนวิชา
359360 และ 359403
กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิตแทน
เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บสาขาวิ ชา
พื ช สวน ซึ่ ง จะใช้ กระบวนวิ ชา
ดังกล่าวแทนกัน
- ตัดกระบวนวิชา 359407 ออก
เนื่ อง จ า ก ก ระ บ ว นวิ ชา นี้ มี
เงื่ อ นไขที่ ต้ อ งผ่ า นก่ อ น คื อ
3 5 93 11 ซึ่ ง ส า ข า วิชา เอ ก
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ไม่ได้กาหนดให้เรียน

เหมือนเดิม

359360 ก.พส. 360
359403 ก.พส. 403
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
359420 ก.พส. 420 หลักการผลิตผัก
2 หน่วยกิต

361351 ก.ปฐ. 351

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

357323 ก.กฏ. 323

แมลงที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิจ
แมลงศัตรูในโรงเก็บ

357324
357325
357326
357441

แมลงศัตรูไม้ผล
แมลงศัตรูพชื ไร่
แมลงศัตรูผัก
หลักการป้องกันกาจัดแมลง

3
3
3
3

กลุ่มวิชาอารักขาพืช
357322 ก.กฏ. 322

ก.กฏ. 324
ก.กฏ. 325
ก.กฏ. 326
ก.กฏ. 441

3 หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
359421 ก.พส. 421
การผลิตพืชผัก

3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
- ยกเลิ ก กระบวนวิ ชา 359420
จ านวน 2 หน่ ว ยกิ ต และใช้
กระบวนวิชา 359421 จานวน 3
หน่วยกิตแทน เพื่อให้สอดคล้อง
กั บสาขาวิ ชาพื ชสวน ซึ่ ง จะใช้
กระบวนวิชาดังกล่าวแทนกัน

เหมือนเดิม
357323 ก.กฏ. 323

แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ

3 หน่วยกิต

หลักการควบคุมแมลง
ปฏิบัตกิ ารโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

- เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า
357323 และ 357441 ให้
สอดคล้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนวิ ช าของสาขาวิ ช า
กีฏวิทยา

เหมือนเดิม
357441 ก.กฏ. 441
360212 ก.รพ. 212

- เพิ่มกระบวนวิชา 360212 ให้เป็น
วิชาเลือกในกลุ่มอารักขาพืช ทั้งนี้
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาที่
ต้องการเลือกเรียนกระบวนวิชา
ของสาขาวิ ชาโรคพื ช (360 ...)
สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นได้
เนื่องจากกระบวนวิชา 360212
เป็ นเงื่ อนไขกระบวนวิ ชาที่ ต้ อง
ผ่านก่อนของหลายกระบวนวิชา
ในสาขาวิชาโรคพืช
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

360304 ก.รพ. 304

โรคของพืชที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจ

3 หน่วยกิต

360401
360402
360403
360404
360407

โรคของไม้ดอกไม้ประดับ
โรคของพืชไร่
โรคของไม้ผล
โรคของผัก
การป้องกันกาจัดโรคพืช

3
3
3
3
3

ก.รพ. 401
ก.รพ. 402
ก.รพ. 403
ก.รพ. 404
ก.รพ. 407

360304 ก.รพ. 304

เหตุผลในการปรับปรุง

โรคของพืชเศรษฐกิจ

3 หน่วยกิต

- เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา 360304
เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ กระบวนวิ ช าของ
สาขาวิชาโรคพืช

การผลิตสุกร

3 หน่วยกิต

- แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง
เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
และหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2553) พิมพ์ชื่อกระบวนวิชาผิด

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
เหมือนเดิม

กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
356303 ก.สศ. 303
356311 ก.สศ. 311
356331 ก.สศ. 331
356441 ก.สศ. 441
356442 ก.สศ. 442

อาหารและการให้อาหาร
หลักเบือ้ งต้นของการเลีย้ งปลา
โรคของสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม
การผลิตสัตว์ปีก
การผลิตและการจัดการสุกร

4
3
3
3
3

356443 ก.สศ. 443
356444 ก.สศ. 444
356446 ก.สศ. 446

การผลิตโคนม
การผลิตโคเนือ้
การจัดการในฟาร์มสัตว์เลีย้ ง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

2. วิชาโท

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่มี

356442 ก.สศ. 442

เหมือนเดิม

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรีย นวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิช าใด ๆ ที่ เ ปิ ด สอนเป็ น วิช าโทตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
2) พืชไร่

เหตุผลในการปรับปรุง

2) พืชไร่

1. วิชาเอกบังคับ
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธุ์พืช
353311 ก.พร. 311 สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
353313 ก.พร. 313 พืชไร่สาคัญของประเทศไทย

353431
353451
353497
353498
354311
354312
355411

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

ก.พร. 431
ก.พร. 451
ก.พร. 497
ก.พร. 498
ก.สถ. 311
ก.สถ. 312
ก.กว. 411

วัชพืชและการป้องกันกาจัด
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สถิตเิ กษตรวิจัย
การวางแผนการทดลอง
เครื่องจักรกลการเกษตร 1

36
3
1
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
1
1
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
353490 ก.พร. 490 สหกิจศึกษาทางพืชไร่
6 หน่วยกิต
หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
353390 ก.พร. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3 หน่วยกิต
พืชไร่
และ
353499 ก.พร. 499 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต

1. วิชาเอกบังคับ

36 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
353313 ก.พร. 313

พืชสาคัญของประเทศไทย

3 หน่วยกิต

- 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) พิมพ์ช่ือ
กระบวนวิชาผิด

เหมือนเดิม

247

248
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชา
ระดั บ 400 ขึ้น ไป ไม่น้ อ ยกว่า 6 หน่ว ยกิ ต โดยเลื อ กจากกระบวนวิช า
ต่อไปนี้ หรือกระบวนวิชาใด ๆ นอกเหนือจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ในคณะ
เกษตรศาสตร์ได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

251281

การสารวจเบือ้ งต้นสาหรับ
นักศึกษาทั่วไปทีม่ ิใช่
วิศวกรรมโยธา

3 หน่วยกิต

260361 วศ.กษ. 361
351211 ก.ศฐ. 211
351310 ก.ศฐ. 310

หลักการชลประทาน
การจัดการธุรกิจการเกษตร
การจัดการธุรกิจฟาร์ม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

351321 ก.ศฐ. 321
351331 ก.ศฐ. 331

หลักการตลาดการเกษตร
สหกรณ์การเกษตร และ
สถาบันการเกษตร
การจัดการธุรกิจเกษตรชัน้ กลาง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

351411

วศ.ย. 281

ก.ศฐ. 411

3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
เหตุผลในการปรับปรุง
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชา - เปลี่ ยนจากการก าหนดใ ห้
ระดับ 400 ขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิ ช านอกเหนื อ จาก
กระบวนวิ ชาที่ ก าหนดในคณะ
เกษตรศาสตร์ ได้ ไม่ เกิ น 6
หน่ ว ยกิ ต มาเป็ น การระบุ ช่ื อ
กระบวนวิ ชา ที่ ต้ องก ารใ ห้
นักศึกษาเลือกเรียนจากสาขาวิชา
ต่ าง ๆ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ นั กศึ กษา
สามารถเลือกเรียนกระบวนวิชา
ได้ ชั ด เจนมายิ่ ง ขึ้ น และเป็ น ไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
251281
วศ.ย. 281 การสารวจเบือ้ งต้นสาหรับ
3 หน่วยกิต - แก้ ไ ขชื่อ กระบวนวิชา 251281
นักศึกษาทั่วไปทีไ่ ม่ใช่
ให้ ถู ก ต้ อ งเนื่ อ งจากหลั ก สู ต ร
วิศวกรโยธา
เดิ ม (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2546 และหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2553) พิมพ์ช่ือกระบวน
วิชาผิด
เหมือนเดิม
- ยกเลิ ก กระบวนวิ ช า 351211
ยกเลิก
351310 และ 351411
โดยเปลี่ ย นให้ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช า
368211 368310 และ 368411
เหมือนเดิม
ยกเลิก

248

249
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
351431
352311
352321
352323

ก.ศฐ. 431
ก.สส. 311
ก.สส. 321
ก.สส. 323

ธนกิจการเกษตร
หลักการส่งเสริมการเกษตร
วิธีการส่งเสริมการเกษตร
พัฒนาท้องถิ่นและพัฒนา
การเกษตร

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

353302
353418
353421
353422
353441
353452
353453
353471
353482
354400

ก.พร. 302
ก.พร. 418
ก.พร. 421
ก.พร. 422
ก.พร. 441
ก.พร. 452
ก.พร. 453
ก.พร. 471
ก.พร. 482
ก.สถ. 400

ปฏิบัตกิ ารผสมพันธุ์พืชไร่
พืชตระกูลถั่ว
พืชอาหารสัตว์
ทุ่งหญ้าเมืองร้อน
การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
การทดสอบเมล็ดพันธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์เชิงธุรกิจ
หลักการเพาะปลูกขัน้ สูง
ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช
การประมวลผลข้อมูลเกษตร
ด้วยคอมพิวเตอร์
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟาร์ม
เครื่องจักรกลการเกษตร 2
หลักการกรรมวิธีหลัง
การเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช
การลดความชืน้ และการเก็บ
รักษาเมล็ดพืชไร่
แมลงที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
แมลงศัตรูพชื ไร่

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

355315 ก.กว. 315
355412 ก.กว. 412
355441 ก.กว. 441
355442 ก.กว. 442
357322 ก.กฏ. 322
357325 ก.กฏ. 325

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม
352323 ก.สส. 323

การพัฒนาชุมชนและ
การพัฒนาการเกษตร

3 หน่วยกิต

- เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า
352323 ให้สอดคล้องกับการ
ปรั บ ปรุ ง ชื่ อ กระบวนวิ ช าของ
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร

เหมือนเดิม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

249

250
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
357442 ก.กฏ. 442 การป้องกันกาจัดแมลงโดยชีววิธี 3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
357442 ก.กฏ. 442
การควบคุมแมลงศัตรูพชื
โดยชีววิธี

357443
357444
359301
359302
359406
359407

เหมือนเดิม
357444 ก.กฏ. 444

ก.กฏ. 443
ก.กฏ. 444
ก.พส. 301
ก.พส. 302
ก.พส. 406
ก.พส. 407

พืชต้านทานแมลง
สารเคมีที่ใช้ป้องกันกาจัดแมลง
การขยายพันธุ์พืช
การขยายพันธุ์พืชขั้นสูง
เทคโนโลยีสารกาจัดวัชพืช
การจัดการน้าของพืชสวน

3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ก.รพ. 402
ก.รพ. 407
ก.รพ. 450
ก.รพ. 460

โรคของพืชไร่
การป้องกันกาจัดโรคพืช
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและ
เชื้อโรคในระดับโมเลกุล

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
- ยกเลิ ก กระบวนวิ ชา 359301
และ 359302

ยกเลิก
เหมือนเดิม
ยกเลิก

360212 ก.รพ. 212

360402
360407
360450
360460

สารฆ่าแมลง

3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
- เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา 357442
และ 357444 ให้สอดคล้องกับ
การปรั บ ปรุ ง ชื่ อ กระบวนวิ ช า
ของสาขาวิชากีฏวิทยา

ปฏิบัตกิ ารโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น

1 หน่วยกิต

- ยกเลิ ก กระบวนวิช า 359407
เนื่องจากมีเงื่อนไขกระบวนวิชา
ที่ต้องผ่านก่อน คือ 359311 ซึ่ง
สาขาวิชาพืชไร่ไม่ได้กาหนดให้
เรียน
- เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 360212
เนื่องจากเป็ น เงื่อ นไขกระบวน
วิชาที่ ต้ อ งผ่ า นก่ อ นของหลาย
กระบวนวิชาในสาขาวิชาโรคพืช
ที่ ส าขาวิ ช าพื ช ไร่ บ รรจุ ไ ว้ เ ป็ น
วิชาเอกเลือก

เหมือนเดิม

250

251
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
360471 ก.รพ. 471 การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ระดั บ 3 หน่วยกิต
โมเลกุลทางด้านโรคพืช
และการเกษตร
361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 หน่วยกิต
361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ย
3 หน่วยกิต
361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพืช
3 หน่วยกิต
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน
3 หน่วยกิต
361475 ก.ปฐ. 475 การจัดการน้าในดินและ
3 หน่วยกิต
การชลประทานระดับไร่นา
362441 ก.อร. 441
อุตุนยิ มวิทยาทางเกษตร
3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหมือนเดิม

368211 ก.ธก. 211
368310 ก.ธก. 310
368411 ก.ธก. 411
2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิชาใด ๆ ที่ เปิด สอนเป็ น วิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

เหตุผลในการปรับปรุง

การจัดการธุรกิจการเกษตร
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
การจัดการธุรกิจเกษตรขัน้ กลาง

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

251

252
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
3) สัตวศาสตร์

ก.สศ. 303
ก.สศ. 331
ก.สศ. 411
ก.สศ. 431
ก.สศ. 441
ก.สศ. 442

356443 ก.สศ. 443
356497 ก.สศ. 497

เหตุผลในการปรับปรุง

3) สัตวศาสตร์และสัตว์นา้

1. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
1 หน่วยกิต
356261 ก.สศ. 261 สถิตวิ เิ คราะห์และวางแผนการ 3 หน่วยกิต
ทดลองทางสัตวบาล

356303
356331
356411
356431
356441
356442

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

อาหารและการให้อาหาร
โรคของสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม
สรีรวิทยาของสัตว์เลีย้ ง
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
การผลิตสัตว์ปีก
การผลิตและการจัดการสุกร

4
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

การผลิตโคนม
สัมมนา 1

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

แผน 1 สัตวศาสตร์
1. วิชาเอกบังคับ

- ภาควิชาสัตวศาสตร์ได้ปรับปรุง
ชื่อภาควิชาเป็นภาควิชาสัตวศาสตร์
และสัตว์นา้ โดยแบ่งออกเป็น 2
แผนการศึ ก ษา คื อ แผน 1
สัตวศาสตร์ และแผน 2 สัตว์น้า
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
เลือกเรียนตามความสนใจ
36 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
356261 ก.สศ. 261

สถิตวิ เิ คราะห์และวางแผน
การทดลองทางสัตว์

3 หน่วยกิต

- ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า
356261 พร้อมกับปรับเนื้อ หา
เพิ ่ม เติม ในส่ว นของสัต ว์น้ า
เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อวิชาเอก

การผลิตสุกร

3 หน่วยกิต

- แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง
เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
และหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2553) พิมพ์ชื่อกระบวนวิชาผิด

เหมือนเดิม
356442 ก.สศ. 442

เหมือนเดิม

252

253
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
356490 ก.สศ. 490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
6 หน่วยกิต

หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
356390 ก.สศ. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
สัตวศาสตร์

และ
356499 ก.สศ. 499

3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม
356490 ก.สศ. 490

เหมือนเดิม
356390 ก.สศ. 390

สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
และสัตว์นา้

6 หน่วยกิต

- ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาสหกิจ
ศึ ก ษา ข อง ทุ ก ส า ขา วิชา ใ ห้
เหมื อ นกั น พร้ อ มกับ ปรับ
เนื ้อ หาเพิ ่ม เติม ในส่ว นของ
สัตว์นา้ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ
วิชาเอก

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
สัตวศาสตร์และสัตว์นา้

3 หน่วยกิต

- ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชาการฝึก
ทักษะวิชาชีพ ของทุกสาขาวิชา
ให้เหมือนกัน พร้อมกับ ปรับ
เนื ้อ หาเพิ ่ม เติม ในส่ว นของ
สัตว์นา้ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อ
วิชาเอก

เหมือนเดิม
ปัญหาพิเศษ

3 หน่วยกิต

2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชา
ระดับ 400 ขึ้นไป ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
260201 วศ.กษ. 201 หลักการเกษตรกลวิธาน
3 หน่วยกิต

2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท

ไม่นอ้ ยกว่า

15 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
ยกเลิก

- ยกเลิ ก กระบวนวิ ช า 260201
เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ปิดสอนกระบวนวิชา
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
351310 ก.ศฐ. 310 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3 หน่วยกิต

ยกเลิก

351321 ก.ศฐ. 321
353313 ก.พร. 313

หลักการตลาดการเกษตร
พืชไร่สาคัญของประเทศไทย

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
353313 ก.พร. 313

353421
353422
355315
356304

พืชอาหารสัตว์
ทุ่งหญ้าเมืองร้อน
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟาร์ม
การให้อาหารสัตว์เคีย้ วเอื้อง

3
3
3
3

ก.พร. 421
ก.พร. 422
ก.กว. 315
ก.สศ. 304

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

356332 ก.สศ. 332
356342 ก.สศ. 342

หลักเบือ้ งต้นของการเลีย้ งปลา

3 หน่วยกิต

โรคของสัตว์ปีก
3 หน่วยกิต
การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน 3 หน่วยกิต

พืชสาคัญของประเทศไทย

3 หน่วยกิต

- 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) พิมพ์ช่ือ
กระบวนวิชาผิด

หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้

3 หน่วยกิต

- เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 356306
356321 326361 356373
356375 356477 และ
356496 เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตว์นา้

เทคโนโลยีชวี ภาพของสัตว์เลีย้ ง
ในฟาร์ม

3 หน่วยกิต

มีนวิทยาประยุกต์
คุณภาพน้าทางการประมง
แพลงก์ตอนวิทยาสาหรับการ
เพาะเลีย้ งสัตว์นา้

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
356306 ก.สศ. 306

356311 ก.สศ. 311

เหตุผลในการปรับปรุง
- ยกเลิ ก กระบวนวิ ช า 351310
และใช้ ก ระบวนวิ ช า 368310
แ ท น เ นื่ อ ง จ า ก ส า ข า วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ เกษตรได้ มี ก าร
เ ป ลี่ ย น ร หั ส ก ร ะ บ ว น วิ ช า
351310 เป็น 368310

เหมือนเดิม
356321 ก.สศ. 321
เหมือนเดิม
356361 ก.สศ. 361
356373 ก.สศ. 373
356375 ก.สศ. 375
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
356412 ก.สศ. 412 การสืบพันธุ์
3 หน่วยกิต
356414 ก.สศ. 414 สุขาภิบาลและการควบคุม
3 หน่วยกิต
สุขภาพฝูงสัตว์
356416 ก.สศ. 416 สัตว์เลีย้ งในฟาร์มกับ
3 หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อม
356432 ก.สศ. 432 พฤติกรรมของสัตว์เลีย้ ง
3 หน่วยกิต
356444 ก.สศ. 444 การผลิตโคเนือ้
3 หน่วยกิต
356445 ก.สศ. 445 การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค้า 3 หน่วยกิต
356446 ก.สศ. 446 การจัดการในฟาร์มสัตว์เลีย้ ง
3 หน่วยกิต
356447 ก.สศ. 447 การจัดการฟาร์มเลีย้ งไก่
3 หน่วยกิต

356448
356449
356451
356452
356455

ก.สศ. 448
ก.สศ. 449
ก.สศ. 451
ก.สศ. 452
ก.สศ. 455

356456 ก.สศ. 456

การจัดการเนื้อสัตว์
การผลิตกระต่าย
โภชนศาสตร์สัตว์
โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว
การวิเคราะห์ส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์
การผลิตอาหารสัตว์
เชิงอุตสาหกรรม

3
3
3
3
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหมือนเดิม

356447 ก.สศ. 447

สัมมนา 2

การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก

3 หน่วยกิต

เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งกุง้
หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์
และสัตว์นา้

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

- แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง
เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
พิมพ์ช่อื กระบวนวิชาผิด

เหมือนเดิม

3 หน่วยกิต
356477 ก.สศ. 477
356496 ก.สศ. 496

356498 ก.สศ. 498

เหตุผลในการปรับปรุง

1 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
356499 ก.สศ. 499 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต
357422 ก.กฏ. 422 แมลงศัตรูสาคัญทางการแพทย์ 3 หน่วยกิต
และสัตวแพทย์

357441
357444
361351
362441

ก.กฏ. 441
ก.กฏ. 444
ก.ปฐ. 351
ก.อร. 441

หลักการป้องกันกาจัดแมลง
สารเคมีที่ใช้ป้องกันกาจัดแมลง
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
อุตุนยิ มวิทยาทางเกษตร

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
ยกเลิก
357422 ก.กฏ. 422

357441 ก.กฏ. 441
ยกเลิก

อ.วท. 321
อ.วท. 343
อ.วท. 428
สพ. 306

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ
หลักการถนอมอาหาร
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
กายวิภาคของสัตว์เลีย้ ง

3
4
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิชาใด ๆ ที่ เปิด สอนเป็ น วิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

3 หน่วยกิต

หลักการควบคุมแมลง

3 หน่วยกิต
- ยกเลิกกระบวนวิชา 357444

เหมือนเดิม
368310 ก.ธก. 310

601321
601343
601428
651306

แมลงศัตรูทางการแพทย์
และสัตวแพทย์

เหตุผลในการปรับปรุง
- ยกเลิกกระบวนวิชา 356499
- เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา 357422
และ 357441 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงชื่อกระบวนวิชา
ของสาขาวิชากีฏวิทยา

การจัดการธุรกิจฟาร์ม

3 หน่วยกิต
- ยกเลิ ก กระบวนวิ ช า 601321
601343 และ 601428

ยกเลิก
เหมือนเดิม
705211 บธ.กต. 211
705431 บธ.กต. 431
705461 บธ.กต. 461

หลักการตลาด
3 หน่วยกิต
การจัดการขายและศิลปะการขาย 3 หน่วยกิต
การจัดการการค้าปลีก
3 หน่วยกิต

- เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 705211
705431 และ 705461 เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษามี โ อกาสเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิ ช าทาง ด้ า นก า ร
จัดการธุรกิจและการตลาดได้

เหมือนเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
แผน 2 สัตว์นา้

เหตุผลในการปรับปรุง
- เพิ่มแผนการศึกษา “สัตว์น้า” เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ นั กศึกษาเลือกเรี ยน
ตามความสนใจ โดยกาหนดให้เรียน
กระบวนวิ ชาต่ าง ๆ ดั งปรากฏใน
โครงสร้างหลักสูตร

1. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
211315 ว.ชท. 315
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
211319 ว.ชท. 319
ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
1 หน่วยกิต
356261 ก.สศ. 261
สถิตวิ เิ คราะห์และวางแผนการ 3 หน่วยกิต
ทดลองทางสัตว์
356303 ก.สศ. 303 อาหารและการให้อาหาร
4 หน่วยกิต
356306 ก.สศ. 306 หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
3 หน่วยกิต
356312 ก.สศ. 312
สรีรวิทยาสัตว์นาเศรษฐกิ
้
จ
3 หน่วยกิต
356333 ก.สศ. 333 โรคและสุขาภิบาลสัตว์นา้
3 หน่วยกิต
356373 ก.สศ. 373 คุณภาพน้าทางการประมง
3 หน่วยกิต
356375 ก.สศ. 375 แพลงก์ตอนวิทยาสาหรับ
3 หน่วยกิต
การเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
356431 ก.สศ. 431
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 หน่วยกิต
356497 ก.สศ. 497
สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
356490 ก.สศ. 490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์และ 6 หน่วยกิต
สัตว์น้า
หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
356390 ก.สศ. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3 หน่วยกิต
สัตวศาสตร์และสัตว์นา้
และ
356499 ก.สศ. 499 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ
400 ขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
351321 ก.ศฐ. 321
หลักการตลาดการเกษตร
3 หน่วยกิต
353313 ก.พร. 313
พืชสาคัญของประเทศไทย
3 หน่วยกิต
355315 ก.กว. 315
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลในฟาร์ม 3 หน่วยกิต
356311 ก.สศ. 311
หลักเบือ้ งต้นของการเลีย้ งปลา 3 หน่วยกิต
356322 ก.สศ. 322 พันธุศาสตร์โมเลกุลทางสัตว์นา้ 3 หน่วยกิต
356342 ก.สศ. 342
การผลิตแพะและแกะในเขตร้อน 3 หน่วยกิต
356351 ก.สศ. 351
โภชนศาสตร์สัตว์น้า
3 หน่วยกิต
356361 ก.สศ. 361
มีนวิทยาประยุกต์
3 หน่วยกิต
356371 ก.สศ. 371
การจัดการทรัพยากรน้า
3 หน่วยกิต
เพื่อการประมง
356372 ก.สศ. 372
มาตรฐานฟาร์มสัตว์นา้
3 หน่วยกิต
356374 ก.สศ. 374
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ 3 หน่วยกิต
การประมง
356441 ก.สศ. 441
การผลิตสัตว์ปีก
3 หน่วยกิต
356442 ก.สศ. 442
การผลิตสุกร
3 หน่วยกิต
356443 ก.สศ. 443
การผลิตโคนม
3 หน่วยกิต
356444 ก.สศ. 444
การผลิตโคเนือ้
3 หน่วยกิต
356445 ก.สศ. 445
การจัดการฟาร์มสุกรเชิงการค้า 3 หน่วยกิต
356446 ก.สศ. 446
การจัดการในฟาร์มสัตว์เลีย้ ง
3 หน่วยกิต
356447 ก.สศ. 447
การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก
3 หน่วยกิต
356448 ก.สศ. 448
การจัดการเนื้อสัตว์
3 หน่วยกิต
356449 ก.สศ. 449
การผลิตกระต่าย
3 หน่วยกิต
356452 ก.สศ. 452
โภชนศาสตร์ของสุนัขและแมว 3 หน่วยกิต
356455 ก.สศ. 455 การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
1 หน่วยกิต
ของอาหารสัตว์

เหตุผลในการปรับปรุง
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356456
356471
356472
356474
356475
356476
356477
356478
356496
356498
357422
357441
361351
362441
368310
705211
705431
705461

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
ก.สศ. 456 การผลิตอาหารสัตว์
เชิงอุตสาหกรรม
ก.สศ. 471
การเพาะเลีย้ งปลาสวยงาม
ก.สศ. 472
การเลีย้ งสัตว์นาแบบผสมผสาน
้
ก.สศ. 474
การเพาะพันธุ์ปลา
ก.สศ. 475
การเพาะเลีย้ งหอยเศรษฐกิจ
ก.สศ. 476
เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
ชายฝั่ง
ก.สศ. 477
เทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งกุง้
ก.สศ. 478
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ก.สศ. 496 หัวข้อเลือกสรรทางสัตวศาสตร์
และสัตว์นา้
ก.สศ. 498 สัมมนา 2
แมลงศัตรูทางการแพทย์
ก.กฏ. 422
และสัตวแพทย์
ก.กฏ. 441
หลักการควบคุมแมลง
ก.ปฐ. 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ก.อร. 441
อุตุนยิ มวิทยาทางเกษตร
ก.ธก. 310
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
บธ.กต. 211 หลักการตลาด
บธ.กต. 431 การจัดการขายและศิลปะการขาย
บธ.กต. 461 การจัดการการค้าปลีก

เหตุผลในการปรับปรุง
3 หน่วยกิต
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชา
ใด ๆ ที่เปิดสอนเป็ นวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลั ย ไม่น้อยกว่า 15
หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
4) กีฏวิทยา
1. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
354311 ก.สถ. 311 สถิตเิ กษตรวิจัย
3 หน่วยกิต
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ
3 หน่วยกิต

357360
357417
357418
357432
357441
357491
357494
357497
357498

ก.กฏ. 360
ก.กฏ. 417
ก.กฏ. 418
ก.กฏ. 432
ก.กฏ. 441
ก.กฏ. 491
ก.กฏ. 494
ก.กฏ. 497
ก.กฏ. 498

แมลงอุตสาหกรรม
กายวิภาคของแมลง
นิเวศวิทยาของแมลง
อนุกรมวิธานแมลง 1
หลักการป้องกันกาจัดแมลง
เทคนิคทางกีฏวิทยา
หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา
สัมมนากีฏวิทยา 1
สัมมนากีฏวิทยา 2

3
3
3
3
3
3
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
357490 ก.กฏ. 490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
6 หน่วยกิต
หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
357390 ก.กฏ. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา 3 หน่วยกิต
กีฏวิทยา
และ
357499 ก.กฏ. 499 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
4) กีฏวิทยา
1. วิชาเอกบังคับ
เหมือนเดิม
357323 ก.กฏ. 323

เหตุผลในการปรับปรุง
36 หน่วยกิต

แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ

3 หน่วยกิต

หลักการควบคุมแมลง

3 หน่วยกิต

สัมมนา 1
สัมมนา 2

1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต

- ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า
357323 และ 357441 ให้
ถูกต้อง

เหมือนเดิม
357441 ก.กฏ. 441
เหมือนเดิม
357497 ก.กฏ. 497
357498 ก.กฏ. 498

- ปรับปรุงชื่อ กระบวนวิชา จาก
สั ม ม น า กี ฏ วิ ท ย า 1 เ ป็ น
สัมมนา 1 และสัมมนากีฏวิทยา 2
เป็ น สั มมนา 2 เพื่ อใ ห้ ช่ื อ
กระบวนวิ ช าสั ม มนาของทุ ก
สาขาวิชา ใช้ช่ือให้เหมือ นกั น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เหมือนเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาใดในคณะ
เกษตรศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะกระบวนวิชา ระดับ 300 ขึน้ ไป

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาใดในคณะ
เกษตรศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะกระบวนวิชา ระดับ 300 ขึน้ ไป
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
211315 ว.ชท. 315
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
211319 ว.ชท. 319
ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
1 หน่วยกิต
352311 ก.สส. 311
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 หน่วยกิต
352321 ก.สส. 321
วิธีการส่งเสริมการเกษตร
3 หน่วยกิต
352323 ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและ
3 หน่วยกิต
การพัฒนาการเกษตร
352332 ก.สส. 332 การกระจายนวกรรมการเกษตร 3 หน่วยกิต
352401 ก.สส. 401
การส่งเสริมเกษตรให้เกษตรกร 3 หน่วยกิต
ผู้ใหญ่
352412 ก.สส. 412
การส่งเสริมเยาวชนเกษตร
3 หน่วยกิต
352421 ก.สส. 421
การบริหารและการจัดการ
3 หน่วยกิต
ในการส่งเสริมการเกษตร
และการศึกษาทางการเกษตร
352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการ
3 หน่วยกิต
ส่งเสริมการเกษตร
352441 ก.สส. 441
การวัดผลและการประเมินผล
3 หน่วยกิต
ของการส่งเสริมการเกษตร
353313 ก.พร. 313
พืชสาคัญของประเทศไทย
3 หน่วยกิต
353418 ก.พร. 418
พืชตระกูลถั่ว
3 หน่วยกิต
353431 ก.พร. 431
วัชพืชและการป้องกันกาจัด
3 หน่วยกิต
353451 ก.พร. 451
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 หน่วยกิต
357421 ก.กฏ. 421
แมลงพาหะนาโรคพืช
3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
- เปลี่ ย นจากการก าหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา
ใน คณะ/สาขาต่าง ๆ ไว้อย่าง
กว้ า ง ๆ มาเป็ น การระบุ ช่ื อ
กระ บว นวิชา ที่ ต้ อ ง กา รใ ห้
นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น จ า ก
สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิ ช าได้ ชั ด เจนมาก
ยิ่งขึน้ และเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้
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262
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
357422
357426
357427
357433
357442
357443
357444
357446
359350
359360
359451
359461
360212
360301
360304
360411
361351
362421
2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิ ชาใดๆ ที่ เปิ ด สอนเป็ น วิ ชาโทตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
แมลงศัตรูทางการแพทย์
ก.กฏ. 422
และสัตวแพทย์
ก.กฏ. 426 การเลีย้ งผึง้
ก.กฏ. 427
การผลิตหม่อนไหม
ก.กฏ. 433 อนุกรมวิธานแมลง 2
ก.กฏ. 442
การควบคุมแมลงศัตรูพชื
โดยชีววิธี
ก.กฏ. 443
พืชต้านทานแมลง
ก.กฏ. 444
สารฆ่าแมลง
ก.กฏ. 446
หลักการกักกันพืช
ก.พส. 350 หลักการทาสวนไม้ผล
ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น
ก.พส. 451
ไม้ผลเขตร้อน
ก.พส. 461
พืชเครื่องดื่ม
ก.รพ. 212
ปฏิบัตกิ ารโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
ก.รพ. 301
เทคนิคทางโรคพืช
ก.รพ. 304
โรคของพืชเศรษฐกิจ
ก.รพ. 411
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
ก.ปฐ. 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ก.อร. 421
กฎระเบียบและการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่า

เหตุผลในการปรับปรุง
3 หน่วยกิต
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
2
3
3
3
1
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เหมือนเดิม
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263
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
5) พืชสวน
1. วิชาเอกบังคับ
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
354311 ก.สถ. 311 สถิตเิ กษตรวิจัย
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธุ์พืช
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน
359350 ก.พส. 350 หลักการทาสวนไม้ผล
359361 ก.พส. 361 หลักการพืชอุตสาหกรรม

359401 ก.พส. 401
359404 ก.พส. 404
359410
359420
359497
359499

ก.พส. 410
ก.พส. 420
ก.พส. 497
ก.พส. 499

การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
การปฏิบัตหิ ลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลพืชสวน
หลักการไม้ดอก
หลักการผลิตผัก
สัมมนา
ปัญหาพิเศษ

36 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
5) พืชสวน
1. วิชาเอกบังคับ

36 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

359360 ก.พส. 360

3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
359403 ก.พส. 403

2
2
1
3

เหมือนเดิม
359421 ก.พส. 421
เหมือนเดิม
ยกเลิก

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง

พืชอุตสาหกรรมเบือ้ งต้น

3 หน่วยกิต

การปฏิบัตหิ ลังเก็บเกี่ยว
ของผลิตผลพืชสวน

3 หน่วยกิต

การผลิตพืชผัก

3 หน่วยกิต

- ยกเลิ ก กระบวนวิชา 359361
359404 และ 359420
กระบวนวิ ช าละ 2 หน่ ว ยกิ ต
และใช้ก ระบวนวิชา 359360
359403 และ 359421
กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิตแทน

- ย้ายกระบวนวิชา 359499 ไป
ไ ว้ ใ น ก ลุ่ ม ฝึ ก ง า น เพื่ อเ ป็ น
ทางเลื อ กให้ นั ก ศึ ก ษาในการ
ฝึ ก งานร่ ว มกั บ ปั ญ หาพิ เ ศษ
หรือเลือกกลุ่มสหกิจศึกษา
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264
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มฝึกงาน
กลุ่มสหกิจศึกษา
359490 ก.พส. 490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน
6 หน่วยกิต
หรือ
กลุ่มฝึกงาน
359390 ก.พส. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3 หน่วยกิต
พืชสวน
และ
359392 ก.พส. 392 การฝึกงานทางพืชสวน
3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

359499 ก.พส. 499

ปัญหาพิเศษ

3 หน่วยกิต

- มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในกลุ่ ม
ฝึกงานโดยยกเลิกกระบวนวิชา
359392 : การฝึกงานทางพืชสวน
จ านวน 3 หน่ ว ยกิ ต และ
เปลี่ ย นมาเป็ น กระบวนวิ ช า
359499 :
ปั ญ หาพิ เ ศษ
จานวน 3 หน่วยกิตแทน ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาอื่น ๆ
ของคณะเกษตรศาสตร์ โดย
ก า ห น ด ใ ห้ ส ห กิ จ ศึ ก ษ า มี
งานวิจัยที่เทียบเท่ากับการทา
ปัญหาพิเศษ

264

265
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องเลือกเรียนกระบวนวิชาใดในคณะ
เกษตรศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะกระบวนวิชา ระดับ 300 ขึน้ ไป

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา
ดังต่อไปนี้
202356 ว.ชว. 356
351321 ก.ศฐ. 321
351331 ก.ศฐ. 331
351364 ก.ศฐ. 364

351371
352311
352313
352323

ก.ศฐ. 371
ก.สส. 311
ก.สส. 313
ก.สส. 323

352332
353313
353431
353451
354312
355315

ก.สส. 332
ก.พร. 313
ก.พร. 431
ก.พร. 451
ก.สถ. 312
ก.กว. 315

355411 ก.กว. 411
355412 ก.กว. 412
357322 ก.กฏ. 322

กายวิภาคของพืช
หลักการตลาดการเกษตร
สหกรณ์การเกษตร และ
สถาบันการเกษตร
หลักเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการส่งเสริมการเกษตร
การส่งเสริมเกษตรที่สูง
การพัฒนาชุมชนและ
การพัฒนาการเกษตร
การกระจายนวกรรมการเกษตร
พืชสาคัญของประเทศไทย
วัชพืชและการป้องกันกาจัด
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
การวางแผนการทดลอง
เครื่องยนต์และเครื่องจักรกล
ในฟาร์ม
เครื่องจักรกลการเกษตร 1
เครื่องจักรกลการเกษตร 2
แมลงที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

- เปลี่ ย นจากการก าหนดให้
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นกระบวน
วิ ช าใน คณะ/สาขาต่ า ง ๆ ไว้
อย่า งกว้า ง ๆ มาเป็ นการระบุ
ชื่ อ กระบวนวิ ช าที่ ต้ อ งการให้
นั ก ศึ ก ษ า เ ลื อ ก เ รี ย น จ า ก
สาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย น
กระบวนวิ ช าได้ ชั ด เจนและ
เป็ น ไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

265

266
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
357324
357326
357360
357441
357442
359302
359303
359304
359341
359381
359382
359402
359405
359406
359407
359408
359409
359413
359414
359419

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
ก.กฏ. 324 แมลงศัตรูไม้ผล
ก.กฏ. 326 แมลงศัตรูผัก
ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม
ก.กฏ. 441
หลักการควบคุมแมลง
ก.กฏ. 442
การควบคุมแมลงศัตรูพชื
โดยชีววิธี
ก.พส. 302 การขยายพันธุ์พืชขั้นสูง
ก.พส. 303 การจัดการหญ้าสนาม
ก.พส. 304 เกษตรที่ดใี นการผลิตและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ก.พส. 341
การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม้
ก.พส. 381
การออกแบบสวนและ
สภาพแวดล้อม 1
ก.พส. 382 การออกแบบสวนและ
สภาพแวดล้อม 2
ก.พส. 402 การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก
ก.พส. 405 กล้วยไม้วทิ ยา
ก.พส. 406 เทคโนโลยีสารกาจัดวัชพืช
ก.พส. 407 การจัดการน้าของพืชสวน
ก.พส. 408 การผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน
ก.พส. 409 พืชสวนบนที่สูง
ก.พส. 413
ไม้ประดับ
ก.พส. 414
ไม้ประดับประเภทหัว
ก.พส. 419
สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของ
ไม้ดอกไม้ประดับ

เหตุผลในการปรับปรุง
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

266

267
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
359422
359423
359431
359451
359452
359453
359455
359458
359460
359461
359462
359463
359465
359466
359481
359483
359484
360212
360304
360400
360401
360403

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
ก.พส. 422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
ก.พส. 423 การผลิตพืชผักเพื่อการค้า
ก.พส. 431
การเพาะเลีย้ งเห็ด
ก.พส. 451
ไม้ผลเขตร้อน
ก.พส. 452 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน
ก.พส. 453 การปลูกไม้ผลเปลือกแข็ง
ก.พส. 455 ไม้ผลเมืองหนาว
ก.พส. 458 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของ
ผลไม้และผักเศรษฐกิจ
ก.พส. 460 พืชเครื่องเทศ
ก.พส. 461
พืชเครื่องดื่ม
ก.พส. 462 มะพร้าวและปาล์มน้ามัน
ก.พส. 463 พืชเส้นใย
ก.พส. 465 พืชอุตสาหกรรมไม้โตเร็ว
ก.พส. 466 พืชให้น้ายางเพื่ออุตสาหกรรม
ก.พส. 481
การออกแบบภูมิทัศน์
ก.พส. 483 การออกแบบสวนและ
สภาพแวดล้อม 3
ก.พส. 484 การออกแบบสวนและ
สภาพแวดล้อม 4
ก.รพ. 212
ปฏิบัตกิ ารโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
ก.รพ. 304
โรคของพืชเศรษฐกิจ
ก.รพ. 400
การวินจิ ฉัยโรคพืช
ก.รพ. 401
โรคของไม้ดอกไม้ประดับ
ก.รพ. 403
โรคของไม้ผล

เหตุผลในการปรับปรุง
3
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3
3
4

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

4 หน่วยกิต
1
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

267

268
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
360404
360407
360450
361301
361322
361341
361351
361452
361453
361461
362301
362441
2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิ ชาใดๆ ที่ เปิ ด สอนเป็ น วิ ชาโทตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
ก.รพ. 404
โรคของผัก
ก.รพ. 407
การป้องกันกาจัดโรคพืช
ก.รพ. 450
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
ก.ปฐ. 301
คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อมดิน
ก.ปฐ. 322
การวิเคราะห์ดินและพืชเบือ้ งต้น
ก.ปฐ. 341
ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบือ้ งต้น
สาหรับการเกษตร
ก.ปฐ. 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ก.ปฐ. 452
ปุ๋ย
ก.ปฐ. 453
ดินและธาตุอาหารพืช
ก.ปฐ. 461
การอนุรักษ์ดิน
ก.อร. 301
ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้ งต้น
ก.อร. 441
อุตุนยิ มวิทยาทางเกษตร

เหตุผลในการปรับปรุง
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เหมือนเดิม

268

269
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
6) โรคพืช
1. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
354311 ก.สถ. 311 สถิตเิ กษตรวิจัย
3 หน่วยกิต
360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัตกิ ารโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น 1 หน่วยกิต
360301 ก.รพ. 301 เทคนิคทางโรคพืช
3 หน่วยกิต
360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจ 3 หน่วยกิต
360400
360407
360411
360423
360431

ก.รพ. 400
ก.รพ. 407
ก.รพ. 411
ก.รพ. 423
ก.รพ. 431

360441 ก.รพ. 441

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
6) โรคพืช
1. วิชาเอกบังคับ

เหตุผลในการปรับปรุง
36 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
360304 ก.รพ. 304

โรคของพืชเศรษฐกิจ

3 หน่วยกิต

- ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า
ภาษาไทยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่อ
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ

- ป รั บ ป รุ ง ชื่ อ ก ร ะ บ ว น วิ ช า
ภาษาไทยให้ ส อดคล้ อ งกั บชื่อ
กระบวนวิชาภาษาอังกฤษ
- ปรับชื่อกระบวนวิชาภาษาไทย
เพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย มาก
ยิ่งขึน้

การวินจิ ฉัยโรคพืช
การป้องกันกาจัดโรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
ราสาเหตุโรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย

3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

360431 ก.รพ. 431

ไส้เดือนฝอยศัตรูพชื

3 หน่วยกิต

วิสาวิทยาของพืช

3 หน่วยกิต

360441 ก.รพ. 441

ไวรัสวิทยาของพืช

3 หน่วยกิต

360497 ก.รพ. 497 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
360490 ก.รพ 490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช
6 หน่วยกิต
และ
360498 ก.รพ. 498 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
360390 ก.รพ. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3 หน่วยกิต
โรคพืช
และ
360498 ก.รพ. 498 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
และ
360499 ก.รพ. 499 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

269

270
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
15 หน่วยกิต
2.1 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ
400 ขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
202321 ว.ชว. 321
ชีววิทยาของเซลล์
3 หน่วยกิต
211311 ว.ชท. 311
ชีวเคมี 1
3 หน่วยกิต
211312 ว.ชท. 312 ชีวเคมี 2
3 หน่วยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
211317 ว.ชท. 317 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมี 1
1 หน่วยกิต
211318 ว.ชท. 318 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมี 2
1 หน่วยกิต
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
1 หน่วยกิต
215435 ว.จช. 435 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
2 หน่วยกิต
215436 ว.จช. 436 ปฏิบัตกิ ารพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 1 หน่วยกิต
352311 ก.สส. 311 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 หน่วยกิต
353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธุ์พืช
3 หน่วยกิต
353311 ก.พร. 311 สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
3 หน่วยกิต
353313 ก.พร. 313 พืชไร่สาคัญของประเทศไทย
3 หน่วยกิต

353431
353441
354312
357322

ก.พร. 431
ก.พร. 441
ก.สถ. 312
ก.กฏ. 322

357323
357421
357441
357442

ก.กฏ. 323
ก.กฏ. 421
ก.กฏ. 441
ก.กฏ. 442

วัชพืชและการป้องกันกาจัด
การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
การวางแผนการทดลอง
แมลงที่มีความสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ
แมลงศัตรูในโรงเก็บ
แมลงพาหะโรคพืช
หลักการป้องกันกาจัดแมลง
การป้องกันกาจัดแมลง
โดยชีววิธี

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไม่นอ้ ยกว่า

เหตุผลในการปรับปรุง
15 หน่วยกิต

เหมือนเดิม

353313 ก.พร. 313

พืชสาคัญของประเทศไทย

3 หน่วยกิต

- 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) พิมพ์ช่ือ
กระบวนวิชาผิด

แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
แมลงพาหะนาโรคพืช
หลักการควบคุมแมลง
การควบคุมแมลงศัตรูพชื
โดยชีววิธี

3
3
3
3

- เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา 357323
357421 357441 357442 และ
357444 ให้ สอดคล้ องกั บการ
ปรั บ ปรุ งกระ บวนวิชาของ
สาขาวิชากีฏวิทยา

เหมือนเดิม
357323
357421
357441
357442

ก.กฏ. 323
ก.กฏ. 421
ก.กฏ. 441
ก.กฏ. 442

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

270

271
โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
357444 ก.กฏ. 444 สารเคมีที่ใช้ป้องกันกาจัดแมลง 3 หน่วยกิต
357446 ก.กฏ. 446 หลักการกักกันพืช
3 หน่วยกิต
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน
3 หน่วยกิต
359404 ก.พส. 404 การปฏิบัตหิ ลังการเก็บเกี่ยว
2 หน่วยกิต
ผลิตผลพืชสวน
360401
360402
360403
360404
360450
360460

ก.รพ. 401
ก.รพ. 402
ก.รพ. 403
ก.รพ. 404
ก.รพ. 450
ก.รพ. 460

360470 ก.รพ. 470
360471 ก.รพ. 471

361351 ก.ปฐ. 351
361433 ก.ปฐ. 433
361452 ก.ปฐ. 452
361453 ก.ปฐ. 453

โรคของไม้ดอกไม้ประดับ
โรคของพืชไร่
โรคของไม้ผล
โรคของผัก
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและ
เชื้อโรคในระดับโมเลกุล
การประยุกต์ใช้การเลีย้ ง
เนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
การประยุกต์เทคนิคระดับ
โมเลกุลทางด้านโรคพืชและ
การเกษตร

3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เทคโนโลยีชวี ภาพ
จุลินทรีย์ดนิ
ปุ๋ย
ดินและธาตุอาหารพืช

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
357444 ก.กฏ. 444
สารฆ่าแมลง

เหตุผลในการปรับปรุง
3 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
359403 ก.พส. 403

การปฏิบัตหิ ลังเก็บเกี่ยว
ของผลิตผลพืชสวน

3 หน่วยกิต

- ยกเลิ ก กระบวนวิชา 359404
เ ป ลี่ ย น เ ป็ น ก ร ะ บ ว น วิ ช า
359403 แทน

การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับ
โมเลกุลทางด้านโรคพืชและ
การเกษตร

3 หน่วยกิต

- แก้ไขชื่อกระบวนวิชาให้ถูกต้อง
เ นื่ อ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร เ ดิ ม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
และหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.
2553) พิมพ์ชื่อกระบวนวิชาผิด

เหมือนเดิม

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

360471 ก.รพ. 471

เหมือนเดิม
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
703404 บธ.กจ. 404 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3 หน่วยกิต
705211 บธ.กต. 211 หลักการตลาด
3 หน่วยกิต
705324 บธ.กต. 324 การโฆษณาและการ
3 หน่วยกิต
ส่งเสริมการขาย
705431 บธ.กต. 431 การจัดการขายและ
3 หน่วยกิต
ศิลปะการขาย
705333 บธ.กต. 333 การจัดการการค้าปลีก
3 หน่วยกิต

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิ ชาใดๆ ที่ เปิ ด สอนเป็ น วิ ชาโทตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

ยกเลิก
เหมือนเดิม
ยกเลิก
เหมือนเดิม
705461 บธ.กต. 461

การจัดการการค้าปลีก

3 หน่วยกิต

- เปลี่ ยนแปลงรหั สกระบวนวิ ชา
7 0 5 3 3 3 เ ป็ น 7 0 5 4 6 1
เนื่ อ งจากคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา

เหมือนเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
7) ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
เหตุผลในการปรับปรุง
7) ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิ ช าปฐพี ศ าสตร์ แ ละ
อนุรักษศาสตร์ ได้ปรับปรุงชื่อ
1. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
สาขาวิชา เป็น “สาขาวิชาปฐพี
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ” พร้อมทั้ง
ปรั บ โครงสร้ า งหลั ก สู ต รใหม่
จากเดิม มี 3 แผนการเรียนให้
นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง
มาเป็ น ไม่ มี แ ผนการเรี ย นให้
เลือก โดยได้ยุบรวมทั้ง 3 แผน
เข้าด้วยกัน ทั้งนี้ จานวนหน่วยกิต
วิชาเอกบังคับยังคงเหมือนเดิม
คือ 36 หน่วยกิต
361214 ก.ปฐ. 214
ปฏิบัตกิ ารปฐพีศาสตร์และ
1 หน่วยกิต
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เบือ้ งต้น
361322 ก.ปฐ. 322
การวิเคราะห์ดินและพืชเบือ้ งต้น 3 หน่วยกิต
361341 ก.ปฐ. 341
ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
สาหรับการเกษตร
361351 ก.ปฐ. 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 หน่วยกิต
361433 ก.ปฐ. 433
เทคโนโลยีชวี ภาพจุลินทรีย์ดนิ
3 หน่วยกิต
361442 ก.ปฐ. 442
การสารวจและจาแนกดิน
3 หน่วยกิต
361452 ก.ปฐ. 452
ปุ๋ย
3 หน่วยกิต
361461 ก.ปฐ. 461
การอนุรักษ์ดิน
3 หน่วยกิต
361497 ก.ปฐ. 497
สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
361498 ก.ปฐ. 498
สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
362301 ก.อร. 301
ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
362424 ก.อร. 424
หลักการและการจัดการลุม่ น้า 3 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
361490 ก.ปฐ. 490
สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์
6 หน่วยกิต
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา 3 หน่วยกิต
ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ
361499 ก.ปฐ. 499
ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง

2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ
400 ขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
202342 ว.ชว. 342
พฤกษสรีรวิทยา
4 หน่วยกิต
211315 ว.ชท. 315
ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
211319 ว.ชท. 319
ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
1 หน่วยกิต
260361 วศ.กษ. 361 หลักการชลประทาน
3 หน่วยกิต
351463 ก.ศฐ. 463
การประเมินผลกระทบ
3 หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ
352311 ก.สส. 311
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 หน่วยกิต
353301 ก.พร. 301
หลักการผสมพันธุ์พืช
3 หน่วยกิต
353313 ก.พร. 313
พืชสาคัญของประเทศไทย
3 หน่วยกิต
353431 ก.พร. 431
วัชพืชและการป้องกันกาจัด
3 หน่วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
353451
353482
354311
357418
359301
359311
360212
360400
360407
361301
361302
361413
361421
361453
361471
361474
361475
362401
362411
362412
362421
362425

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
ก.พร. 451
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
ก.พร. 482
ทรัพยากรทางพันธุ์ศาสตร์ของพืช
ก.สถ. 311
สถิตเิ กษตรวิจัย
ก.กฏ. 418
นิเวศวิทยาของแมลง
ก.พส. 301
การขยายพันธุ์พืช
ก.พส. 311
สรีรวิทยาของพืชสวน
ก.รพ. 212
ปฏิบัตกิ ารโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
ก.รพ. 400
การวินจิ ฉัยโรคพืช
ก.รพ. 407
การป้องกันกาจัดโรคพืช
ก.ปฐ. 301
คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อมดิน
ก.ปฐ. 302 ฝนกรดและดินกรด
ก.ปฐ. 413
การจาลองระบบดิน-พืช
ก.ปฐ. 421
ปฐพีเคมี
ก.ปฐ. 453
ดินและธาตุอาหารพืช
ก.ปฐ. 471
ปฐพีฟสิ ิกส์
ก.ปฐ. 474
วิธีการของปฐพีฟสิ ิกส์วเิ คราะห์
ก.ปฐ. 475
การจัดการน้าในดินและ
การชลประทานระดับไร่นา
ก.อร. 401
การอนุรักษ์ที่ดนิ และแหล่งน้า
ก.อร. 411
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ก.อร. 412
ทรัพยากรพืชป่า
ก.อร. 421
กฎระเบียบและการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่า
ก.อร. 425
เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อการ
สารวจทรัพยากรที่ดนิ

เหตุผลในการปรับปรุง
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
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362426
362427
362428

362441
362451
362452
368310
751101

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)
ก.อร. 426
การสารวจภูมทิ ัศน์เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ก.อร. 427
หลักภูมินิเวศวิทยาเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ก.อร. 428
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ก.อร. 441
อุตุนยิ มวิทยาทางเกษตร
ก.อร. 451
การปลูกสร้างสวนป่า
ก.อร. 452
หลักวนเกษตร
ก.ธก. 310
การจัดการธุรกิจฟาร์ม
ศศ. 101
หลักเศรษฐศาสตร์ 1

เหตุผลในการปรับปรุง
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิ ช าใดๆ ที่ เ ปิ ด สอนเป็ น วิ ช าโทตามประกาศของมหาวิ ท ยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
แผน 1 ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
1. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
203236 ว.คม. 236 ปริมาณวิเคราะห์
3 หน่วยกิต
203239 ว.คม. 239 ปฏิบัตกิ ารปริมาณวิเคราะห์
1 หน่วยกิต
361214 ก.ปฐ. 214 ปฏิบัตกิ ารปฐพีศาสตร์และ
1 หน่วยกิต
อนุรักษศาสตร์เบือ้ งต้น
361301 ก.ปฐ. 301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
361321 ก.ปฐ. 321 การวิเคราะห์ดินและพืช
4 หน่วยกิต
361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ดนิ
3 หน่วยกิต
361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยีชวี ภาพจุลินทรีย์ดนิ
3 หน่วยกิต
361442 ก.ปฐ. 442 การสารวจและจาแนกดิน
3 หน่วยกิต
361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพืช
3 หน่วยกิต
361471 ก.ปฐ. 471 ปฐพีฟสิ ิกส์
3 หน่วยกิต
361474 ก.ปฐ. 474 วิธีการของปฐพีฟสิ ิกส์วเิ คราะห์ 1 หน่วยกิต
361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
361490 ก.ปฐ 490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์
6 หน่วยกิต
และอนุรักษศาสตร์
หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3 หน่วยกิต
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
และ
361499 ก.ปฐ. 499 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

ยกเลิก
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ
400 ขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวิทยา
4 หน่วยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
1 หน่วยกิต
260361 วศ.กศ. 361 หลักการชลประทาน
3 หน่วยกิต
351310 ก.ศฐ. 310 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3 หน่วยกิต
351463 ก.ศฐ. 463 การประเมินผลกระทบ
3 หน่วยกิต
สิ่งแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ
352311 ก.สส. 311 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 หน่วยกิต
353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธุ์พืช
3 หน่วยกิต
353313 ก.พร. 313 พืชไร่สาคัญของประเทศไทย
3 หน่วยกิต
353431 ก.พร. 431 วัชพืชและการป้องกันกาจัด
3 หน่วยกิต
353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 หน่วยกิต
354311 ก.พร. 311 สถิตเิ กษตรวิจัย
3 หน่วยกิต
354400 ก.สถ. 400 การประมวลผลข้อมูลเกษตร
3 หน่วยกิต
ด้วยคอมพิวเตอร์
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธุ์พืช
3 หน่วยกิต
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน
3 หน่วยกิต
360407 ก.รพ. 407 การป้องกันกาจัดโรคพืช
3 หน่วยกิต
361302 ก.ปฐ. 302 ฝนกรดและดินกรด
3 หน่วยกิต
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
สาหรับการเกษตร
361413 ก.ปฐ. 413 การจาลองระบบดิน-พืช
3 หน่วยกิต
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361421 ก.ปฐ. 421 ปฐพีเคมี
3 หน่วยกิต
361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ย
3 หน่วยกิต
361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพืช
3 หน่วยกิต
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน
3 หน่วยกิต
361475 ก.ปฐ. 475 การจัดการน้าในดินและ
3 หน่วยกิต
การชลประทานระดับไร่นา
362401 ก.อร. 401 การอนุรักษ์ที่ดนิ และแหล่งน้า
3 หน่วยกิต
362411 ก.อร. 411
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
3 หน่วยกิต
362421 ก.อร. 421 กฎหมายป่าไม้และการคุ้มครอง 3 หน่วยกิต
สัตว์ป่า
362424 ก.อร. 424 หลักการและการจัดการลุม่ น้า 3 หน่วยกิต
362425 ก.อร. 425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อ
3 หน่วยกิต
การสารวจทรัพยากรที่ดนิ
362441 ก.อร. 441
อุตุนยิ มวิทยาทางเกษตร
3 หน่วยกิต
362451 ก.อร. 451 การปลูกสร้างสวนป่า
3 หน่วยกิต
362452 ก.อร. 452 หลักวนเกษตร
3 หน่วยกิต
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2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิ ชาใดๆ ที่ เปิ ด สอนเป็ น วิ ชาโทตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผน 2 ทรัพยากรที่ดนิ และนา้
1. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
361214 ก.ปฐ. 214 ปฎิบัตกิ ารปฐพีศาสตร์
1 หน่วยกิต
และอนุรักษศาสตร์เบือ้ งต้น
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
สาหรับการเกษตร
361351 ก.ปฐ. 351 ความอุดมสมบูรณ์ดนิ
3 หน่วยกิต
361413 ก.ปฐ. 413 การจาลองระบบดิน-พืช
3 หน่วยกิต
361442 ก.ปฐ. 442 การสารวจและจาแนกดิน
3 หน่วยกิต
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน
3 หน่วยกิต
361471 ก.ปฐ. 471 ปฐพีฟสิ ิกส์
3 หน่วยกิต
361475 ก.ปฐ. 475 การจัดการน้าในดินและการ
3 หน่วยกิต
ชลประทานระดับไร่นา
361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
362424 ก.อร. 424 หลักการและการจัดการลุม่ น้า 3 หน่วยกิต
362425 ก.อร. 425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อการ 3 หน่วยกิต
สารวจทรัพยากรที่ดนิ
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และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
361490 ก.ปฐ 490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์
6 หน่วยกิต
และอนุรักษศาสตร์
หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3 หน่วยกิต
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
และ
361499 ก.ปฐ. 499 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต
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2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ
400 ขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวิทยา
4 หน่วยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบือ้ งต้น
3 หน่วยกิต
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัตกิ ารชีวเคมีเบือ้ งต้น
1 หน่วยกิต
260361 วศ.กษ. 361 หลักการชลประทาน
3 หน่วยกิต
351310 ก.ศฐ. 310 การจัดการธุรกิจฟาร์ม
3 หน่วยกิต
352311 ก.สส. 311 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 หน่วยกิต
353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธุ์พืช
3 หน่วยกิต
353313 ก.พร. 313 พืชไร่สาคัญของประเทศไทย
3 หน่วยกิต
353431 ก.พร. 431 วัชพืชและการป้องกันกาจัด
3 หน่วยกิต
353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 หน่วยกิต
354311 ก.สถ. 311 สถิตเิ กษตรวิจัย
3 หน่วยกิต
354400 ก.สถ. 400 การประมวลผลข้อมูลเกษตร
3 หน่วยกิต
ด้วยคอมพิวเตอร์
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธุ์พืช
3 หน่วยกิต
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน
3 หน่วยกิต
360407 ก.รพ. 407 การป้องกันกาจัดโรคพืช
3 หน่วยกิต
361301 ก.ปฐ. 301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
361302 ก.ปฐ. 302 ฝนกรดและดินกรด
3 หน่วยกิต
361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยีชวี ภาพจุลินทรีย์ดนิ
3 หน่วยกิต
361452 ก.ปฐ. 452 ปุ๋ย
3 หน่วยกิต
361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพืช
3 หน่วยกิต
361474 ก.ปฐ. 474 วิธีการของปฐพีฟสิ ิกส์วเิ คราะห์ 1 หน่วยกิต
362401 ก.อร. 401 การอนุรักษ์ที่ดนิ และแหล่งน้า
3 หน่วยกิต
362411 ก.อร. 411
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
3 หน่วยกิต
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362421 ก.อร. 421 กฎหมายป่าไม้และการคุ้มครอง 3 หน่วยกิต
สัตว์ป่า
362441 ก.อร. 441
อุตุนยิ มวิทยาทางเกษตร
3 หน่วยกิต
362451 ก.อร. 451 การปลูกสร้างสวนป่า
3 หน่วยกิต
362452 ก.อร. 452 หลักวนเกษตร
3 หน่วยกิต
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2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิ ชาใดๆ ที่ เปิ ด สอนเป็ น วิ ชาโทตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

361214
361497
361498
362401
362411
362412
362421
362424
362425
362441
362451
362452

แผน 3 ทรัพยากรป่าไม้
1. วิชาเอกบังคับ
ก.ปฐ. 214 ปฏิบัตกิ ารปฐพีศาสตร์และ
อนุรักษ์ศาสตร์เบือ้ งต้น
ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1
ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2
ก.อร. 401 การอนุรักษ์ที่ดนิ และแหล่งน้า
ก.อร. 411
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ก.อร. 412 ทรัพยากรพืชป่า
ก.อร. 421 กฎหมายป่าไม้และการคุ้มครอง
สัตว์ป่า
ก.อร. 424 หลักการและการจัดการลุม่ น้า
ก.อร. 425 เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อการ
สารวจทรัพยากรที่ดนิ
ก.อร. 441
อุตุนยิ มวิทยาทางเกษตร
ก.อร. 451 การปลูกสร้างสวนป่า
ก.อร. 452 หลักวนเกษตร

36 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
ยกเลิก
1
1
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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และให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาหรือกลุ่มปัญหาพิเศษ
กลุ่มสหกิจศึกษา
361490 ก.ปฐ 490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์
6 หน่วยกิต
และอนุรักษศาสตร์
หรือ
กลุ่มปัญหาพิเศษ
361390 ก.ปฐ. 390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3 หน่วยกิต
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
และ
361499 ก.ปฐ. 499 ปัญหาพิเศษ
3 หน่วยกิต
2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
2.1 จานวนหน่วยกิตของวิชาเอกเลือก จะต้องมีกระบวนวิชาระดับ
400 ขึน้ ไป ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวิทยา
4 หน่วยกิต
202361 ว.ชว. 361
พฤกษอนุกรมวิธานทั่วไป
4 หน่วยกิต
202474 ว.ชว. 474
พฤกษนิเวศวิทยา
3 หน่วยกิต
202477 ว.ชว. 477
นิเวศวิทยาเขตร้อน
3 หน่วยกิต
351364 ก.ศฐ. 364 หลักเศรษฐศาสตร์
3 หน่วยกิต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
351464 ก.ศฐ. 464 เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วยกิต
351467 ก.ศฐ. 467 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 หน่วยกิต
ทรัพยากรที่ดนิ
351468 ก.ศฐ. 468 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 หน่วยกิต
ทรัพยากรป่าไม้
351469 ก.ศฐ. 469 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3 หน่วยกิต
ทรัพยากรน้า
352311 ก.สส. 311 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3 หน่วยกิต
353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธุ์พืช
3 หน่วยกิต
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353313 ก.พร. 313 พืชไร่สาคัญของประเทศไทย
3 หน่วยกิต
353431 ก.พร. 431 วัชพืชและการป้องกันกาจัด
3 หน่วยกิต
353451 ก.พร. 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 หน่วยกิต
353482 ก.พร. 482 ทรัพยากรทางพันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วยกิต
354311 ก.สถ. 311 สถิตเิ กษตรวิจัย
3 หน่วยกิต
354400 ก.สถ. 400 การประมวลผลข้อมูลเกษตร
3 หน่วยกิต
ด้วยคอมพิวเตอร์
357418 ก.กฏ. 418 นิเวศวิทยาของแมลง
3 หน่วยกิต
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธุ์พืช
3 หน่วยกิต
359302 ก.พส. 302 การขยายพันธุ์พืชขั้นสูง
3 หน่วยกิต
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน
3 หน่วยกิต
359341 ก.พส. 341 การจัดการสถานขยายพันธุ์ไม้ 3 หน่วยกิต
360400 ก.รพ. 400 การวินจิ ฉัยโรคพืช
3 หน่วยกิต
360407 ก.รพ. 407 การป้องกันกาจัดโรคพืช
3 หน่วยกิต
361301 ก.ปฐ. 301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 หน่วยกิต
361413 ก.ปฐ. 413 การจาลองระบบดิน-พืช
3 หน่วยกิต
361453 ก.ปฐ. 453 ดินและธาตุอาหารพืช
3 หน่วยกิต
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษ์ดิน
3 หน่วยกิต
361471 ก.ปฐ. 471 ปฐพีฟสิ ิกส์
3 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2556)

เหตุผลในการปรับปรุง

ยกเลิก

2.2 สาหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียน
กระบวนวิ ชาใดๆ ที่ เปิ ด สอนเป็ น วิ ชาโทตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่นอ้ ยกว่า

จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่นอ้ ยกว่า

6 หน่วยกิต
136 หน่วยกิต

เหมือนเดิม
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4.2 ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001101
หรือ 001102
202111
206181
353210
หรือ 359210

ภาคการศึกษาที่ 2
001101
หรือ 001102
202112
203111
203115
206182
353210
หรือ 359210
400100
หรือ 400101
400190

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา 1
แคลคูลัสสาหรับนักศึกษาเกษตร 1
หลักการเพาะปลูก
หลักการพืชสวน
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
รวม
ชั้นปีที่ 1
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา 2
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
แคลคูลัสสาหรับนักศึกษาเกษตร 2
หลักการเพาะปลูก
หลักการพืชสวน
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย
กิจกรรม 1
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย
กิจกรรม 2
การฝึกงาน 1
รวม

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 1
หน่วยกิต
3
3
4
2
2
2
1
3
15

ภาคการศึกษาที่ 1
001101
หรือ 001102
202111
206181
353210
หรือ 359210

หน่วยกิต
3
3
4
3
1
2
2
2
1

ภาคการศึกษาที่ 2
001101
หรือ 001102
202112
203111
203115
206182
353210
หรือ 359210
400100

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา 2
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 2
หลักการเพาะปลูก
หลักการพืชสวน
การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม 1

1

หรือ 400101

การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม 2

1

1
17

400190

การฝึกงาน 1

1
17

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
ชีววิทยา 1
แคลคูลัสสาหรับเกษตรศาสตร์ 1
หลักการเพาะปลูก
หลักการพืชสวน
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
รวม
ชั้นปีที่ 1

รวม

หน่วยกิต
3
3
4
2
2
2
1
3
15
หน่วยกิต
3
3
4
3
1
2
2
2
1
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แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001201
หรือ 001202
203206
203209
215205
215206
351200
356210
357210
หรือ 361210

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน
อย่างมีประสิทธิผล
ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
เคมีอินทรียส์ าหรับนักศึกษานอก
ภาควิชาเคมี
ปฏิบัติการเคมีอินทรียส์ าหรับ
นักศึกษานอกภาควิชาเคมี
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
เศรษฐศาสตร์สาหรับการเกษตร
ทรัพยากรและอาหาร
สัตวศาสตร์เบื้องต้น
แมลงศัตรูทางการเกษตร
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
เบือ้ งต้น

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 2
หน่วยกิต
3

ภาคการศึกษาที่ 1
001201

3
3

หรือ 001227
203206

1

203209

3
1
3

215205
215206
351200

2
2
2

356210
357210
หรือ 361210
*400290

วิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
001201
หรือ 001202
202231
207181
207191
357210
หรือ 361210
360210
400100
หรือ 400101
400290

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน
อย่างมีประสิทธิผล
ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
พันธุศาสตร์ 1
ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษาเกษตร
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
นักศึกษาเกษตร
แมลงศัตรูทางการเกษตร
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
เบือ้ งต้น
โรคพืชเบือ้ งต้น
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย
กิจกรรม 1
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วย
กิจกรรม 2
การฝึกงาน 2
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
รวม

3
21
หน่วยกิต
3

ภาคการศึกษาที่ 2
001201

3
4
3

หรือ 001227
202231
207181

1

207191

2
2

357210
หรือ 361210

2
1

360210
400100

1

หรือ 400101

1
3
20

*400290

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน
อย่างมีประสิทธิผล
ภาษาอังกฤษสาหรับเกษตรศาสตร์
เคมีอินทรียส์ าหรับนักศึกษา
นอกภาควิชาเคมี
ปฏิบัติการเคมีอินทรียส์ าหรับ
นักศึกษานอกภาควิชาเคมี
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
เศรษฐศาสตร์สาหรับการ
เกษตรทรัพยากรและอาหาร
สัตวศาสตร์และสัตว์น้าเบือ้ งต้น
แมลงศัตรูทางการเกษตร
ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น
การฝึกงาน 2
วิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
รวม
ชั้นปีที่ 2
การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน
อย่างมีประสิทธิผล
ภาษาอังกฤษสาหรับเกษตรศาสตร์
พันธุศาสตร์ 1
ฟิสิกส์สาหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร์
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
นักศึกษาเกษตรศาสตร์
แมลงศัตรูทางการเกษตร
ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเบือ้ งต้น
โรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม 1

หน่วยกิต
3
3
3
1
3
1
3
2
2
2
1
3
21/22
หน่วยกิต
3
3
4
3
1
2
2
2
1

การเรียนรู้ผา่ นกิจกรรม 2
การฝึกงาน 2
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
รวม

1
1
3
19/20

หมายเหตุ *กระบวนวิชา 400290 : การฝึกงาน 2 (PRACTICAL TRAINING 2) ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่
ตามที่นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกงานจริง
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1) ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
352301
การเป็นผู้นาและการพัฒนาการเป็ น
ผู้นาของเยาวชนในกลุ่มเกษตร
352311
หลักการส่งเสริมการเกษตร
352321
วิธีการส่งเสริมการเกษตร
352323
การพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาการ
เกษตร
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก
รวม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
352315
หลักการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร
352331
การพูดและการเขียนเพื่อการ
ส่งเสริมการเกษตร
352332
การกระจายนวกรรมการเกษตร
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
352390
และ 352499
หรือ 352490
352497

ภาคการศึกษาที่ 2
352412
352441
352494
352498

การฝกทั ก ษะวิ ช าชี พ สาขาวิ ช า
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางส่งเสริมการเกษตร
และพัฒนาชนบท
สัมมนา 1
รวม
ชั้นปีที่ 4
การส่งเสริมเยาวชนเกษตร
การวัดผลและประเมินผลของการ
ส่งเสริมการเกษตร
หัวข้อเลือกสรรทางส่งเสริม
การเกษตรและพัฒนาชนบท
สัมมนา 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3

ภาคการศึกษาที่ 1
352301

3
3
3

352311
352321
352323

3
6
21
หน่วยกิต
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2
352315
352331

3

352332
352497

3
6
3
21
หน่วยกิต
3
3
6

ภาคการศึกษาที่ 1
352390
และ 352499
หรือ 352490

1
7

การเป็นผู้นาและการพัฒนาการเป็ น
ผู้นาของเยาวชนในกลุ่มเกษตร
หลักการส่งเสริมการเกษตร
วิธีการส่งเสริมการเกษตร
การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาการ
เกษตร
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 3
หลักการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร
การพูดและการเขียนเพื่อการ
ส่งเสริมการเกษตร
การกระจายนวกรรมการเกษตร
สัมมนา 1
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
การฝกทั ก ษะวิ ช าชี พ สาขาวิ ช า
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางส่งเสริมการเกษตร
และพัฒนาชนบท
รวม
ชั้นปีที่ 4

หน่วยกิต
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2
352412
352441

1

352494

1
3
3
14

352498

การส่งเสริมเยาวชนเกษตร
การวัดผลและการประเมินผลของ
การส่งเสริมการเกษตร
หัวข้อเลือกสรรทางส่งเสริม
การเกษตรและพัฒนาชนบท
สัมมนา 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
6
21
หน่วยกิต
3
3
3
1
3
6
3
22
หน่วยกิต
3
3
6

6
หน่วยกิต
3
3
1
1
3
3
14
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2) พืชไร่
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
211315
211319
353301
353311
354311

ภาคการศึกษาที่ 2
353313
354312

ภาคการศึกษาที่ 1
353390
และ 353499
หรือ 353490
353497

ภาคการศึกษาที่ 2
353431
353451
353498
355411

ชีวเคมีเบื้องต้น
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต้น
หลักการผสมพันธุ์พืช
สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
สถิติเกษตรวิจัย
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 3
พืชไร่สาคัญของประเทศไทย

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
1
3
3
3
3
3
19
หน่วยกิต
3

การวางแผนการทดลอง

3

วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4

3
9
3
21

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
พืชไร่
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางพืชไร่
สัมมนา 1
รวม
ชั้นปีที่ 4
วัชพืชและการป้องกันกาจัด
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
สัมมนา 2
เครื่องจักรกลการเกษตร 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
3
6
1
7
หน่วยกิต
3
3
1
3
3
3
16

ภาคการศึกษาที่ 1
211315
211319
353301
353311
353451
354311

ชีวเคมีเบื้องต้น
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต้น
หลักการผสมพันธุ์พืช
สรีรวิทยาประยุกต์ของพืช
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
สถิติเกษตรวิจัย
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
353313
353497
354312
355411

พืชไร่สาคัญของประเทศไทย
สัมมนา 1
การวางแผนการทดลอง
เครื่องจักรกลการเกษตร 1
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
353390
และ 353499
หรือ 353490

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
พืชไร่
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางพืชไร่
รวม
ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
353431
353498

วัชพืชและการป้องกันกาจัด

หน่วยกิต
3
1
3
3
3
3
3
19
หน่วยกิต
3
1
3
3
3
6
19
หน่วยกิต
3
3
6
6
หน่วยกิต
3

สัมมนา 2

1

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเลือกเสรี
รวม

6
3
6
19
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3) สัตวศาสตร์
แผน 1 สัตวศาสตร์
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
211315
211319
356261
356303
356411

ชีวเคมีเบือ้ งตน
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งตน
สถิติวิเคราะห์และวางแผนการ
ทดลองทางสัตวบาล
อาหารและการใหอาหาร
สรีรวิทยาของสัตวเลีย้ ง
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
356331
356431
356441
356442
356443

ภาคการศึกษาที่ 1
356390
และ 356499
หรือ 356490

โรคของสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม
การปรับปรุงพันธุสัตว
การผลิตสัตว์ปกี
การผลิตสุกรและการจัดการสุกร
การผลิตโคนม
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 4
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตว
ศาสตร์
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
1
3

ภาคการศึกษาที่ 1
211315
211319
356261

4
3
3

356303
356411

3
20

รวม
ชั้นปีที่ 3

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21

ภาคการศึกษาที่ 2
356331
356431
356441
356442
356443

หน่วยกิต
3

ภาคการศึกษาที่ 1
356390

3
6

ภาคการศึกษาที่ 2
356497

และ 356499
หรือ 356490

สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

6
หน่วยกิต
1
12
3
16

โรคของสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม
การปรับปรุงพันธุสัตว
การผลิตสัตว์ปกี
การผลิตสุกร
การผลิตโคนม
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
รวม
ชั้นปีที่ 4

356497
รวม
ชั้นปีที่ 4

ชีวเคมีเบือ้ งตน
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งตน
สถิติวิเคราะห์และวางแผนการ
ทดลองทางสัตว์
อาหารและการใหอาหาร
สรีรวิทยาของสัตวเลีย้ ง
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
สัตวศาสตรและสัตว์น้า
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
และสัตว์น้า
สัมมนา 1
รวม
ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต
3
1
3
4
3
3
3
20
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
6
1
7
หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

12
6
18
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แผน 2 สัตว์น้า
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ไม่มี

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
211315
211319
356261
356303
356312

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ไม่มี

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
356306
356333
356373
356375
356431

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ไม่มี

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
356390
และ 356499
หรือ 356490
356497

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ไม่มี

หน่วยกิต

ชีวเคมีเบือ้ งตน
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งตน
สถิติวิเคราะห์และวางแผนการ
ทดลองทางสัตว์
อาหารและการใหอาหาร
สรีรวิทยาสัตวน้าเศรษฐกิจ
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 3
หลักการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
โรคและการสุขาภิบาลสัตว์น้า
คุณภาพน้าทางการประมง
แพลงก์ตอนวิทยาสาหรับการ
เพาะเลีย้ งสัตว์น้า
การปรับปรุงพันธุสัตว
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
รวม
ชั้นปีที่ 4
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
สัตวศาสตรและสัตว์น้า
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตรและ
สัตว์น้า
สัมมนา 1
รวม
ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
1
3
4
3
3
3
20
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่วยกิต
3
3
6
1
7
หน่วยกิต
12
6
18
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4) กีฏวิทยา
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
354311
357322
357417
357441

ภาคการศึกษาที่ 2
357323
357360
357418
357491
357497

ภาคการศึกษาที่ 1
357390
และ 357499
หรือ 357490

ภาคการศึกษาที่ 2
357432
357494
357498

สถิติเกษตรวิจัย
แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
กายวิภาคของแมลง
หลักการป้องกันกาจัดแมลง
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 3
แมลงศัตรูในโรงเก็บ
แมลงอุตสาหกรรม
นิเวศวิทยาของแมลง
เทคนิคทางกีฏวิทยา
สัมมนากีฏวิทยา 1
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 4
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
กีฏวิทยา
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
รวม
ชั้นปีที่ 4
อนุกรมวิธานแมลง 1
หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา
สัมมนากีฏวิทยา 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21

ภาคการศึกษาที่ 1
354311
357322
357417
357441

หน่วยกิต
3
3
3
3
1
3
6
22

ภาคการศึกษาที่ 2
357323
357360
357418
357491
357497

หน่วยกิต
3

ภาคการศึกษาที่ 1
357390

3
6
6
หน่วยกิต
3
1
1
6
3
14

และ 357499
หรือ 357490

ภาคการศึกษาที่ 2
357432
357494
357498

สถิติเกษตรวิจัย
แมลงที่มคี วามสาคัญทางเศรษฐกิจ
กายวิภาคของแมลง
หลักการควบคุมแมลง
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 3
แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
แมลงอุตสาหกรรม
นิเวศวิทยาของแมลง
เทคนิคทางกีฏวิทยา
สัมมนา 1
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 4
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
กีฏวิทยา
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
รวม
ชั้นปีที่ 4
อนุกรมวิธานแมลง 1
หัวข้อเลือกสรรทางกีฏวิทยา
สัมมนา 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21
หน่วยกิต
3
3
3
3
1
3
6
22
หน่วยกิต
3
3
6
6
หน่วยกิต
3
1
1
6
3
14
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5) พืชสวน
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
211315
211319
359301
359311
359410
359420

ภาคการศึกษาที่ 2
354311
359350
359361
359401
359404

ชีวเคมีเบื้องต้น
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต้น
การขยายพันธุ์พืช
สรีรวิทยาของพืชสวน
หลักการไม้ดอก
หลักการผลิตผัก
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
รวม
ชั้นปีที่ 3
สถิติเกษตรวิจัย
หลักการทาสวนไม้ผล
หลักการพืชอุตสาหกรรม
การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
พืชสวน
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
359390
และ 359392

หรือ 359490
359497
359499

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
1
3
3
2
2
3
17

ภาคการศึกษาที่ 1
211315
211319
359301
359311
359410
359421

หน่วยกิต
3
2
2
3
2

ภาคการศึกษาที่ 2
354311
359350
359360
359401
359403

3
3
18
หน่วยกิต

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
พืชสวน
การฝึกงานทางพืชสวน

3

สหกิจศึกษาทางพืชสวน
สัมมนา
ปญหาพิเศษ
รวม

6
1
3
10

3

ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มฝึกงาน
359390
และ 359499
หรือ
กลุ่มสหกิจศึกษา
359490

หน่วยกิต
3
2
3
3
3
3
3
20
หน่วยกิต

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
พืชสวน
ปญหาพิเศษ

3

สหกิจศึกษาทางพืชสวน

6

3

6

ชั้นปีที่ 4
หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

สถิติเกษตรวิจัย
หลักการทาสวนไม้ผล
พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น
การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
ของผลิตผลพืชสวน
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 4

รวม

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2

ชีวเคมีเบื้องต้น
ปฏิบัติการชีวเคมีเบือ้ งต้น
การขยายพันธุ์พืช
สรีรวิทยาของพืชสวน
หลักการไม้ดอก
การผลิตพืชผัก
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
รวม
ชั้นปีที่ 3

หน่วยกิต
3
1
3
3
2
3
3
18

12
6
18

ภาคการศึกษาที่ 2
359497

สัมมนา
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
1
12
6
19
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6) โรคพืช
กลุ่มปัญหาพิเศษ
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
354311
360212
360301
360411
360423

ภาคการศึกษาที่ 2
360304
360441

ภาคฤดูร้อน
360390

ภาคการศึกษาที่ 1
360400
360407
360431
360497

ภาคการศึกษาที่ 2
360498
360499

สถิติเกษตรวิจัย
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
เทคนิคทางโรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
ราสาเหตุโรคพืช
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 3
โรคของพืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
วิสาวิทยาของพืช
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 3
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
โรคพืช
รวม
ชั้นปีที่ 4
การวินิจฉัยโรคพืช
การป้องกันกาจัดโรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
สัมมนา 2
ปัญหาพิเศษ
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
1
3
3
3
3
3
19

ภาคการศึกษาที่ 1
354311
360212
360301
360411
360423

หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18

ภาคการศึกษาที่ 2
360304
360441

หน่วยกิต
3

ภาคฤดูร้อน
360390

3
หน่วยกิต
3
3
3
1
3
3
16

ภาคการศึกษาที่ 1
360400
360407
360431
360497

หน่วยกิต
1
3
3
7

ภาคการศึกษาที่ 2
360498
360499

สถิติเกษตรวิจัย
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
เทคนิคทางโรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
ราสาเหตุโรคพืช
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 3
โรคของพืชเศรษฐกิจ
ไวรัสวิทยาของพืช
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 3
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
โรคพืช
รวม
ชั้นปีที่ 4
การวินิจฉัยโรคพืช
การป้องกันกาจัดโรคพืช
ไส้เดือนฝอยศัตรูพชื
สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
สัมมนา 2
ปัญหาพิเศษ
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม

หน่วยกิต
3
1
3
3
3
3
3
19
หน่วยกิต
3
3
3
6
3
18
หน่วยกิต
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
1
3
3
16
หน่วยกิต
1
3
3
7
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กลุ่มสหกิจศึกษา
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
354311
360212
360301
360411
360423

ภาคการศึกษาที่ 2
360304
360441

ภาคการศึกษาที่ 1
360400
360407
360431
360497

ภาคการศึกษาที่ 2
360490
360498

สถิติเกษตรวิจัย
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
เทคนิคทางโรคพืช
โรคพืชทีเ่ กิดจากแบคทีเรีย
ราสาเหตุโรคพืช
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 3
โรคของพืชที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
วิสาวิทยาของพืช
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
การวินิจฉัยโรคพืช
การป้องกันกาจัดโรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย
สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
สหกิจศึกษาทางโรคพืช
สัมมนา 2
รวม

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต
3
1
3
3
3
3
3
19

ภาคการศึกษาที่ 1
354311
360212
360301
360411
360423

หน่วยกิต
3
3
3
9
3
21

ภาคการศึกษาที่ 2
360304
360441

หน่วยกิต
3
3
3
1
3
3
16

ภาคการศึกษาที่ 1
360400
360407
360431
360497

หน่วยกิต
6
1
7

ภาคการศึกษาที่ 2
360490
360498

สถิติเกษตรวิจัย
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบือ้ งต้น
เทคนิคทางโรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
ราสาเหตุโรคพืช
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 3
โรคของพืชเศรษฐกิจ
ไวรัสวิทยาของพืช
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
การวินิจฉัยโรคพืช
การป้องกันกาจัดโรคพืช
ไส้เดือนฝอยศัตรูพชื
สัมมนา 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
สหกิจศึกษาทางโรคพืช
สัมมนา 2
รวม

หน่วยกิต
3
1
3
3
3
3
3
19
หน่วยกิต
3
3
3
9
3
21
หน่วยกิต
3
3
3
1
3
3
16
หน่วยกิต
6
1
7
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7) ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
แผนการศึกษาเดิม
ชัน้ ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ไม่มี

แผนการศึกษาใหม่
ชั้นปีที่ 3
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
361214
361351
361433
362301

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ไม่มี

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
361322
361341
361442
362424

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ไม่มี

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 1
361390

และ 361499
หรือ 361490
361497
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ไม่มี

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
361452
361461
361498

ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น
ความอุดมสมบูรณ์ดิน
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียด์ ิน
ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 3
การวิเคราะห์ดินและพืชเบือ้ งต้น
ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบือ้ งต้นสาหรับ
การเกษตร
การสารวจและจาแนกดิน
หลักการและการจัดการลุ่มน้า
วิชามนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 4
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
ปฐพีศาสตร์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สัมมนา 1
รวม
ชั้นปีที่ 4
ปุย๋
การอนุรักษ์ดิน
สัมมนา 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
1
3
3
3
3
3
16
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
6
21
หน่วยกิต
3

3
6
1
7
หน่วยกิต
3
3
1
9
3
19
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แผน 1 ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
203236
203239
361214
361301
361351
361433

ภาคการศึกษาที่ 2
361321
361442
361453

ภาคการศึกษาที่ 1
361390
และ 361499
หรือ 361490
361497

ปริมาณวิเคราะห์
ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์
ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์และ
อนุรักษศาสตร์เบื้องต้น
ดินและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ความอุดมสมบูรณ์ดิน
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียด์ ิน
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 3
การวิเคราะห์ดินและพืช
การสารวจและจาแนกดิน
ดินและธาตุอาหารพืช
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีท่ี 4
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และอนุ
รักษศาสตร์
สัมมนา 1
รวม

แผนการศึกษาใหม่
หน่วยกิต
3
1
1
3
3
3
3
3
20
หน่วยกิต
4
3
3
3
9
22
หน่วยกิต
3
3
6
1
7

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
361471
361474
361498

ปฐพีฟิสิกส์
วิธีการของปฐพีฟิสิกส์วิเคราะห์
สัมมนา 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3
1
1
6
3
14

ยกเลิก
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แผน 2 ทรัพยากรที่ดินและน้้า
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
361214
361351
361413
361442
361475

362424

ภาคการศึกษาที่ 2
361341
361461
362425

ภาคการศึกษาที่ 1
361390
และ 361499
หรือ 361490
361497

ภาคการศึกษาที่ 2
361471
361498

ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์
และอนุรักษศาสตร์เบื้องต้น
ความอุดมสมบูรณ์ดิน
การจาลองระบบดิน-พืช
การสารวจและจาแนกดิน
การจัดการน้าในดินและ
การชลประทานระดับไร่นา
หลักการและการจัดการลุ่มน้า
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
ชั้นปีที่ 3
ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่เบือ้ งต้นสาหรับ
การเกษตร
การอนุรักษ์ดิน
เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อการ
สารวจทรัพยากรที่ดิน
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และอนุ
รักษศาสตร์
สัมมนา 1
รวม
ชั้นปีที่ 4
ปฐพีฟิสิกส์
สัมมนา 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

แผนการศึกษาใหม่
หน่วยกิต
1
3
3
3
3

3
3
3
22
หน่วยกิต
3
3
3
ยกเลิก
3
6
3
21
หน่วยกิต
3
3
6
1
7
หน่วยกิต
3
1
6
3
13
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แผน 3 ทรัพยากรป่าไม้
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
361214
362401
362411
362412
362424

ปฏิบัติการปฐพีศาสตร์
และอนุรักษศาสตรเบื้องต้น
การอนุรักษ์ท่ดี ินและแหล่งน้า
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรพืชป่า
หลักการและการจัดการลุ่มน้า
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
362421
362425
362451
362452

ภาคการศึกษาที่ 1
361390
และ 361499
หรือ 361490
361497

ภาคการศึกษาที่ 2
361498
362441

กฎหมายป่าไม้และการคุ้มครองสัตว์
ป่า
เทคนิคข้อมูลระยะไกลเพื่อการ
สารวจทรัพยากรที่ดิน
การปลูกสร้างสวนป่า
หลักวนเกษตร
วิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม
ชั้นปีที่ 4
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ปญหาพิเศษ
สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์และอนุ
รักษศาสตร์
สัมมนา 1
รวม
ชั้นปีที่ 4
สัมมนา 2
อุตุนิยมวิทยาเกษตร
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
รวม
รวมตลอดหลักสูตร

แผนการศึกษาใหม่
หน่วยกิต
1
3
3
3
3
3
3
3
22
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21

ยกเลิก

หน่วยกิต
3
3
6
1
7
หน่วยกิต
1
3
9
13
136

รวมตลอดหลักสูตร
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