มคอ. 2
รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สารบัญ
หนา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. หนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวาง
แผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของ
กับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
- โครงสรางหลักสูตร
- แผนการศึกษา
- อาจารยประจําหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร
สูกระบวนวิชา (Curriculum mapping)
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สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
3. การบริหารคณาจารย
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตัง้ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร (เกษตรศาสตร)
- คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
- ตารางสรุปขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีและการดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร
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มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วิทยาเขต
คณะ
เกษตรศาสตร
ภาควิชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร
กีฏวิทยาและโรคพืช
สัตวศาสตรและสัตวน้ํา
พืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
:
:
ภาษาอังกฤษ :
:
3. วิชาเอก

ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

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

สงเสริมการเกษตร พืชไร สัตวศาสตร กีฏวิทยา พืชสวน โรคพืช
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
นักศึกษาไทย
นักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 มีผลบังคับใชตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
 สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2552
เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2552
เมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มในการเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา)
อาชีพสวนตัว เชน การทําสวน การทําไร การทําฟารมเลี้ยงสัตว การเพาะเลี้ยงแมลงที่ใช
บริโภคและแมลงอาหารสัตว การดําเนินธุรกิจบริษัทจําหนายสารเคมีเกษตร บริษัทเพื่อใหคําปรึกษา
และใหบริการกําจัดแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูในอาคารบานเรือน การผลิตปุยชีวภาพ การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ธุรกิจการสงออกทางดานเกษตร
รับราชการ เปนอาจารย นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและ
หนวยงานตาง ๆ ดานการเกษตร
บริษัทเอกชน เปนนักเกษตรประจําฟารม นักเกษตรประจําสวน พนักงานในโรงคัดบรรจุ
พนักงานบริษัทสงออกสินคาเกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร เปนตน
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9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
เลขประจําตัว
(ระบุตําแหนงวิชาการ)
ปที่สําเร็จการศึกษา
ประชาชน
1. ผศ. ธีระพงษ เสาวภาคย วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ), 2538
3829900063195
2. ผศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ Dr.Sc.agr (Mol. Biol. of Livestock), 2547
3501400622158
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กลาวถึง แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน
ของโลก สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก มีการผลักดันใหผูผลิตมีการปรับตัว
เพื่อใหสามารถแขงขันไดบนฐานความรู ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และความเปนไทย นอกจากนั้นแลว
ความกาวหนาของเทคโนโลยี ยังสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม จึงตอง
มีการบริหารจัดการ การพัฒนา การสรางองคความรู และการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการ
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ผลการวิเคราะหสถานะดานเศรษฐกิจของประเทศไทยพบวา อยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปาน
กลาง โครงสรางการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงระหวางภาคการ
ผลิตและการสรางมูลคาเพิ่ม แตมีจุดออนที่ตองพึ่งการนําเขาวัตถุดิบ ชิ้นสวน พลังงาน เงินทุน และ
เทคโนโลยี โดยมี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต ต่ํ า การผลิ ต อาศั ย ทรั พ ยากรมากกว า องค ค วามรู มี ก ารใช
ทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคสิ้นเปลือง
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กล า วถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงดานสังคม ที่ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลให
ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น นํามาสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อการขยายตลาดสินคา
เพื่อสุขภาพและการใหบริการดานอาหารสุขภาพ การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี มีการเดินทาง
ทองเที่ยว และทําธุรกิจ การเคลื่อนยายแรงงาน ผูประกอบการ และบุคลากรที่มีความรู สงผลใหเกิด
มาตรการส ง เสริ ม คนไปทํ า งานต า งประเทศ และดึ ง ชาวต า งชาติ เ ข า มาทํ า งานในประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น สรางแรง
กดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติ การ
ระบาดของเชื้อโรค นําไปสูขอตกลงระหวางประเทศในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโลก รวมไป
ถึ งการกี ดกั น ทางการค า ประเทศไทยจึ ง ตอ งพัฒ นาระบบบริห ารจั ด การทรั พ ยากร การจัด การ
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สิ่งแวดลอมใหไดระดับมาตรฐาน ปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก
ผลการวิเคราะหสถานะดานสังคมของประเทศ พบวาประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการ
พัฒนาคนในระดับกลาง มีการขยายตัวเชิงปริมาณดานการพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษา มีการ
ขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต แตการเชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชยังอยูในระดับต่ํา มีคุณภาพ
การศึ ก ษาไมเ พียงพอ ในการปรั บ ตัว ใหเ ท าทั นการเปลี่ ยนแปลงเขาสูสัง คมเศรษฐกิ จ ฐานความรู
นอกจากนั้นแลวยังประสบกับวิกฤตคานิยมที่ขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาน ทําให
คุณธรรมและจริยธรรมลดลง เนนวัตถุนยิ มและบริโภคนิยมมากขึ้น
12 ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สงผลตอการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณ เทาทันวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ทําใหผูเรียนสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง มีเหตุผล เหมาะสม
กับสภาพสังคม อันจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สภาพแวดลอม สอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีจุดประสงคหลัก เพื่อ
พัฒนาสังคมของคนในชาติใหมีวิถีการดําเนินชีวิตในบริบทของสังคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ซึ่งมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจตนเอง ผูอื่น และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
ความรอบรูกวางขวาง ครอบคลุมทั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เกี่ยวของกับพันธ
กิจของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในดานการจัดการศึกษา ซึ่งมีหลักสูตรที่มุงเนน
ความเปนเลิศทางวิชาการ ตรงตามความตองการของตลาด บัณฑิตเปนคนดี คนเกง รูจริง ปฏิบัติได มี
ความเปนสากล และเปนผูนําทางดานการวิจัย ดานบริการวิชาการ และ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม
13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
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13.2 กลุมวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนและสามารถใหภาควิชา/หลักสูตรอื่น
มาเรียนเปน
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะ
วิชาเลือก
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการเปนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค
เปนไปตามคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใน มคอ.3
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร เปนหลักสูตรที่มุงหวังสรางบัณฑิต
ใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในการนําหลักวิทยาการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร ตลอดจน
มนุษยศาสตร และสังคมมาประยุกตใช เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตรการเกษตรไดอยางมี
คุณภาพ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมของการเกษตร
ครอบคลุมพื้นที่สูง ที่ดอน และที่ราบ มุงเนนใหผูเรียน มีทักษะ และประสบการณดานการเกษตรใน
สาขาตาง ๆ ไดแก กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร พืชไร พืชสวน สงเสริมและ
เผยแพรการเกษตร และสัตวศาสตร ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และผลประโยชนโดยรวมของประเทศชาติ
1.2 วัตถุประสงค
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร มุงสรางบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มี ค วามรู ความสามารถและมี ทั ก ษะ ด า นการเกษตรทั่ ว ไปและเฉพาะทาง สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม
2. สามารถวิเคราะหปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และใหคําแนะนําดานการเกษตร
แกเกษตรกรได
3. สามารถวางแผน วิจัย เพื่อแกไขปญหาดานวิทยาศาสตรเกษตรได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
โดยพิ จ ารณาจาก KPI ที่ อ ยู ใ น
การประเมินคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวของกับหลักสูตร

รวบรวมติดตามผลการประเมิน
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ใน
ดานความพึงพอใจ และภาวะการ
ไดงานของบัณฑิต

 ร อ ย ล ะ ข อ ง บั ณฑิ ต ร ะ ดั บ
ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด ง านทํ า และการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
 ร อ ย ล ะ ข อ ง บั ณฑิ ต ร ะ ดั บ
ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด รั บ เงิ น เดื อ น
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
 ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นายจาง ผูประกอบการ และผูใช
บัณฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
ในเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ
การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
นักศึกษาไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา
จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแก
นักศึกษา และใหเนนย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปญหาตามขางตนเปนกรณีพิเศษ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
ไดแก วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตามการ
เรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
ชั้นปที่ 1
365
365
365
380
ชั้นปที่ 2
365
365
365
ชั้นปที่ 3
365
365
ชั้นปที่ 4
365
รวม
365
730
1095
1475
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
365

2557
380
380
365
365
1490
365

2.6 งบประมาณตามแผน
1) รายงานขอมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปยอนหลัง โดยจําแนกรายละเอียด
ตามหั ว ข อ การเสนอตั้ ง งบประมาณ (สํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 8 หลั ก สู ต รและระดั บ
บัณฑิตศึกษา 22 หลักสูตร)
2550
แผนงาน
การเรียนการสอน
วิจัย
บริการวิชาการแกสังคม
การศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
สนับสนุนวิชาการ
บริหารมหาวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

2551

2552

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
แผนดิน
เงินรายได
แผนดิน
เงินรายได
แผนดิน
เงินรายได
36,471,700
3,845,600
1,419,800

17,545,600
5,906,100
1,333,800

85,678,200
8,188,700
6,567,800

23,338,000
6,528,100
1,508,800

91,629,200
10,810,800
6,391,500

24,875,800
6,292,100
1,508,800

-

137,000

-

137,000

-

187,000

228,600
1,132,300
7,318,200 6,877,300
49,283,900 32,932,100
82,216,000

424,200
1,176,400
242,200
1,325,400
15,985,800 9,351,600 18,481,300 9,229,500
116,844,700 42,039,900 127,555,000 43,418,600
158,884,600
170,973,600

2) คาใชจายตอหัวนักศึกษาเต็มเวลา (ขอมูลจากกองแผนงาน)
ป 2549 153,423 บาท
ป 2550 146,072 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
1. กระบวนวิ ชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม จะพิจารณารับโอน จะตองเป นกระบวนวิ ชาที่มี
เนื้อหาอยูในระดับเดียวกันหรือมีความใกลเคียงกับกระบวนวิชาที่กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตร
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือเปนกระบวนวิชาที่เปนประโยชนตอการเรียนของนักศึกษา
และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวของ
2. มหาวิท ยาลั ย เชี ย งใหมจ ะพิ จ ารณาโอนกระบวนวิ ช า จํ า นวนหน ว ยกิ ต ลํ า ดับ ขั้ น ของ
กระบวนวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
อาจตองมีการพิจารณาปรับเขาสูระบบลําดับขั้นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
- กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
- วิชาแกน
- วิชาเอก
เอกบังคับ
เอกเลือก (ถามี) ไมนอยกวา
หรือ - วิชาโท (ถามี) ไมนอยกวา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา
3.1.3 กระบวนวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking in English
001102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing in English

136 หนวยกิต
30
หนวยกิต
12
หนวยกิต
10 หนวยกิต
6
หนวยกิต
2
หนวยกิต
100 หนวยกิต
49
หนวยกิต
51
หนวยกิต
36
หนวยกิต
15 หนวยกิต
15 หนวยกิต
6
หนวยกิต

30
12

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
English in Professional Contexts
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตอไปนี้
057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sport, Health, Fitness and Wellness Development
074101 การสงเสริมสุขภาพในชีวติ ประจําวัน
Promoting of Health in Everyday Life
109115 ชีวติ กับสุนทรียะ
Life and Aesthetics
127100 การเมืองในชีวิตประจําวัน
Politics in Everyday Life
702101 การเงินในชีวติ ประจําวัน
Finance for Daily Life
703104 การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
Ethical Reasoning
703131 การพัฒนาภาวะผูนําสวนบุคคล
Personal Leadership Development
176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม
Law and Modern World
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตอไปนี้
201115 ชีวิตและพลังงาน
Life and Energy
201116 วิทยาศาสตรและภาวะโลกรอน
Science and Global Warming
201200 จริยธรรมวิทยาศาสตรสําหรับสังคมไทย
Scientific Ethics for Thai Society
204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติ สมัยใหม
Information Technology and Modern Life

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

6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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359202 พืชและอาหารปลอดภัย
Plant and Food Safety
362211 หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Principles of Conservation
367100 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรกับชีวิตประจําวัน
Agricultural Biotechnology in Everyday Life
400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Technology Development and Global Change

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

1.4 กลุมวิชาการเรียนรูผานกิจกรรม
400100 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม 1
Student Quality Development Through Activities I
400101 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม 2
Student Quality Development Through Activities II

2 หนวยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันการศึกษา ทั้ง
ในและตางประเทศ แลวนํามาเทียบโอนหนวยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดไวในหลักสูตร
ไดโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร
202111 ชีววิทยา 1
Basic Biology I
202112 ชีววิทยา 2
Basic Biology II
202231 พันธุศาสตร 1
Genetics I
203111 เคมี 1
Chemistry I
203115 ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory I
203206 เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
Organic Chemistry for Non-Chemistry Students

100
49
32

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
4(3-3-6)
4(3-3-6)
4(3-6-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
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203209 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students
206181 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาเกษตร 1
Calculus for Agriculture I
206182 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาเกษตร 2
Calculus for Agriculture II
207181 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตร
Physics for Agricultural Students
207191 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตร
Physics Laboratory for Agricultural Students
215205 จุลชีววิทยา
Microbiology
215206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร
351200 เศรษฐศาสตรสําหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร
Economics of Agriculture, Resources and Food
353210 หลักการเพาะปลูก
Principles of Crop Production
356210 สัตวศาสตรเบื้องตน
Introduction to Animal Science
357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร
Agricultural Insect Pests
359210 หลักการพืชสวน
Principles of Horticulture
360210 โรคพืชเบื้องตน
Elementary Plant Pathology
361210 ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
Introduction to Soil Science and Conservation
400190 การฝกงาน 1
Practical Training I
400290 การฝกงาน 2
Practical Training II
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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)

หนวยกิต
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-6-0)
1(0-6-0)
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2.2 วิชาเอก
ไมนอยกวา
51
หนวยกิต
ในจํานวนหนวยกิตดังกลาวนี้ จะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ไมนอยกวา
36 หนวยกิต และในจํานวนนี้ จะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
1) สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
1. วิชาเอกบังคับ
36
หนวยกิต
3(3-0-6)
352301 การเปนผูนําและการพัฒนาการเปนผูนําของเยาวชน
ในกลุมเกษตร
Guidance and Leadership Development for the Youth Group
in Agriculture
352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Principles of Agricultural Extension
352315 หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Principle of Agricultural Extension Research
352321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Method of Extension
352323 การพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาการเกษตร
3(3-0-6)
Community and Agricultural Development
352331 การพูดและการเขียนเพื่อการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Agricultural Extension
352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
Diffusion of Agricultural Innovations
352412 การสงเสริมเยาวชนเกษตร
3(3-0-6)
Farm Youth Extension
352441 การวัดผลและประเมินผลของการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture
352494 หัวขอเลือกสรรทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
1(1-0-2)
Selected Topics in Agricultural Extension and Rural Development
352497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar I
352498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
Seminar II
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และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา
352490 สหกิจศึกษาทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
6(0-36-0)
Cooperative Education in Agricultural Extension and Rural
Development
หรือ กลุมปญหาพิเศษ
352390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสงเสริมการเกษตร
3(0-18-0)
และพัฒนาชนบท
Professional Skill Training in Agricultural Extension and
Rural Development
และ 352499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
2. วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
ในจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกเลือก 15 หนวยกิต จะตองมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป
เปนจํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน 1 แผนดังตอไปนี้
แผน 1 การจัดการงานสงเสริมการเกษตร
ใหเรียน 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
352413 การวางแผนและการจัดการฝกอบรมทางการเกษตร
3(3-0-6)
Planning and Management of Training in Agricultural Extension
352421 การบริหารและการจัดการในการสงเสริมและการศึกษา
ทางการเกษตร
3(3-0-6)
Organization and Administration in Agricultural
Extension and Education
และเลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
352313 การสงเสริมเกษตรบนที่สูง
3(3-0-6)
Highland Agricultural Extension
352314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Information Technology Management for Agricultural Extension
352401 การสงเสริมการเกษตรใหเกษตรกรผูใหญ
3(3-0-6)
Extension Work for Adult Farmers
352422 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agro Tourism Management
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352431 หลักการประชาสัมพันธและการสื่อสารทางการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Public Relations and Communication
in Agriculture
352433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Media Production Technology in Agricultural Extension
หรื อ กระบวนวิ ช าที่ เ ป ด สอนในสาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ รั ฐ ประศาสนศาสตร
เศรษฐศาสตร หรือเศรษฐศาสตรเกษตร
แผน 2 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร
ใหเรียน 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
352314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Information Technology Management for Agricultural Extension
352433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Media Production Technology in Agricultural Extension
และเลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
352313 การสงเสริมเกษตรบนที่สูง
3(3-0-6)
Highland Agricultural Extension
352401 การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกรผูใหญ
3(3-0-6)
Extension Work for Adult Farmers
352413 การวางแผนและการจัดการฝกอบรมทางการเกษตร
3(3-0-6)
Planning and Management of Training in Agricultural Extension
352421 การบริหารและการจัดการในการสงเสริมและการศึกษา
ทางการเกษตร
3(3-0-6)
Organization and Administration in Agricultural Extension
and Education
352422 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agro Tourism Management
352431 หลักการประชาสัมพันธและการสื่อสารทางการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Public Relations and Communication in Agriculture
หรือกระบวนวิชาในคณะการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร
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แผน 3 วิชาการเกษตร
ใหเรียน 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
352401 การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกรผูใหญ
3(3-0-6)
Extension Work for Adult Farmers
352413 การวางแผนและการจัดการฝกอบรมทางการเกษตร
3(3-0-6)
Planning and Management of Training in Agricultural Extension
และเลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
352313 การสงเสริมเกษตรบนที่สูง
3(3-0-6)
Highland Agricultural Extension
352314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Information Technology Management for Agricultural Extension
352431 หลักการประชาสัมพันธและการสื่อสารทางการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Public Relations and Communication in Agriculture
352433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Media Production Technology in Agricultural Extension
หรือจากกระบวนวิชาในกลุมวิชาดังตอไปนี้
กลุมวิชาพืชศาสตร
260361 หลักการชลประทาน
Principles of Irrigation
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of Thailand
353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
353451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
359301 การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
359341 การจัดการสถานขยายพันธุไม
Nursery Management
359350 หลักการทําสวนไมผล
Principles of Fruit Crop Production

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
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359361 หลักการพืชอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Crop
359404 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of Horticultural Crop
359407 การจัดการน้ําของพืชสวน
Water Management of Horticultural Crops
359410 หลักการไมดอก
Principles of Floriculture
359420 หลักการผลิตผัก
Principles of Vegetable Production
361351 ความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility
กลุมวิชาอารักขาพืช
357322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
357323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ
Insect Pests of Grain Crops
357324 แมลงศัตรูไมผล
Insect Pests of Fruit Crops
357325 แมลงศัตรูพืชไร
Insect Pests of Field Crops
357326 แมลงศัตรูผัก
Insect Pests of Vegetable Crops
357441 หลักการปองกันกําจัดแมลง
Principles of Insect Control
360304 โรคของพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
360401 โรคของไมดอกไมประดับ
Diseases of Ornamental Plants
360402 โรคของพืชไร
Diseases of Field Crops
360403 โรคของไมผล
Diseases of Fruit Crops

2(2-0-4)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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360404 โรคของผัก
Diseases of Vegetable Crops
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
กลุมวิชาสัตวศาสตร
356303 อาหารและการใหอาหาร
Feeds and Feeding
356311 หลักเบื้องตนของการเลี้ยงปลา
Principles of Fish Culture
356331 โรคของสัตวเลี้ยงในฟารม
Diseases of Farm Animals
356441 การผลิตสัตวปก
Poultry Production
356442 การผลิตและการจัดการสุกร
Swine Production
356443 การผลิตโคนม
Dairy Production
356444 การผลิตโคเนื้อ
Beef Production
356446 การจัดการในฟารมสัตวเลี้ยง
Management in Livestock Farming
3. วิชาโท

ไมมี

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)
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2) พืชไร
1. วิชาเอกบังคับ
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
353301 หลักการผสมพันธุพืช
Principles of Plant Breeding
353311 สรีรวิทยาประยุกตของพืช
Applied Plant Physiology
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of Thailand
353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
353451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
353497 สัมมนา 1
Seminar I
353498 สัมมนา 2
Seminar II
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
354312 การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
355411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1
Agricultural Machinery I
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา
353490 สหกิจศึกษาทางพืชไร
Cooperative Education in Agronomy
หรือ กลุมปญหาพิเศษ
353390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร
Professional Skill Training in Agronomy
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หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
3(2-6-4)
3(3-0-6)

6(0-36-0)

3(0-18-0)
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และ

353499 ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-9-0)

2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.1 จํานวนหนวยกิตของวิชาเอกเลือก จะตองมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ หรือกระบวนวิชาใดๆ นอกเหนือจากกระบวนวิชาตอไปนี้
ในคณะเกษตรศาสตร ไดไมเกิน 6 หนวยกิต
251281 การสํารวจเบื้องตนสําหรับนักศึกษาทั่วไปที่มใิ ชวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
Elementary Survey for Non-Civil Engineering Majors
260361 หลักการชลประทาน
3(3-0-6)
Principles of Irrigation
351211 การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Business Management
351310 การจัดการธุรกิจฟารม
3(2-3-4)
Farm Business Management
351321 หลักการตลาดการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Marketing
351331 สหกรณการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Cooperation and Institution
351411 การจัดการธุรกิจเกษตรชั้นกลาง
3(3-0-6)
Intermediate Agribusiness
351431 ธนกิจการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Finance
352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Principles of Agricultural Extension
352321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Method of Extension
352323 พัฒนาทองถิ่นและพัฒนาการเกษตร
3(3-0-6)
Community and Agricultural Development
353302 ปฏิบัติการผสมพันธุพืชไร
1(0-3-0)
Practice in Hybridization of Field Crops
353418 พืชตระกูลถั่ว
3(3-0-6)
Legumes
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353421 พืชอาหารสัตว
Forage Crops
353422 ทุงหญาเมืองรอน
Tropical Pastures
353441 การปรับปรุงพันธุพืชไร
Field Crop Improvement
353452 การทดสอบเมล็ดพันธุ
Seed Testing
353453 การผลิตเมล็ดพันธุเชิงธุรกิจ
Commercial Seed Production
353471 หลักการเพาะปลูกขั้นสูง
Advanced Agronomy
353482 ทรัพยากรทางพันธุศาสตรของพืช
Genetic Resources in Plants
354400 การประมวลผลขอมูลเกษตรดวยคอมพิวเตอร
Computerized Data Processing in Agriculture
355315 เครื่องยนตและเครื่องจักรกลในฟารม
Engines and Farm Machinery
355412 เครื่องจักรกลการเกษตร 2
Agricultural Machinery II
355441 หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช
Principles of Grain Postharvest Processing
355442 การลดความชื้นและการเก็บรักษาเมล็ดพืชไร
Drying and Storage of Field Crops
357322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
357325 แมลงศัตรูพืชไร
Insect Pests of Field Crops
357442 การปองกันกําจัดแมลงโดยชีววิธี
Biological Control of Insect Pests
357443 พืชตานทานแมลง
Insect Resistance in Crop Plants
357444 สารเคมีที่ใชปองกันกําจัดแมลง
Insecticides

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(2-3-4)
3(2-3-4)
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(3-0-6)
3(2-3-4)
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359301 การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
Plant Propagation
359302 การขยายพันธุพืชขั้นสูง
3(2-4-4)
Advanced Plant Propagation
359406 เทคโนโลยีสารกําจัดวัชพืช
3(2-3-4)
Herbicide Technology
359407 การจัดการน้ําของพืชสวน
3(2-3-4)
Water Management of Horticultural Crops
360402 โรคของพืชไร
3(2-3-4)
Diseased of Field Crops
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
3(2-3-4)
Plant Disease Control
360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
Post Harvest Disease
360460 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อโรคในระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Plant Pathogen Interactions
360471 การประยุกตใชเทคนิคระดับโมเลกุลทางดานโรคพืชและการเกษตร 3(2-3-4)
Application of Molecular Techniques in Plant Pathology
and Agriculture
361351 ความอุดมสมบูรณของดิน
3(3-0-6)
Soil Fertility
361452 ปุย
3(3-0-6)
Fertilizers
361453 ดินและธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
Soil and Plant Nutrition
361461 การอนุรักษดิน
3(3-0-6)
Soil Conservation
361475 การจัดการน้ําในดินและการชลประทานระดับไรนา
3(3-0-6)
Soil Water Management and On-Farm Irrigation
362441 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Meteorology
2.2 สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปดสอนเปน
วิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา
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3) สัตวศาสตร
1. วิชาเอกบังคับ
36
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
356261 สถิติวิเคราะหและวางแผนการทดลองทางสัตวบาล
Statistical Method and Inference in Animal Husbandry
356303 อาหารและการใหอาหาร
Feeds and Feeding
356331 โรคของสัตวเลี้ยงในฟารม
Diseases of Farm Animals
356411 สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
Physiology of Domestic Animals
356431 การปรับปรุงพันธุสัตว
Improvement in Farm Animals
356441 การผลิตสัตวปก
Poultry Production
356442 การผลิตและการจัดการสุกร
Swine Production
356443 การผลิตโคนม
Dairy Production
356497 สัมมนา 1
Seminar I
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา
356490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร
Cooperative Education in Animal Science
หรือ กลุมปญหาพิเศษ
356390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร
Professional Skill Training in Animal Science
และ 356499 ปญหาพิเศษ
Special Problems

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

6(0-36-0)

3(0-18-0)
3(0-9-0)
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2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.1 จํานวนหนวยกิตของวิชาเอกเลือก จะตองมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
260201 หลักการเกษตรกลวิธาน
3(3-0-6)
Farm Mechanization
351310 การจัดการธุรกิจฟารม
3(2-3-4)
Farm Business Management
351321 หลักการตลาดการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Marketing
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-4)
Important Field Crops of Thailand
353421 พืชอาหารสัตว
3(3-0-6)
Forage Crops
353422 ทุงหญาเมืองรอน
3(3-0-6)
Tropical Pastures
355315 เครื่องยนตและเครื่องจักรกลในฟารม
3(2-3-4)
Engines and Farm Machinery
356304 การใหอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
3(3-0-6)
Feeding Ruminants
356311 หลักเบื้องตนของการเลี้ยงปลา
3(2-3-4)
Principle of Fish Culture
356332 โรคของสัตวปก
3(3-0-6)
Disease of Poultry
356342 การผลิตแพะและแกะในเขตรอน
3(2-3-4)
Goats and Sheep Production in the Tropics
356412 การสืบพันธุ
3(3-0-6)
Animal Reproduction
356414 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว
3(2-3-4)
Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal
356416 สัตวเลี้ยงในฟารมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Farm Animals and the Environment
356432 พฤติกรรมของสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
Behavior of Domestic Animal
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356444 การผลิตโคเนื้อ
Beef Production
356445 การจัดการฟารมสุกรเชิงการคา
Commercial Swine Farm Management
356446 การจัดการในฟารมสัตวเลี้ยง
Management in Livestock Farming
356447 การจัดการฟารมเลี้ยงไก
Poultry Farm Management
356448 การจัดการเนื้อสัตว
Meat Management
356449 การผลิตกระตาย
Rabbit Production
356451 โภชนศาสตรสัตว
Animal Nutrition
356452 โภชนศาสตรของสุนัขและแมว
Dog and Cat Nutrition
356455 การวิเคราะหสวนประกอบของอาหารสัตว
The Proximate Analysis of Feed
356456 การผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม
Animal Feed Manufacturing
356498 สัมมนา 2
Seminar II
356499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
357422 แมลงที่มีความสําคัญทางการแพทยและสัตวแพทย
Medical and Veterinary Entomology
357441 หลักการปองกันกําจัดแมลง
Principle of Insect Control
357444 สารเคมีที่ใชปองกันกําจัดแมลง
Insecticides
361351 ความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility
362441 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology

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)
1(1-0-2)
3(0-9-0)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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601321 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อ
Meat Technology
601343 หลักการถนอมอาหาร
Principles of Feed Preservation
601428 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม
Dairy Technology
651306 กายวิภาคของสัตวเลี้ยง
Anatomy of Domestic Animals

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

2.2 สําหรับนักศึกษาทีป่ ระสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ทีเ่ ปดสอนเปน
วิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา
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4) กีฏวิทยา
1. วิชาเอกบังคับ
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
357322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
357323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ
Insect Pests of Grain Crops
357360 แมลงอุตสาหกรรม
Industrial Insect
357417 กายวิภาคของแมลง
Insect Anatomy
357418 นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
357432 อนุกรมวิธานแมลง 1
Systematic of Insects I
357441 หลักการปองกันกําจัดแมลง
Principles of Insect Control
357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา
Techniques in Entomology
357494 หัวขอเลือกสรรทางกีฏวิทยา
Selected Topics in Entomology
357497 สัมมนากีฏวิทยา 1
Entomological Seminar I
357498 สัมมนากีฏวิทยา 2
Entomological Seminar II
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา
357490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
Cooperative Education in Entomology
หรือ กลุมปญหาพิเศษ
357390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
Professional Skill Training in Entomology
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หนวยกิต
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)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

6(0-36-0)

3(0-18-0)
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และ

357499 ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-9-0)

2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
2.1 วิชาเอกเลือกนักศึกษาตองเลือกเรียนกระบวนวิชาใดในคณะเกษตรศาสตรหรือ
คณะวิทยาศาสตร เฉพาะกระบวนวิชา ระดับ 300 ขึ้นไป
2.2 สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปด
สอนเปนวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา
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5) พืชสวน
1. วิชาเอกบังคับ
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
359301 การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
359311 สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
359350 หลักการทําสวนไมผล
Principles of Fruit Crop Production
359361 หลักการพืชอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Crop
359401 การปรับปรุงพันธุพืชสวน
Improvement of Horticultural Crop
359404 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of Horticultural Crop
359410 หลักการไมดอก
Principles of Floriculture
359420 หลักการผลิตผัก
Principles of Vegetable Production
359497 สัมมนา
Seminar
359499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมฝกงาน
กลุมสหกิจศึกษา
359490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน
Cooperative Education in Horticulture
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หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(0-9-0)

6(0-36-0)
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หรือ

และ

กลุมฝกงาน
359390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
Professional Skill Training in Horticulture
359392 การฝกงานทางพืชสวน
Practical Training in Horticulture

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

2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต
2.1 วิชาเอกเลือกนักศึกษาตองเลือกเรียนกระบวนวิชาใดในคณะเกษตรศาสตร หรือ
คณะวิทยาศาสตร เฉพาะกระบวนวิชา ระดับ 300 ขึ้นไป
2.2 สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปดสอน
เปนวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา
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6) โรคพืช
1. วิชาเอกบังคับ
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology Laboratory
360301 เทคนิคทางโรคพืช
Plant Pathology Techniques
360304 โรคของพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
360400 การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
360411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Diseases of Plants
360423 ราสาเหตุโรคพืช
Plant Parasitic Fungi
360431 โรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย
Plant Nematodes
360441 วิสาวิทยาของพืช
Plant Virology
360497 สัมมนา 1
Seminar I
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา
360490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช
Cooperative Education in Plant Pathology
และ 360498 สัมมนา 2
Seminar II
หรือ กลุมปญหาพิเศษ
360390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
Professional Skill Training in Plant Pathology
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หนวยกิต
3(2-3-4)
1(0-3-0)
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(0-36-0)
1(1-0-2)

3(0-18-0)
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และ
และ

360498 สัมมนา 2
Seminar II
360499 ปญหาพิเศษ
Special Problems

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

2. วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.1 จํานวนหนวยกิตของวิชาเอกเลือก จะตองมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
202321 ชีววิทยาของเซลล
3(2-3-5)
Cell Biology
211311 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry I
211312 ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
Biochemistry II
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introductory Biochemistry
211317 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory I
211318 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory II
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-1)
Introductory Biochemistry Laboratory
215435 พันธุศาสตรจุลินทรีย
2(2-0-4)
Microbial Genetics
215436 ปฏิบัติการพันธุศาสตรจุลินทรีย
1(0-3-0)
Microbial Genetics Laboratory
352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Principles of Agricultural Extension
353301 หลักการผสมพันธุพืช
3(3-0-6)
Principles of Plant Breeding
353311 สรีรวิทยาประยุกตของพืช
3(3-0-6)
Applied Plant Physiology
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-4)
Important Field Crops of Thailand
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353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
353441 การปรับปรุงพันธุพืชไร
Field Crop Improvement
354312 การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
357322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
357323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ
Insect Pests of Grain Crops
357421 แมลงพาหะโรคพืช
Insect Transmission of Plant Diseases
357441 หลักการปองกันกําจัดแมลง
Principles of Insect Control
357442 การปองกันกําจัดแมลงโดยชีววิธี
Biological Control of Insect Pests
357444 สารเคมีที่ใชปองกันกําจัดแมลง
Insecticides
357446 หลักการกักกันพืช
Principles of Plant Quarantine
359311 สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
359404 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of Horticultural Crop
360401 โรคของไมดอกไมประดับ
Diseases of Ornamental Plants
360402 โรคของพืชไร
Diseases of Field Crops
360403 โรคของไมผล
Diseases of Fruit Crops
360404 โรคของผัก
Diseases of Vegetable Crops
360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
Post Harvest Disease

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(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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360460 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อโรคในระดับโมเลกุล
Molecular Plant Pathogen Interactions
360470 การประยุกตใชการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
Application of Plant Tissue Culture in Plant Pathology
360471 การประยุกตเทคนิคระดับโมเลกุลทางดานโรคพืชและการเกษตร
Application of Molecular Techniques in Plant Pathology and
Agriculture
361351 ความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility
361433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
Soil Microbial Biotechnology
361452 ปุย
Fertilizers
361453 ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
703404 การจัดการธุรกิจขนาดยอม
Small Business Management
705211 หลักการตลาด
Marketing Principle
705324 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion
705333 การจัดการการคาปลีก
Retail Management
705431 การจัดการขายและศิลปะการขาย
Sales Management and Salesmanship

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

2.2 สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปดสอนเปน
วิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา

35
7) ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
แผน 1 ปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม
1. วิชาเอกบังคับ
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203236 ปริมาณวิเคราะห
Quantitative Analysis
203239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห
Quantitative Analysis Laboratory
361214 ปฎิบัติการปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
Introduction to Soil Science and Conservation Laboratory
361301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดลอม
Soil and Environmental Quality
361321 การวิเคราะหดินและพืช
Soil and Plant Analysis
361351 ความอุดมสมบูรณดิน
Soil Fertility
361433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
Soil Microbial Biotechnology
361442 การสํารวจและจําแนกดิน
Soil Survey and Classification
361453 ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
361471 ปฐพีฟสิกส
Soil Physics
361474 วิธีการของปฐพีฟสิกสวิเคราะห
Methods of Soil Physical Analysis
361497 สัมมนา 1
Seminar I
361498 สัมมนา 2
Seminar II
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา
361490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
Cooperative Education in Soil Science and Conservation

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

6(0-36-0)
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หรือ กลุมปญหาพิเศษ
361390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร 3(0-18-0)
Professional Skill Training in Soil Science and Conservation
และ 361499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
2. วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.1 จํานวนหนวยกิตของวิชาเอกเลือก จะตองมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไม
นอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
202342 พฤกษสรีรวิทยา
4(3-3-6)
General Plant Physiology
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introductory Biochemistry
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-1)
Introductory Biochemistry Laboratory
260361 หลักการชลประทาน
3(3-0-6)
Principles of Irrigation
351310 การจัดการธุรกิจฟารม
3(2-3-4)
Farm Business Management
351463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม - เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment in Socio-Economics
352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Principles of Agricultural Extension
353301 หลักการผสมพันธุพืช
3(3-0-6)
Principles of Plant Breeding
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-4)
Important Field Crops of Thailand
353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
3(3-0-6)
Weeds and Weed Control
353451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
3(3-0-6)
Seed Technology
354311 สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
Principles of Experimentation
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354400 การประมวลผลขอมูลเกษตรดวยคอมพิวเตอร
Computerized Data Processing in Agriculture
359301 การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
359311 สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
361302 ฝนกรดและดินกรด
Acid Rain and Acid Soil
361341 ระบบขอมูลเชิงพื้นที่เบื้องตนสําหรับการเกษตร
Introduction to Spatial Information Systems for Agriculture
361413 การจําลองระบบดิน-พืช
Soil-Crop Systems Modeling
361421 ปฐพีเคมี
Soil Chemistry
361452 ปุย
Fertilizers
361453 ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
361461 การอนุรักษดิน
Soil Conservation
361475 การจัดการน้ําในดินและการชลประทานระดับไรนา
Soil Water Management and On-Farm Irrigation
362401 การอนุรักษที่ดินและแหลงน้ํา
Conservation of Land and Water Resources
362411 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
Forestry and Conservation
362421 กฎหมายปาไมและการคุมครองสัตวปา
Forestry Regulations and Wildlife Conservation
362424 หลักการและการจัดการลุมน้ํา
Principles and Management of Watershed Resources
362425 เทคนิคขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรที่ดิน
Remote Sensing Techniques for Land Resources Surveys

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

38
362441 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology
362451 การปลูกสรางสวนปา
Reforestation
362452 หลักวนเกษตร
Principles of Agroforestry

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

2.2 สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปดสอนเปน
วิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา
แผน 2 ทรัพยากรที่ดินและน้ํา
1. วิชาเอกบังคับ
36 หนวยกิต
361214 ปฎิบัติการปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
1(0-3-0)
Introduction to Soil Science and Conservation Laboratory
361341 ระบบขอมูลเชิงพื้นที่เบื้องตนสําหรับการเกษตร
3(2-3-4)
Introduction to Spatial Information System for Agriculture
361351 ความอุดมสมบูรณดิน
3(3-0-6)
Soil Fertility
361413 การจําลองระบบดิน-พืช
3(3-0-6)
Soil-Crop Systems Modeling
361442 การสํารวจและจําแนกดิน
3(2-3-4)
Soil Survey and Classification
361461 การอนุรักษดิน
3(3-0-6)
Soil Conservation
361471 ปฐพีฟสิกส
3(3-0-6)
Soil Physics
361475 การจัดการน้ําในดินและการชลประทานระดับไรนา
3(3-0-6)
Soil Water Management and On-Farm Irrigation
361497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar I
361498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
Seminar II
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362424 หลักการและการจัดการลุมน้ํา
Principles and Management of Watershed Resources
362425 เทคนิคขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรที่ดิน
Remote Sensing Techniques for Resources Surveys

3(2-3-4)
3(2-3-4)

และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา
361490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
6(0-36-0)
Cooperative Education in Soil Science and Conservation
หรือ กลุมปญหาพิเศษ
361390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร 3(0-18-0)
Professional Skill Training in Soil Science and Conservation
และ 361499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
2. วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.1 จํานวนหนวยกิตของวิชาเอกเลือก จะตองมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
202342 พฤกษสรีรวิทยา
4(3-3-6)
General Plant Physiology
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introductory Biochemistry
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-1)
Introductory Biochemistry Laboratory
260361 หลักการชลประทาน
3(3-0-6)
Principles of Irrigation
351310 การจัดการธุรกิจฟารม
3(2-3-4)
Farm Business Management
352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Principles of Agricultural Extension
353301 หลักการผสมพันธุพืช
3(3-0-6)
Principles of Plant Breeding
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-4)
Important Field Crops of Thailand
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353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed control
353451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
354400 การประมวลผลขอมูลเกษตรดวยคอมพิวเตอร
Computerized Data Processing in Agriculture
359301 การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
359311 สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
361301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดลอม
Soil and Environmental Quality
361302 ฝนกรดและดินกรด
Acid Rain and Acid Soil
361433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
Soil Microbial Biotechnology
361452 ปุย
Fertilizers
361453 ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
361474 วิธีการของปฐพีฟสิกสวิเคราะห
Method of Soil Physical Analysis
362401 การอนุรักษที่ดินและแหลงน้ํา
Conservation of Land and Water Resources
362411 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
Forestry and Conservation
362421 กฎหมายปาไมและการคุมครองสัตวปา
Forestry Regulations and Wildlife Conservation
362441 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology

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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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)
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362451 การปลูกสรางสวนปา
3(3-0-6)
Reforestation
362452 หลักวนเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agroforestry
2.2 สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปดสอนเปน
วิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และโดยความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษา
แผน 3 ทรัพยากรปาไม
1. วิชาเอกบังคับ
36 หนวยกิต
361214 ปฏิบัติการปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
1(0-3-0)
Introduction to Soil Science and Conservation Laboratory
361497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar I
361498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
Seminar II
362401 การอนุรักษที่ดินและแหลงน้ํา
3(3-0-6)
Conservation of Land and Water Resources
362411 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
Forestry and Conservation
362412 ทรัพยากรพืชปา
3(3-0-6)
Forest Plant Resources
362421 กฎหมายปาไมและการคุมครองสัตวปา
3(3-0-6)
Forestry Regulations and wildlife conservation
362424 หลักการและการจัดการลุมน้ํา
3(2-3-4)
Principles and Management of Watershed Resources
362425 เทคนิคขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรที่ดิน
3(2-3-4)
Remote Sensing Techniques for Land Resources Surveys
362441 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Meteorology
362451 การปลูกสรางสวนปา
3(3-0-6)
Reforestation
362452 หลักวนเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agroforestry
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และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา
361490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
6(0-36-0)
Cooperative Education in Soil Science and Conservation
หรือ กลุมปญหาพิเศษ
361390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร 3(0-18-0)
Professional Skill Training in Soil Science and Conservation
และ 361499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
2. วิชาเอกเลือกหรือวิชาโท
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.1 จํานวนหนวยกิตของวิชาเอกเลือก จะตองมีกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
202342 พฤกษสรีรวิทยา
4(3-3-6)
General Plant Physiology
202361 พฤกษอนุกรมวิธานทั่วไป
4(3-3-6)
General Plant Taxonomy
202474 พฤกษนิเวศวิทยา
3(2-3-4)
Plant Ecology
202477 นิเวศวิทยาเขตรอน
3(2-3-4)
Tropical Ecology
351364 หลักเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Principles of Natural Resource and Environmental Economics
351464 เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Resource Economics
351467 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรที่ดิน
3(3-0-6)
Economics of Land Resource Management
351468 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
Economics of Forest Resource Management
351469 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
Economics of Water Resource Management
352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Principles of Agricultural Extension
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353301 หลักการผสมพันธุพืช
Principles of Plant Breeding
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of Thailand
353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
353451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
353482 ทรัพยากรทางพันธุศาสตรของพืช
Genetic Resources in Plants
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
354400 การประมวลผลขอมูลเกษตรดวยคอมพิวเตอร
Computerized Data Processing in Agriculture
357418 นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
359301 การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
359302 การขยายพันธุพืชขั้นสูง
Advanced Plant Propagation
359311 สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
359341 การจัดการสถานขยายพันธุไม
Nursery Management
360400 การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
361301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดลอม
Soil and Environmental Quality
361413 การจําลองระบบดิน-พืช
Soil-Crop Systems Modeling
361453 ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition

3(3-0-6)
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(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-4-4)
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)
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361461 การอนุรักษดิน
Soil Conservation
361471 ปฐพีฟสิกส
Soil Physics

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

2.2 สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท อาจเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ที่เปด
สอนเปนวิชาโทตามประกาศของมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และโดยความเห็นชอบของ
อาจารยที่ปรึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ไมนอยกวา

136

หนวยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้
1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 1
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 2
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 3
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 4
“5” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 5
“6” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปที่ 6
2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking in English
หรือ 001102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing in English
202111 ชีววิทยา 1
Basic Biology I
206181 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาเกษตร 1
Calculus for Agriculture I
353210 หลักการเพาะปลูก
Principles of Crop Production
หรือ 359210 หลักการพืชสวน
Principles of Horticulture
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร
Sciences/Mathematics

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

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
Listening and Speaking in English
หรือ 001102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing in English
202112 ชีววิทยา 2
Basic Biology II
203111 เคมี 1
Chemistry I
203115 ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory I
206182 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาเกษตร 2
Calculus for Agriculture II
353210 หลักการเพาะปลูก
Principles of Crop Production
หรือ 359210 หลักการพืชสวน
Principles of Horticulture

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(1-2-3)
2(1-3-2)
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หรือ

400100 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม 1
Student Development Through Activities I
400101 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม 2
Student Development Through Activities II
400190 การฝกงาน 1
Practical Training I

1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-6-0)
รวม

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
หรือ 001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
English in Professional Contexts
203206 เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
Organic Chemistry for Non-Chemistry Students
203209 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students
215205 จุลชีววิทยา
Microbiology
215206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
351200 เศรษฐศาสตรสําหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร
Economics of Agriculture, Resources and Food
356210 สัตวศาสตรเบื้องตน
Introduction to Animal Science
357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร
Agricultural Insect Pests
หรือ 361210 ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
Introduction to Soil Science and Conservation
วิชาวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร
Sciences/Mathematics
รวม

17

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
2(2-0-4)
3
21
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
หรือ 001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
English in Professional Contexts
202231 พันธุศาสตร 1
Genetics I
207181 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตร
Physics for Agricultural students
207191 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตร
Physics Laboratory for Agricultural Students
357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร
Agricultural Insect Pests
หรือ 361210 ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
Introduction to Soil Science and Conservation
360210 โรคพืชเบื้องตน
Elementary Plant Pathology
400100 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม 1
Student Development Through Activities I
หรือ 400101 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม 2
Student Development Through Activities II
400290 การฝกงาน 2
Practical Training II
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
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(0-6-0)
3
20
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1.

สงเสริมและเผยแพรการเกษตร

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
352301 การเปนผูนําและการพัฒนาการเปนผูนําของเยาวชนในกลุมเกษตร
Guidance and Leadership Development for the Youth Group in Agriculture
352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension
352321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
Method of Extension
352323 การพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาการเกษตร
Community and Agricultural Development
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก
Major Electives
รวม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
352315 หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
Principle of Agricultural Extension Research
352331 การพูดและการเขียนเพื่อการสงเสริมการเกษตร
Speaking and Writing for Agricultural Extension
352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร
Diffusion of Agricultural Innovations
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก
Major Electives
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
6
3
21
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
352390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
3(0-18-0)
Professional Skill Training in Agricultural Extension and Rural Development
และ 352499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
หรือ 352490 สหกิจศึกษาทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
6(0-36-0)
Cooperative Education in Agricultural Extension and Rural Development
352497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar I
รวม
7
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
352412 การสงเสริมเยาวชนเกษตร
Farm Youth Extension
352441 การวัดผลและประเมินผลของการสงเสริมการเกษตร
Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture
352494 หัวขอเลือกสรรทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
Selected Topics in Agricultural Extension and Rural Development
352498 สัมมนา 2
Seminar II
วิชาเอกเลือก
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
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2.

พืชไร

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
353301 หลักการผสมพันธุพืช
Principles of Plant Breeding
353311 สรีรวิทยาประยุกตของพืช
Applied Plant Physiology
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/ Minor

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

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of Thailand
354312 การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/ Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

19

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3
9
3
รวม

21
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
353390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร
Professional Skill Training in Agronomy
และ 353499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
หรือ 353490 สหกิจศึกษาทางพืชไร
Cooperative Education in Agronomy
353497 สัมมนา 1
Seminar I

3(0-18-0)
3(0-9-0)
6(0-36-0)
1(1-0-2)
รวม

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
353451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
353498 สัมมนา 2
Seminar II
355411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1
Agricultural Machinery I
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/ Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

7

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

16

52
3.

สัตวศาสตร

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
356261 สถิติวิเคราะหและวางแผนการทดลองทางสัตวบาล
Statistical Method and Inference in Animal Husbandry
356303 อาหารและการใหอาหาร
Feeds and Feeding
356411 สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
Physiology of Domestic Animals
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
356331 โรคของสัตวเลี้ยงในฟารม
Diseases of Farm Animals
356431 การปรับปรุงพันธุสัตว
Improvement in Farm Animals
356441 การผลิตสัตวปก
Poultry Production
356442 การผลิตและการจัดการสุกร
Swine Production
356443 การผลิตโคนม
Dairy Production
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/ Minor

3(3-0-6)
1(0-3-1)
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
3
รวม

21
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
356390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร
Professional Skill Training in Animal Science
และ 356499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
หรือ 356490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร
Cooperative Education in Animal Science
รวม
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
356497 สัมมนา 1
Seminar I
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/ Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(0-18-0)
3(0-9-0)
6(0-36-0)
6

1(1-0-2)
12
3
รวม

16
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4.

กีฏวิทยา

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
357322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
357417 กายวิภาคของแมลง
Insect Anatomy
357441 หลักการปองกันกําจัดแมลง
Principles of Insect Control
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

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

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
357323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ
Insect Pests of Grain Crops
357360 แมลงอุตสาหกรรม
Industrial Insect
357418 นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา
Techniques in Entomology
357497 สัมมนากีฏวิทยา 1
Entomological Seminar I
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/ Minor

21

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

22
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
357390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
Professional Skill Training in Entomology
และ 357499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
หรือ 357490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
Cooperative Education in Entomology

3(0-18-0)
3(0-9-0)
6(0-36-0)
รวม

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
357432 อนุกรมวิธานแมลง 1
Systematic of Insects I
357494 หัวขอเลือกสรรทางกีฏวิทยา
Selected Topics in Entomology
357498 สัมมนากีฏวิทยา 2
Entomological Seminar II
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

6

3(2-3-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
6
3
รวม

14
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5.

พืชสวน

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
359301 การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
359311 สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
359410 หลักการไมดอก
Principles of Floriculture
359420 หลักการผลิตผัก
Principles of Vegetable Production
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities

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

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
359350 หลักการทําสวนไมผล
Principle of Fruit Crop Production
359361 หลักการพืชอุตสาหกรรม
Introduction of Industrial Crops
359401 การปรับปรุงพันธุพืชสวน
Improvement of Horticultural Crops
359404 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of Horticulture Crops
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

17

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

18
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
359390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
Professional Skill Training in Horticulture
และ 359392 การฝกงานทางพืชสวน
Practical Training in Horticulture
หรือ 359490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน
Cooperative Education in Horticulture
359497 สัมมนา
Seminar
359499 ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-18-0)
3(0-18-0)
6(0-36-0)
1(1-0-2)
3(0-9-0)
รวม

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives /Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Electives

10

12
6
รวม

18
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6. โรคพืช
กลุมปญหาพิเศษ
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology Laboratory
360301 เทคนิคทางโรคพืช
Plant Pathology Techniques
360411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Diseases of Plants
360423 ราสาเหตุโรคพืช
Plant Parasitic Fungi
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

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

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
360304 โรคของพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
360441 วิสาวิทยาของพืช
Plant Virology
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

19

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3
6
3
รวม

ชั้นปที่ 3 ภาคฤดูรอน
360390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
Professional Skill Training in Plant Pathology
รวม

18

3(0-18-0)
3

59
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
360431 โรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย
Plant Nematodes
360400 การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
360497 สัมมนา 1
Seminar I
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

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

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
360498 สัมมนา 2
Seminar II
360499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

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

รวม
กลุมสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology Laboratory
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Principles of Experimentation
360301 เทคนิคทางโรคพืช
Plant Pathology Techniques
360411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Diseases of Plants
360423 ราสาเหตุโรคพืช
Plant Parasitic Fungi
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

7

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

19
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
360304 โรคของพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
360441 วิสาวิทยาของพืช
Plant Virology
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3
9
3
รวม

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
360431 โรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย
Plant Nematodes
360400 การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
360497 สัมมนา 1
Seminar I
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

21

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

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
360490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช
Cooperative Education in Plant Pathology
360498 สัมมนา 2
Seminar II

16
6(0-36-0)
1(1-0-2)

รวม

7

61
7) ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
แผน 1 ปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
203236 ปริมาณวิเคราะห
Quantitative Analysis
203239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห
Quantitative Analysis Laboratory
361214 ปฏิบัติการปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
Introduction to Soil Science and Conservation Laboratory
361301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดลอม
Soil and Environmental Quality
361351 ความอุดมสมบูรณดิน
Soil Fertility
361433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
Soil Microbial Biotechnology
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
361321 การวิเคราะหดินและพืช
Soil and Plant Analysis
361442 การสํารวจและจําแนกดิน
Soil Survey and Classification
361453 ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/Minor

3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3
3
20

4(3-3-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3
9
รวม

22
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
361390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
Professional Skill Training in Soil Science and Conservation
และ 361499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
หรือ 361490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
Cooperative Education in Soil Science and Conservation
361497 สัมมนา 1
Seminar I
รวม
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
361471 ปฐพีฟสิกส
Soil Physics
361474 วิธีการของปฐพีฟสิกสวิเคราะห
Methods of Soil Physical Analysis
361498 สัมมนา 2
Seminar II
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(0-18-0)
3(0-9-0)
6(0-36-0)
1(1-0-2)
7

3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
6
3
รวม

14

แผน 2 ทรัพยากรที่ดินและน้ํา
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
361214 ปฎิบัติการปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
Introduction to Soil Science and Conservation Laboratory
361351 ความอุดมสมบูรณดิน
Soil Fertility
361413 การจําลองระบบดิน-พืช
Soil-Crop Systems Modeling
361442 การสํารวจและจําแนกดิน
Soil Survey and Classification
361475 การจัดการน้ําในดินและการชลประทานระดับไรนา
Soil Water Management and On-Farm Irrigation
362424 หลักการและการจัดการลุมน้ํา
Principles and Management of Watershed Resources
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities

1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3
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วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective /Minor

3
รวม

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
361341 ระบบขอมูลเชิงพื้นที่เบื้องตนสําหรับการเกษตร
Introduction to Spatial Information System for Agriculture
361461 การอนุรักษดิน
Soil Conservation
362425 เทคนิคขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรที่ดิน
Remote sensing Techniques for Land Resources Surveys
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
361390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
Professional Skill Training in Soil Science and Conservation
และ 361499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
หรือ 361490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
Cooperative Education in Soil Science and Conservation
361497 สัมมนา 1
Seminar I
รวม
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
361471 ปฐพีฟสิกส
Soil Physics
361498 สัมมนา 2
Seminar II
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

22
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3
6
3
21
3(0-18-0)
3(0-9-0)
6(0-36-0)
1(1-0-2)
7
3(3-0-6)
1(1-0-2)
6
3

รวม

13
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แผน 3 ทรัพยากรปาไม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
361214 ปฏิบัติการปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
Introduction to Soil Science and Conservation Laboratory
362401 การอนุรักษที่ดินและแหลงน้ํา
Conservation of Land and Water Resources
362411 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
Forestry and Conservation
362412 ทรัพยากรพืชปา
Forest Plant Resources
362424 หลักการและการจัดการลุมน้ํา
Principles and Management of Watershed Resources
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
362421 กฎหมายปาไมและการคุมครองสัตวปา
Forestry Regulations and Wildlife Conservation
362425 เทคนิคขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรที่ดิน
Remote Sensing Techniques for Land Resources Surveys
362451 การปลูกสรางสวนปา
Reforestation
362452 หลักวนเกษตร
Principles of Agroforestry
วิชาสังคมศาสตร/มนุษยศาสตร
Social Sciences/Humanities
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
3
21
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
361390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
Professional Skill Training in Soil Science and Conservation
และ 361499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
หรือ 361490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
Cooperative Education in Soil Science and Conservation
361497 สัมมนา 1
Seminar I
รวม
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
361498 สัมมนา 2
Seminar II
362441 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
Agricultural Meteorology
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Electives/Minor

3(0-18-0)
3(0-9-0)
6(0-36-0)
1(1-0-2)
7

1(1-0-2)
3(3-0-6)
9
รวม

13
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3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระบุไวในภาคผนวก
3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

และเลขประจําตัวประชาชน
1
2
3
4
5

อาจารยประสิทธิ์ วัฒนวงศวิจิตร
(3509900292286)
อาจารยพรสุข ชัยสุข
(3120100478674)
อาจารยณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
(3679900002899)
ผศ.ธีระพงษ เสาวภาคย
(3829900063195)
ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ
(3501400622158)

ภาระงานสอน/สัปดาห
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วท.ม. (พืชสวน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม. (พันธุศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.ม. (เกษตรศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Dr.Sc.agr (Mol. Biol. of Livestock)
Institute Veterinary Medicine,
Georg-August University Göttigen

ปจจุบนั

เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี
บศ.

ตรี

บศ.

6.5

-

6.5

-

20

-

20

-

19.5

-

19.5

-

6

-

6

-

6

-

6

-

3.2.2 อาจารยประจํา

ที่

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ

และเลขประจําตัวประชาชน
1
2
3
4
5

รศ .ดุษฎี ณ ลําปาง
(3509900533984)
รศ.ดร .รุจ
ศิริสัญลักษณ
(5120699013925)
รศ.ดร .วรทัศน อินทรัคคัมพร
(3501200722515)
รศ .รําไพพรรณ อภิชาตพงศชัย
(3509901321484)
รศ.ดร .สุรพล เศรษฐบุตร
(3759900039457)

ภาระงานสอน/สัปดาห
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Agricultural Education and
Extension) Mississippi State University
Ph.D. (Rural Development)
Central Luzon State University
M.Ed. (Community Development and
Adult Education) University of Manchester
Ph.D. (Rural Development Theories and
Organization)
Central Luzon State University

ตรี

บศ.

เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร
ตรี
บศ.

4

4.5

4

4.5

3.5

1.5

3.5

1.5

4.5

1.5

4.5

1.5

4.5

3

4.5

3

4.5

1.5

4.5

1.5

ปจจุบนั

67
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รศ.ดร. อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
(3510100002315)
อาจารยดร. บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล
(3400101188812)
รศ.ดร .จิราพร ตยุติวุฒิกุล
(3509901079217)
ผศ. พิชัย คงพิทักษ
(3100501519398)
อาจารยดร. เยาวลักษณ จันทรบาง
(5649990001079)
รศ.ดร. ไสว บูรณพานิชพันธุ
(3759900326685)
ผศ.ดร. ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล
(3409900844999)
รศ.ดร. ชัยวัฒน โตอนันต
(3250700036019)
รศ.ดร. ประสาทพร สมิตะมาน
(3509900531051)
ผศ.ดร. วิชชา สะอาดสุด
(3509900150457)
อาจารยดร. สรัญยา วัลยะเสวี
(3509900141865)
ผศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล
(3509900295862)
ผศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล
(3940200458554)
อาจารยวราภรณ ประกอบ
(3100622842758)
ผศ.ดร. โชค มิเกล็ด
(3509900533658)
ผศ.ดร. ณัฐพล จงกสิกิจ
(3619900090950)
รศ. ทัศนีย อภิชาติสรางกูร
(3101403572925)
รศ. เพทาย พงษเพียจันทร
(3501400189462)
ผศ.ดร ศุภมิตร เมฆฉาย
(3309900720891)
รศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา
(3650500025168)
รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน
(3120101231451)
ผศ.ดร .ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
(3909801081917)

Ph.D. (Agriculture and Rural
Development)
University of Western Sydney
Social Sciences
Wageningen University
Ph.D. (Science of Life Environment
and Conservation) Kagoshima University
วท.ม. (กีฏวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Ph.D. (Entomology)
Kansas State University
ดษ.บ. (กีฎวิทยา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Ph.D. (Agicultural Science)
Kagoshima University
Ph.D. (Molecular Plant Pathology)
Kinki University
Dr. Rer. Nat. (Biology-Plant Virology)
University of Hohenheim
Ph.D. (Plant Pathology)
University of the Philippines
Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology)
Kagawa University
Ph.D. (พันธุศาสตรโมเลกุล)
University of Bath
วท.ด (เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
M.S. (Plant Pathology)
University of California, Riverside
Dr.Sc.Agr. (Animal Production)
Goettingen University
Dr.Sc.Agr (Animal Breeding)
Georg-August University of Goettingen
M.Rur.Sc. (Agriculture)
University of New England
วท.ม. (การผลิตสัตว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Dr. Agr. (Molecular genetics in animal
breeding) University of Bonn
Dr.Sc.Agr. (Meat Science)
Georg-August University of Goettingen
Ph.D. (Poultry Nutrition)
Ehime University
Ph.D. (Agronomy and Soil Science)
University of Hawaii at Manoa

1.5

3.5

1.5

3.5

3

7.5

1.5

7.5

22.33

5

22.33

5

18

2

18

2

17.66

10

17.66

10

18.73

8

18.73

8

15

7

15

7

9

10

9

10

9

-

9

-

5

-

5

-

15

5

15

5

15

2

15

2

17

-

17

5

10

5

10

5

6

1.5

6

1.5

6

9

6

9

7.5

1.5

7.5

1.5

4.5

-

4.5

-

1.5

3

1.5

3

1.5

-

1.5

-

3

-

3

-

6

8

6

8
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ผศ.ดร .ถาวร ออนประไพ
(3100603203306)
รศ .สิทธิพร สุขเกษม
(3509900141725)
รศ.ดร .สุนทร คํายอง
(3510600323510)
อาจารยดร .สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
(3500900499087)
รศ.ดร .อรรถชัย จินตะเวช
(3409900540621)
รศ.ดร .ดําเนิน กาละดี
(3550700031456)
รศ.ดร .พรชัย เหลืองอาภาพงศ
(3179900122929)
รศ.ดร .ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา
(3509900148762)
รศ.ดร .ศันสนีย จําจด
(3501900015455)
ผศ .ทรงเชาว อินสมพันธ
(3501400002079)
รศ .ศุภศักดิ์ ลิมปติ
(3509900141075)
ผศ.ดร .สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ
(3569900232232)
อาจารยดร .สุชาดา เวียรศิลป
(3509900889878)
ผศ .อนันต อิสระเสนีย
(3509901110084)
ศ.ดร. จักรี เสนทอง
(3509900140401)
ศ.ดร. เบญจวรรณ ฤกษเกษม
(3509900148878)
รศ.ดร. มณีฉัตร นิกรพันธุ
(3509900532872)
อาจารยจามจุรี โสตถิกุล
(3509900278224)
รศ.ดร .ณัฐา โพธาภรณ
(3500700490671)
รศ.ดร .ดนัย
บุณยเกียรติ
(3100203235472)
ผศ.ดร .ดรุณี นาพรหม
(3539900119151)
อาจารยดร .ธนะชัย พันธเกษมสุข
(3100400842584)

Ph.D. (Applied Science)
University of Canberra
M.Sc. (Agricultural Meteorology)
University of Reading
Ph.D. (Forest Ecology)
Kyoto University
Ph.D. (Wildland Resource Science)
University of California at Berkeley
Ph.D. (Agronomy and Soils)
University of Hawaii at Manoa
Ph.D. (Plant Breeding)
University of Adelaide
Dr.Agr. (Weed Science)
University Giessen
Ph.D. (Ecology)
University of California at Davis
Ph.D. (Plant Science)
University of Adelaide
M.Agr.St. (Crop Agronomy)
University of Queensland
M.Sc. (Farm Machine Design)
Cranfield Institute of Technology
Dr. Sc. Agr. (Agriculture Chemistry)
Georg-August University of Goettingen
Ph.D. (Crop Physiology)
University of Kiel
M.Agr.St (Agricultural Science)
University of Queensland
Ph.D. (Agronomy)
University of Florida
Ph.D. (Plant Nutrition)
University of Western Australia
Ph.D. (Botany)
Cornell University
วท.ม. (พืชสวน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Ph.D. (Horticulture)
University of Hawaii at Manoa
Ph.D. (Horticulture)
Oregon State University
Dr.Sc.Agr. (Agricultural Sciences)
University of Hohenheim
Ph.D. (สรีรวิทยาทางพืช)
Mississippi State University

5

8

5

8

2.07

-

2.07

-

3

6

6

6

6

3

6

6

3

5.27

3

5.27

22.5

20.2

22.5

20.2

9

4.5

9

4.5

1.5

27

1.5

27

16.5

20.2

16.5

20.2

22.5

13.5

22.5

13.5

9

13.5

9

13.5

18

4.5

18

4.5

1.5

27

1.5

27

18

-

18

-

4.5

22.5

4.5

22.5

1.5

27

1.5

27

6

-

6

-

11.5

-

11.5

-

6

-

6

-

3

3

3

3

3.2

2

3.2

2

5.53

3

5.53

3
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50
51
52
53
54
55
56
57
58

รศ.ดร .ธวัชชัย รัตนชเลศ
(3509900820533)
รศ.ดร .พิทยา สรวมศิริ
(3220400284289)
อาจารยดร .วีณัน บัณฑิตย
(3670100168204)
อาจารยดร .ศิวาพร ธรรมดี
(3539900019393)
ผศ.ดร .สุรินทร นิลสําราญจิต
(3100200646650)
รศ.ดร .โสระยา รวมรังษี
(3101600078200)
รศ.ดร .อดิศร กระแสชัย
(3509901492190)
อาจารยดร .ฉันทลักษณ ติยายน
(3509900140249)
อาจารย จุทามาส คุมชัย
(4660700001741)

Ph.D. (Weed Science)
University Giessen
Dr.Agr. (Crop Physiology)
University of Bonn
Ph.D. (Molecular Biology)
Purdue University
Ph.D. (Tropical Plant and Soil Sciences)
University of Hawaii at Manoa
Ph.D. (Plant Physiology)
Kinki University
Ph.D. (Biosystems Science)
Niigata University
Ph.D. (Horticulture)
Wye College, University of London
Ph.D. (Horticulture)
Oregon State University
วท.ม. (พืชสวน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

1.15

-

1.15

-

6

-

6

-

2

2

2

2

6

-

6

-

5.5

3

5.5

3

5.53

-

5.53

-

0.27

0.2

0.27

0.2

6

-

6

-

6

-

6

-

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาการฝกงาน การฝกทักษะวิชาชีพ และ/หรือ
สหกิจศึกษา ตามสาขาวิชาที่สังกัด ประกอบดวยการฝกปฏิบัติ ดูงาน และ/หรือ ทํางานในหนวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการภาคเอกชน
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม สัมพันธกับ Mapping
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจและสามารถปรับตัวเขากับวิถีองคกร
สามารถบูรณาการความรูจากชั้นเรียนกับการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง
สามารถประยุกตใชความรูและทักษะทางการเกษตร มีความคิดสรางสรรค และสามารถแกไข
ปญหาและสถานการณเฉพาะหนา
มีมนุษยสัมพันธ เสียสละ อดทน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
สามารถถายทอดความรูจากประสบการณภาคสนามใหผูอื่นได
4.2 ชวงเวลา
วิชาการฝกงาน 1 ชวงปดภาคเรียนที่ 1
วิชาการฝกงาน 2 วันพุธ ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 หรือ ชวงปดภาคเรียนที่ 1
การฝกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ภาคฤดูรอน หรือ ภาคเรียนที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาการฝกงาน 1 กําหนดฝกงานทุกวัน เปนเวลา 12 วัน ตั้งแตเวลา 8.30 – 17.00 น. แบง
นักศึกษาเปนกลุมยอย เพื่อรับการฝกในสาขา/องคความรูที่จัดให
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วิชาการฝกงาน 2 กําหนดฝกงานทุกวันพุธ หรือชวงปดภาคเรียนที่ 1 ในเวลาราชการ ตาม
ตารางการฝกของแตละโครงการที่นักศึกษาเลือกฝก
การฝกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา กําหนดการและตารางการฝก ขึ้นกับการจัดการของ
หนวยงานหรือสถานประกอบการ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาปญหาพิเศษ ซึ่งเปนการเรียนรูและฝกการคนควา
และดําเนินงานวิจัย หรืองานสํารวจที่สนใจ ภายใตคําแนะนําและการดูแลของอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และจัดทํารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ
5.2 ผลการเรียนรู สัมพันธกับ Mapping
มีความรู ความเขาใจกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนได
สามารถศึกษาดวยตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
มีความซื่อสัตยในการนําเสนอขอมูลจริง
สามารถวิเคราะหขอมูลและวิเคราะหสถิติจากขอมูล
สามารถวิเคราะหและอธิบายผลการศึกษาได
สามารถจัดทํารายงานตามรูปแบบภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยที่ปรึกษา ใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ กระบวนการศึกษา การวางแผนงานวิจัย
การเก็บขอมูล การวิเคราะหและประเมินผล
นักศึกษา คนควาขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร กอนดําเนินงานวิจัย ภายใตการกํากับดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลการวิจัยจากรายงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ หรือประเมินจากการนําเสนอ
ผลการศึกษาวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
มีการสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และในกลุมวิชา
ศึกษาทั่วไป (การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม)
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
กําหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม เชน เกษตรบําเพ็ญ
และ ลูกชางเชือกใหมปลอดเหลาเขาวัด เปนตน
มีการสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และในกลุมวิชา
ศึกษาทั่วไป (การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม)
มีภาวะผูนํา
กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มกิ จ กรรม เช น การอบรม
ภาวะการเปนผูนํา เปนตน
มีการสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และในกลุมวิชา
ศึกษาทั่วไป (การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม)
มีมนุษยสัมพันธที่ดี
กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มกิ จ กรรม เช น เป ด โลก
กิจกรรม แมเหียะสัมพันธ และ การพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา เปนตน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา
จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต
กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย การตรงตอเวลา การแตงกาย
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน อาจารย หรือวิทยากร
วิธี ก ารประเมิ น การสั ง เกตพฤติกรรม ประเมินความรับ ผิ ดชอบในงานที่ ได รั บ มอบหมาย
ประเมินจากการสอบถาม หรือแบบสอบถาม หรือแบบประเมิน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา
สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
มีกิจกรรมภาคบรรยาย หลักการทางทฤษฎี และปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยอาจารย หรือ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในสาขานั้นๆ
กําหนดใหมีการฝกปฏิบัติภาคสนามหรือดูงาน ในแหลงฝก สถานประกอบการ และชุมชน
มีกิ จกรรมการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนใหผูเ รียนมีสว นรวม มีการเรียนรูดว ย
ตนเอง เรียนรูจากกรณีศึกษา หรือสถานการณจริง
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
การวั ด ความรูโ ดยใชข อ สอบ การนํ า เสนอรายงานในชั้น เรี ยน รายงานการศึก ษาค น คว า
รายงานการทําโครงงานหรือปญหาพิเศษ รายงานการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
จัดกิจกรรมการสอนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและแกไขปญหา มีการอภิปรายกลุม การทํา
โครงงาน การใชกรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติในชั้นเรียนและภาคสนาม
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
การประเมินทักษะโดยใชขอสอบหรือการสอบถาม ประเมินผลระหวางการอภิปรายกลุมหรือ
ปฏิบัติงาน การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุม
มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิ จ กรรมการสอนใหผู เ รี ย นได มีป ฏิสั มพั นธ กั บ ผู อื่น ใหมี ก ารทํ า งานเป น กลุม ให มี ก าร
ประสานงานกับผูอื่น มีการคนควาจากแหลงขอมูล มีการมอบหมายภาระงานใหรับผิดชอบดําเนินการ
และเรียนรูดวยตนเองและรวมกับผูอื่น
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินพฤติกรรม การแสดงออก และทักษะความสัมพันธ ในแตละบทบาทของผูเรียนในชั้น
เรียน หรือระหวางทํากิจกรรม ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกตใชในการ
แกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนออยางเหมาะสม
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2.5.2 กลยุท ธการสอนที่ใช ในการพัฒ นาการเรียนรูดา นทักษะในการวิเ คราะหเ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการสอนใหผูเรียนไดฝกประสบการณการวิจัย การแกไขปญหาจากกรณีศึกษา
หรือสถานการณในภาคสนาม มีกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหไดฝกทักษะการสื่อสาร การนําเสนอ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลงานหรือพัฒนาการ การใช เทคนิ คการวิเคราะห ขอมูล โดยใชขอสอบหรื อการ
ตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการนําเสนอในชั้นเรียน และจาก
รายงาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum mapping)

รหัส

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
001102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยาง
มีประสิทธิผล
001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
074101 การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
109115 ชีวิตกับสุนทรียะ
127100 การเมืองในชีวิตประจําวัน
176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม
201115 ชีวิตและพลังงาน
201116 วิทยาศาสตรและภาวะโลกรอน

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปญญา

ทักษะการวิเคราะห
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
ความสัมพันธ
และการใช
ระหวางบุคคลและ
เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

76

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม
359202 พืชและอาหารปลอดภัย
362211 หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
367100 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรกับ
ชีวิตประจําวัน
400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
การสํารวจเบื้องตนสําหรับนักศึกษา
251281
ทั่วไปที่มิใชวิศวกรรมโยธา
260201 เกษตรกลวิธาน
260361 หลักการชลประทาน
702101 การเงินในชีวิตประจําวัน
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รหัส

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
202111
202112
202231
202342
203111
203115
203206
203209
203236
203239
206181
206182
207181
207191

ชีววิทยา 1
ชีววิทยา 2
พันธุศาสตร 1
พฤกษสรีรวิทยา
เคมี 1
ปฏิบัติการเคมี 1
เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอก
ภาควิชาเคมี
ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษา
นอกภาควิชาเคมี
ปริมาณวิเคราะห
ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห
แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาเกษตร 1
แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาเกษตร 2
ฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตร
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตร

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
และการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

78
211311
211312
211315
211317
211318
211319
215205
215206
215435
215436

รหัส

ชีวเคมี 1
ชีวเคมี 2
ชีวเคมีเบื้องตน
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 2
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
จุลชีววิทยา
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
351200
353210
356210
357210
359210

เศรษฐศาสตรสําหรับการเกษตร
ทรัพยากรและอาหาร
หลักการเพาะปลูก
สัตวศาสตรเบื้องตน
แมลงศัตรูทางการเกษตร
หลักการพืชสวน

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

5.3
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360210 โรคพืชวิทยาเบื้องตน
ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
361210
เบื้องตน
400190 การฝกงาน 1
400290 การฝกงาน 2

รหัส

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
351211 การจัดการธุรกิจการเกษตร
351310 การจัดการธุรกิจฟารม
351321 หลักการตลาดการเกษตร
สหกรณการเกษตรและสถาบัน
351331
การเกษตร
หลักเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
351411 การจัดธุรกิจเกษตรขั้นกลาง
351431 ธนกิจการเกษตร
351364

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2

4.3

5.2

5.3
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทาง
สังคม-เศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากร
351467
ที่ดิน
351463

รหัส

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
352103 การเกษตรทั่วไป
การเปนผูนําและการพัฒนาการเปน
352301
ผูนําของเยาวชนในกลุมเกษตร
352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
352313 การสงเสริมเกษตรบนที่สูง
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
352314
การสงเสริมการเกษตร
352315 หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
352321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
การพัฒนาชนบทและพัฒนาการ
352323
เกษตร
การพูดและการเขียนเพื่อการสงเสริม
352331
การเกษตร

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสารและ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคล
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสงเสริม
352390
การเกษตรและพัฒนาชนบท
การสงเสริมการเกษตรใหเกษตรกร
352401
ผูใหญ
การจัดระบบงานและวางโครงการ
352402
สงเสริมยุวเกษตรกร
352412 การสงเสริมเยาวชนเกษตร
การวางแผนและการจัดการฝกอบรม
352413
ทางการเกษตร
การบริหารและการจัดการในการ
352421
สงเสริมและการศึกษาทางการเกษตร
352422 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
หลักการประชาสัมพันธและการ
352431
สื่อสารทางการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสงเสริม
352433
การเกษตร
การวัดผลและประเมินผลของการ
352441
สงเสริมการเกษตร
สหกิจศึกษาทางสงเสริมการเกษตร
352490
และพัฒนาชนบท
หัวขอเลือกสรรทางสงเสริมการเกษตร
352494
และพัฒนาชนบท
352497 สัมมนา 1

82
352498 สัมมนา 2
352499 ปญหาพิเศษ

รหัส

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
353301
353302
353311
353313
353390
353418
353421
353422
353431
353441
353451
353452
353453

หลักการผสมพันธุพืช
ปฏิบัติการผสมพันธุพืชไร
สรีรวิทยาประยุกตของพืช
พืชไรสําคัญของประเทศไทย
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร
พืชตระกูลถั่ว
พืชอาหารสัตว
ทุงหญาเมืองรอน
วัชพืชและการปองกันกําจัด
การปรับปรุงพันธุพืชไร
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
การทดสอบเมล็ดพันธุ
การผลิตเมล็ดพันธุเชิงธุรกิจ

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3
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353471 หลักการเพาะปลูกขั้นสูง
353482 ทรัพยากรทางพันธุศาสตรของพืช
353490 สหกิจศึกษาทางพืชไร
353497 สัมมนา 1
353498 สัมมนา 2
353499 ปญหาพิเศษ
354311 สถิติเกษตรวิจัย
354312 การวางแผนการทดลอง
354400

การประมวลผลขอมูลเกษตรดวย
คอมพิวเตอร

355315 เครื่องยนตและเครื่องจักรกลในฟารม
355411 เครือ่ งจักรกลการเกษตร 1
355412 เครือ่ งจักรกลการเกษตร 2
หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของ
เมล็ดพืช
การลดความชื้นและการเก็บรักษา
355442
เมล็ดพืชไร
355441
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รหัส

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
356200
356202
356212
356231
356242
356243

ปศุสัตวในประเทศไทย
หลักการอาหารและโภชนศาสตรสัตว
การผลิตสัตว
การขยายพันธุและปรับปรุงพันธุสัตว
หลักการผลิตสัตวกระเพาะเดี่ยว
หลักการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง

356261

สถิติวิเคราะหและวางแผนการทดลอง
ทางสัตวบาล

356303
356304
356311
356331
356332
356342

อาหารและการใหอาหาร
การใหอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
หลักเบื้องตนของการเลี้ยงปลา
โรคของสัตวเลี้ยงในฟารม
โรคของสัตวปก
การผลิตแพะและแกะในเขตรอน
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตว
356390
ศาสตร

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

4.1

5.1

3.2

3.3

4.2

4.3

5.2

5.3
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356411 สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
356412 การสืบพันธุ
สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูง
356414
สัตว
356416 สัตวเลี้ยงในฟารมกับสิ่งแวดลอม
พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุสัตว
356424
ปก
เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ
356425
สัตว
356431 การปรับปรุงพันธุสัตว
356432 พฤติกรรมของสัตวเลี้ยง
356441 การผลิตสัตวปก
356442 การผลิตและการจัดการสุกร
356443 การผลิตโคนม
356444 การผลิตโคเนื้อ
356445 การจัดการฟารมสุกรเชิงการคา
356446
356447
356448
356449
356451
356452

การจัดการในฟารมสัตวเลี้ยง
การจัดการฟารมสัตวปก
การจัดการเนื้อสัตว
การผลิตกระตาย
โภชนศาสตรสัตว
โภชนศาสตรของสุนัขและแมว

86
356455
356456
356490
356497
356498
356499

รหัส

การวิเคราะหสวนประกอบของอาหาร
สัตว
การผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม
สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร
สัมมนา 1
สัมมนา 2
ปญหาพิเศษ

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
601321 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อ
601428 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม
651306 กายวิภาคสัตวเลี้ยง

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห
ความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
และการใช
ทักษะพิสัย
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

4.1

3.2

3.3

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2
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รหัส

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
357301 แมลงศัตรูพืชเพาะปลูก
357322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
357323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ
357324 แมลงศัตรูไมผล
357325 แมลงศัตรูพืชไร
357326 แมลงศัตรูผัก
357360 แมลงอุตสาหกรรม
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏ
357390
วิทยา
357417 กายวิภาคของแมลง
357418 นิเวศวิทยาของแมลง
357421 แมลงพาหะโรคพืช
แมลงศัตรูสําคัญทางการแพทยและ
357422
สัตวแพทย
357426 การเลี้ยงผึ้ง

1.2

1.3

1.4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1 3.2

3.3

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ
วิเคราะหตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสารและ
และความ
การใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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357427 การผลิตหมอนไหม
357432 อนุกรมวิธาน 1
357433 อนุกรมวิธาน 2
357441 หลักการปองกันกําจัดแมลง
357442 การปองกันกําจัดแมลงโดยชีววิธี
357443 พืชตานทานแมลง
357444 สารเคมีที่ใชปองกันกําจัดแมลง
357446 หลักการกักกันพืช
357490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา
357494 หัวขอเลือกสรรทางกีฏวิทยา
357497 สัมมนากีฏวิทยา 1
357498 สัมมนากีฏวิทยา 2
357499 ปญหาพิเศษ
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รหัส

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
359301 การขยายพันธุพืช
359302 การขยายพันธุพืชขั้นสูง
359303 การจัดการสนามหญา
เกษตรที่ดีในการผลิตและวิทยาการ
359304
หลังการเก็บเกี่ยว
359311 สรีรวิทยาของพืชสวน
359341 การจัดการสถานขยายพันธุไม
359350 หลักการทําสวนไมผล
359361 หลักการพืชอุตสาหกรรม
359390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
359392 การฝกงานทางพืชสวน
359401 การปรับปรุงพันธุพืชสวน
359402 การผลิตเมล็ดพันธุไมดอก
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช
359404
สวน

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปญญา

2.4

3.1

3.2

3.3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3
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359405
359406
359407
359408
359409
359410
359412
359413
359414
359419
359420
359422
359423
359431
359451
359452
359453
359455
359458

กลวยไมวิทยา
เทคโนโลยีสารกําจัดวัชพืช
การจัดการน้ําของพืชสวน
การผลิตพืชสวนแบบไมใชดิน
พืชสวนบนที่สูง
หลักการไมดอก
ไมดอกเพื่อการคา
ไมประดับ
ไมประดับประเภทหัว
สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของไมดอกไม
ประดับ
หลักการผลิตผัก
การผลิตเมล็ดพันธุพืชผัก
การผลิตเมล็ดพันธุผักการคา
การเพาะเลี้ยงเห็ด
ไมผลเมืองรอน
ไมผลกึ่งเมืองรอน
การปลูกไมผลเปลือกแข็ง
ไมผลเขตหนาว
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของไมผล
และพืชผักเศรษฐกิจ
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359460
359461
359462
359463
359465
359466
359471
359481

รหัส

พืชเครื่องเทศ
พืชเครื่องดื่ม
มะพราวและปาลมน้ํามัน
พืชเสนใย
พืชอุตสาหกรรมไมโตเร็ว
พืชอุตสาหกรรมใหน้ํายาง
การเกษตรที่สูง
การออกแบบสถานที่

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
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
360100
360102
360212
360301
360304

โรคพืชกับชีวิตประจําวัน
โรคพืชพื้นฐาน
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
เทคนิคทางโรคพืช
โรคของพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
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360390
360400
360401
360402
360403
360404
360407
360408
360411
360423
360431
360441
360450

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
การวินิจฉัยโรคพืช
โรคของไมดอกไมประดับ
โรคของพืชไร
โรคของไมผล
โรคของผัก
การปองกันกําจัดโรคพืช
การควบคุมโรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
ราสาเหตุโรคพืช
โรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย
วิสาวิทยาของพืช
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว

360460

ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อโรคใน
ระดับโมเลกุล

360470

การประยุกตใชการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ทางโรคพืช

360471

การประยุกตใชเทคนิคระดับโมเลกุล
ทางดานโรคพืชและการเกษตร

360490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช
360497 สัมมนา 1
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360498 สัมมนา 2
360499 ปญหาพิเศษ

รหัส

ชื่อกระบวนวิชา (ภาษาไทย)

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
361201 ปฐพีศาสตรทั่วไป
361212 ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
361214

ปฏิบัติการปฐพีศาสตรและอนุรักษ
ศาสตรเบื้องตน

361301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดลอม
361302 ฝนกรดและดินกรด
361321 การวิเคราะหดินและพืช
361341

ระบบขอมูลเชิงพื้นที่เบื้องตนสําหรับ
การเกษตร

361351 ความอุดมสมบูรณของดิน
361390

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพี
ศาสตรและอนุรักษศาสตร

1.2

1.3

1.4

ความรู

2.1

2.2

2.3

2.4

ทักษะทางปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.1

4.1

5.1

3.2

3.3

4.2

4.3

5.2

5.3

94
361413
361421
361431
361433
361442

การจําลองระบบดิน-พืช
ปฐพีเคมี
จุลินทรียในดิน
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
การสํารวจและจําแนกดิน

361452 ปุย
361453 ดินและธาตุอาหารพืช
361461 การอนุรักษดิน
361471 ปฐพีฟสิกส
361474 วิธีการของปฐพีฟสิกสวิเคราะห
361475

การจัดการน้ําในดินและการ
ชลประทานระดับไรนา

361490

สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตรและอนุ
รักษศาสตร

361497 สัมมนา 1
361498 สัมมนา 2
361499 ปญหาพิเศษ
362401 การอนุรักษที่ดินและแหลงน้ํา
362411 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
362412 ทรัพยากรพืชปา
362421 กฎหมายปาไมและการอนุรักษสัตวปา
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หลักการและการจัดการทรัพยากรลุม
น้ํา
เทคนิคขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจ
362425
ทรัพยากรที่ดิน
362424

362441 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
362451 การปลูกสรางสวนปา
362452 หลักวนเกษตร
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
องคกรและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.2 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข
สถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกตใชในการแกปญหาที่
เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบลําดับขั้น และคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่กําหนดใหวัด
และประเมินผลดวยอักษร S และ U เปนลําดับขั้น ซึ่งไมมีคาลําดับขั้น
สัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตางๆ ใหกําหนดดังนี้
(1) อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
4.00
B+
ดีมาก (VERY GOOD)
3.50
B
ดี (GOOD)
3.00
C+
ดีพอใช (FAIRLY GOOD)
2.50
C
พอใช (FAIR)
2.00
D+
ออน (POOR)
1.50
D
ออนมาก (VERY POOR)
1.00
F
ตก (FAILED)
0.00
(2) อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ (SATISFACTORY)
U
ไมเปนที่พอใจ (UNSATISFACTORY)
V
ผูเขารวมศึกษา (VISITOR)
W
การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)
CE
หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบ
(CREDITS FROM EXAMINATION)
CP
หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน
(CREDITS FROM PORTFOLIO)
CS
หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน
(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS)
CT
หนวยกิตที่ไดจากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ
(CREDITS FROM TRAINING)
CX
หนวยกิตที่ไดรับจากการยกเวนการเรียน
(CREDITS FROM EXEMPTION)
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(3) อักษรลําดับขั้นที่ยังไมมีการประเมินผล ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ (INCOMPLETE)
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS)
กระบวนวิชาที่นักศึกษาไดลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร S เทานั้น จึงจะนับ
หนวยกิตของกระบวนวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพผลการ
เรียนรู เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา
กําหนดใหมีคณะกรรมการในแตละสาขาวิชาประเมินขอสอบ วิธีการวัดประเมินผล และการให
คะแนน/ลําดับขั้น
การทวนสอบในระดับหลักสูตร ดําเนินการโดยใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดในหลักสูตร และ แบบรายงาน มคอ 7
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ประเมินการไดงานทําที่สัมพันธกับสาขา ระยะเวลาในการไดงาน
ประเมินความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ
ประเมินความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ หรือผูบังคับบัญชา
สํารวจการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1 ตองเรียนกระบวนวิชาตางๆ ใหครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และตองไมมี
กระบวนวิชาใดที่ไดรับอักษรลําดับขั้น I หรือ P
2 ตองใชเวลาเรียนไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา
3 มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไมนอยกวา 2.00 และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2.00
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน
คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(3) อื่นๆ (ระบุ)
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
(3) อื่นๆ (ระบุ)
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(4) อื่นๆ (ระบุ)
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
เปนไปตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รประจํ า สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณาให
ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การเปด-ปด การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชา และ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
มีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ทําหนาที่วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ประเมิน
หลักสูตร นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร และพิจารณาใหความเห็นชอบการวัดและ ประเมินผล
การศึกษา
มีการจัดทําแผนการสอน และเกณฑการวัดและประเมินผล
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูแกนักศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเหมาะสม
รวมถึงการสงเสริมสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองนอกชั้นเรียน
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หองเรียนและหองปฏิบัติการ
มีการวางแผนการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ
มีการบํารุงรักษาหองเรียนและหองปฏิบัติการ
มีการประเมินสภาพและประสิทธิภาพการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ
อุปกรณและสื่อการเรียนการสอนและแหลงสืบคนขอมูล
มีการวางแผนการใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
มีการประเมินการใชและบํารุงรักษาอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
มีเครื่องคอมพิวเตอรและแหลงสารสนเทศสําหรับการสืบคน
มีหองสมุดสําหรับการคนควา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการวางแผนเพื่อติดตาม สํารวจความตองการ จัดสรรงบประมาณ และจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอน
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตอง
มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ ก.บ. มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร (จํานวนไมนอยกวารอยละ 80) และ
ผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและใหความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกกระบวนวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
การแต ง ตั้ ง อาจารย พิ เ ศษ มุ ง ให เ กิ ด การพั ฒ นาประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ ก นั ก ศึ ก ษา
นอกเหนือไปจากความรูตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณการทํางานในวิชาชีพจริง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรใหครอบคลุมภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีก ารพัฒ นาบุ ค ลากรให มีพั ฒ นาการเพิ่ม พูน ความรู สรา งเสริม ประสบการณ ใ นภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหนวยงานใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย
การอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจัยสถาบัน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถ
ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและ
วางแผนสําหรับอาชี พ และการใชชีวิตในมหาวิทยาลั ย โดยอาจารยที่ ปรึกษาตองกําหนดชั่วโมงให
คําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการอุทธรณ ภายใน 30 วัน นับแตวัน
รับทราบคําสั่งลงโทษ โดยคํารองตองทําเปนหนังสือพรอมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผานงานวินัย
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กองพัฒนานักศึกษา และใหคณะกรรมการอุทธรณ พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับหนังสืออุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณถือเปนที่สิ้นสุด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก
เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับทองถิ่น และประเทศ
ใหมีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุง
หลักสูตร
7.ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกกระบวนวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกกระบวนวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80
14) บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
มี การประเมินผลการสอนของอาจารย โดยนักศึก ษา และนํ าผลการประเมิ นมาวิ เคราะหเ พื่อหา
จุดออนและจุดแข็งในการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม โดยอาจารย
แตละทาน
มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสอบ
มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม
วิเคราะหเพื่อหาจุดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธการสอนใหเหมาะสม
กับนักศึกษาแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และการ
ใชสื่อในทุกกระบวนวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินโดยนักศึกษาปสุดทาย
ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ
7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่
ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ใหกรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต และขอมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละกระบวนวิชา และนําไปสูการดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา
และหลักสูตรตอไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
คําสั่งแตงตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร (เกษตรศาสตร)
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
1. คณะมนุษยศาสตร
001101 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Listening and Speaking in English
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนทักษะการพูดและการฟง เพื่อการปฏิสัมพันธในบริบททางสังคมและวิชาการ
อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
English communication with emphasis on listening and speaking for social interaction and lifelong
learning.
001102 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Reading and Writing in English
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนการเรียนรูคําศัพท การทบทวนไวยากรณอยางเปนระบบ การ
พัฒนาโครงสรางประโยคที่มีความหลากหลาย รูปแบบและวัตถุประสงคของยอหนา เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
อันจะกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
English reading and writing communication for lifelong 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.
001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
Critical Reading and Effective Writing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ การอ า นเชิ ง วิ เ คราะห จ ากแหล ง ข อ มู ล และสื่ อ ต า งๆ และการเขี ย นอย า งมี
ประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน
English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing on
topics of students’ interests.
001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
3(3-0-6)
English in Professional Contexts
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ลักษณะเฉพาะทางภาษา องคประกอบทางภาษาและทักษะทางภาษาของงานเขียนเฉพาะสาขาอาชีพ
Specific language features, language components of professional texts and language skills for
professional texts.
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2. คณะศึกษาศาสตร
057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(1-6-2)
Sport Health Fitness and Wellness Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลนกีฬา การออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพ และการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย หลักการดูกีฬา การเลือกกิจกรรมกีฬา และการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเองและการใชใน
ชีวิตประจําวัน การฝกทักษะพื้นฐานทางกีฬาและการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย กีฬาและการออกกําลังกาย รวมทั้ง
การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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.
074101 การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
3(1-6-2)
Promoting of Health in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สุขภาพ และความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน การประเมินภาวะ
สุขภาพของบุคคลและชุมชน
Health and important of promoting of health, Promoting of personal and community health. An
evaluation of personal and community health status.
3. คณะวิจิตรศิลป
109115 ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
Life and Aesthetics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาเรื่องความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นไดในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อสมัยใหม
ในชีวิตประจําวัน สําหรับงานศิลปกรรมสามารถจําแนกเปนสุนทรียภาพของศิลปะตะวันตกและตะวันออก สวนที่
เกี่ยวกับขนบจารีตวัฒนธรรม พิจารณาจากคติ ความเชื่อ และผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากภูมิปญญาของสังคม
4. คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
127100 การเมืองในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Politics in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หนาที่ของพลเมืองในระดับทองถิ่น ระดับรัฐและระดับโลก ความเปนประชาธิปไตย หนาที่ของพลเมืองใน
การมีสวนรวมทางการเมือง การปกครองตนเอง การกระจายอํานาจ ผลกระทบของการเมืองโลกที่มีตอชีวิตประจําวัน
บทบาทหนาที่ขององคการระหวางประเทศ การคาเสรี การดํารงชีวิตในภาวะโลกาภิวัตน
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5. คณะนิติศาสตร
176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
Law and Modern World
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวางประเทศ
กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถิ่น ระดับสังคมเมือง และ
บทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม
6 . คณะวิทยาศาสตร
201115 ชีวิตและพลังงาน
3(3-0-6)
Life and Energy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
แหลงกําเนิดพลังงาน ความสัมพันธของพลังงานกับชีวิต วิถีการเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งมีชีวิต วิถีการเปลี่ยน
รูปพลังงานในสิ่งไมมีชีวิต วัฏจักรของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การถายทอดพลังงานระหวางพืช สัตว และ
มนุษยในระบบนิเวศ กระบวนการอนุรักษพลังงานในชีวิตประจําวัน ความปลอดภัยของการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน
Energy sources, Energy relating to life, Pathways of energy conversion of living things, Pathways of
energy conversion of non-living things, Cycle of energy and its transformation, The flow of energy though
plants, animal and human in ecosystem, Conservation of energy in daily life and Safety of energy in daily
life.
201116 วิทยาศาสตรและภาวะโลกรอน
3(3-0-6)
Science and Global Warming
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
บรรยากาศและโลก ฤดูกาลและดวงอาทิตย สภาพอากาศและภูมิอากาศ การถายโอนความรอนในอากาศและ
มหาสมุทร แกสเรือนกระจกและปรากฏการณเรือนกระจก ภาวะโลกรอนและผลกระทบ เราจะชวยโลกไดอยางไร
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?
201200 จริยธรรมวิทยาศาสตรสําหรับสังคมไทย
3(3-0-6)
Scientific Ethics for Thai Society
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
โลกทัศนของโลกตะวันตกเปรียบเทียบกับตะวันออก วิทยาศาสตรและความกาวหนา สิ่งแวดลอมและวัฏจักร
ธรรมชาติ ลักษณะสังคมไทย ปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ผลกระทบจากการนําวิทยาศาสตรมาใช วิทยาศาสตรที่
เหมาะสมกับสังคมไทย แนวคิดใหมทางวิทยาศาสตรและภูมิปญญาไทยในการแกไขปญหาของสังคมไทย
Western and eastern world views. Science and its progress. Environment and natural cycles. Thai
society. Necessities of life. Impact of science. Appropriate science for Thai society. New concepts in using
science and Thai wisdom to solve problems of Thai society.
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202111 ชีววิทยา 1
4(3-3-6)
Basic Biology I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิ ด ทางชี ว วิ ท ยาพื้ น ฐานด า นเคมี ข องชี วิ ต เซลล พั น ธุ ศ าสตร พั น ธุ ศ าสตร ป ระชากรและแนวคิ ด เชิ ง
วิวัฒนาการ ประวัติศาสตรวิวัฒนาการของความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยา
The study of general biological principles concerning living organisms with particular stress on
common phenomena in everyday life. This course is designed for non-science-based students only.
202112 ชีววิทยา 2
4(3-3-6)
Basic Biology II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 111
แนวคิดทางชีววิทยาพื้นฐานดานหลักอนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดและหนาที่ของเนื้อเยื่อ
พืชและสัตว สรีรวิทยาขั้นพื้นฐานของพืชและสัตว
202231 พันธุศาสตร 1
4(3-6-6)
Genetics I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 111 หรือ ว.ชว. 185
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ ขั้ น พื้ น ฐานของการถ า ยทอดลั ก ษณะกรรมพั น ธุ ต า ง ๆ ในมนุ ษ ย สั ต ว พื ช
และจุลินทรีย
The study of general genetic principles concerning heredity and common examples that are found in
man, animals, plants, and microorganisms.
202321 ชีววิทยาของเซลล
3(2-3-5)
Cell Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 112
เครื่องมือและเทคนิคทางชีววิทยาของเซลล สวนประกอบระดับโมเลกุลของเซลล เอนไซมและพลังงาน โครงสรางและ
หนาที่ของเมมเบรนและสวนประกอบของเซลล รวมทั้งการเลือกชนิดและขนสงโปรตีน การเคลื่อนที่ของโครโมโซมใน
การแบงเซลล การควบคุมวงจรเซลลในระดับโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงและการแกของเซลล
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.
202342 พฤกษสรีรวิทยา
4(3-3-6)
General Plant Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 หรือ ว.ฟส. 112 และ ว.คม. 204 หรือ ว.คม. 206
หลั ก ฐานขั้ น พื้ น ฐานที่ เ กี่ย วข อ งในการอธิบ ายถึ ง กระบวนการต า งๆ ของการดํา รงชี วิต ในพืช การศึก ษา
ความสําคัญของปรากฏการณของกระบวนการมีชีวิตในพืช ในแงการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม รวมทั้งประโยชนใน
ดานประยุกต
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General principles concerning the control of living processes in plants; the importance of the different
living phenomena in terms of adaptation and their application.
202361 พฤกษอนุกรมวิธานทั่วไป
4(3-3-6)
General Plant Taxonomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 หรือ ว.ชว. 109
วิชาที่วาดวยหลักเกณฑในการจัดจําพวกพืช การใหชื่อทางวิทยาศาสตร กระบวนการใชกุญแจเพื่อนําใหรูจัก
กับวงศตาง ๆ วิธีการเก็บและรักษาพรรณไมอัดแหง
Principles of plant classification and nomenclature; use of keys in identification of families; the
collection and preservation of plant specimens. Occasional collecting trips during semester.
202474 พฤกษนิเวศวิทยา
3(2-3-4)
Plant Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
การศึกษาปรากฏการณทางนิเวศวิทยา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพืช เชน การผสมเกสร การแพรกระจาย การ
ย า ยถิ่ น ที่ อยู และการบุ ก รุ ก ที่ อยู การแทนที่ กัน และความสัม พัน ธร ะดั บต า งๆ กั น ในหมู พืช วิ ธีก ารตา งๆในการ
วิเคราะหกลุมพืชในระบบนิเวศ
Ecological phenomena specifically involving plants such as pollination, dispersal, plant migration
and invasion, succession, and plant interrelationships on the intraspecific and interspecific levels. Methods
and techniques of ecological analysis of plants and plant communities will also be considered.
202477 นิเวศวิทยาเขตรอน
3(2-3-4)
Tropical Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 371
วิธีการทางนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรชีววิทยาไดดํารงไวในประเทศเขตรอน การจัดการปาไมและ
วิธีการปลูกปา การใชทรัพยากรสัตวปา การจัดการแหลงน้ําและการอนุรักษดิน
Ecological approaches to the management of biological resources in tropical countries on a
sustainable basis; forest management and methods of reforestation; utilization of wildlife resources;
watershed management and soil conservation utilization.
203111 เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภทตางๆ อุณหพลศาสตรเชิงเคมี
เคมีไฟฟา แกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบสและสมดุลไอออนิก จลนพลศาสตรเชิงเคมี
Chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding in various compounds, chemical
thermodynamics, electrochemistry, gases liquid and solid, solutions, acid-bases and ionic equilibrium,
chemical kinetics.
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203115 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม. 111
ปฏิบัติ ก ารเกี่ย วกับ เทคนิค พื้น ฐานทางเคมี และการทดลองที่ สอดคลอ งกั บหัว ขอที่ เรีย นในภาคบรรยาย
ดังตอไปนี้ : ปริมาณสัมพันธทางเคมี คาคงที่ของกาซ ความรอนของปฏิกิริยา สมดุลเคมี เซลลไฟฟาเคมี การไทเทรต
ระหวางกรด-เบส และแบบรีดอกซ เลขออกซิเดชัน แบบจําลองโมเลกุล 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.
203206 เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
3(3-0-6)
Organic Chemistry for Non-Chemistry Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 104 หรือ ว.คม. 116 หรือ ว.คม. 111
ความแตกตางระหวางสารอินทรียและสารอนินทรีย การจําแนกสารอินทรีย ชนิดของปฏิกิริยา และกลไก
การเกิดปฏิกิริยา การอานชื่อ การเตรียม สมบัติปฏิกิริยา และประโยชนของสารประกอบอะลิฟาติก และอะโรมาติก
ไฮโดรคารบอน และอนุพันธ รวมทั้งออเรียนเตชันในสารประกอบอะโรมาติก ไอโซเมอรึซึม สเตอริโอเคมี กรดอะมิโน
โปรตีน คารโบไฮเดรต
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.
203209 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
1(0-3-0)
Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 108 หรือ ว.คม. 115 หรือ ว.คม. 119
และลงทะเบียนพรอม ว.คม. 206
ปฏิบัติการเคมีอินทรียเนนเทคนิค ที่สํา คัญ อาทิ การทํา สารใหบริสุทธิ์ การแยกและการสกัดสารอินทรีย
การศึกษาสมบัติของหมูฟงกชันของสารอินทรีย การสังเคราะหสารอินทรีย และศึกษาปฏิกิริยาตาง ๆ ที่นาสนใจของ
สารอินทรียสเตอริโอเคมี
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.
203236 ปริมาณวิเคราะห
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 104 หรือ ว.คม. 111
บทนํา สถิติในเคมีวิเคราะห ปริมาตรวิเคราะห การวิเคราะหโดยน้ําหนัก การวิเคราะหเชิงไฟฟา เทคนิคการ
แยกพื้นฐาน และเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี
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Introduction, statistics in analytical chemistry, volumetric analysis, gravimetric analysis,
electroanalysis, basic separation techniques and spectrophotometric analysis.
203239 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห
1(0-3-0)
Quantitative Analysis Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 108 หรือ ว.คม. 115; และลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ว.คม. 236
ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห โดยวิธีไททริเมตรี กราวิเมตรี รวมถึงวิธีทางไฟฟาเคมี การแยกสารผสมโดยการ
สกัดดวยตัวทําละลาย และวิธีทางโครมาโทกราฟ
Drills on analytical chemistry laboratory covering broad range of conventional and instrumental
techniques which are required for modern-day analysis. This includes vomunetry, gravimetry, electroanalysis,
spectrophotometry and separation.
204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม
3(2-2-5)
Information Technology and Modern Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
คอมพิวเตอรกับการใชงานในชีวิตประจําวัน การประมวลผลขอมูลและการจัดการสารสนเทศ ซอฟตแวร
สํานักงานอัตโนมัติสําหรับชีวิตสมัยใหม อินเทอรเน็ตและการสรางเว็บเพจ
Computer system. Information and data processing. Presentation software. Popular program
packages. Internet and web page creation.
206181 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาเกษตร 1
Calculus for Agriculture I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การหาอนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต
Differentiation and applications. Integration and applications.

2(2-0-4)

206182 แคลคูลัสสําหรับนักศึกษาเกษตร 2
2(2-0-4)
Calculus for Agriculture II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คณ. 181
อนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและอันดับสอง และการประยุกต เมทริกซและระบบสมการเชิง
เสน และการประยุกต การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตรดวยกําหนดการเชิงเสน
Partial derivatives. First and second order differential equations and some applications. Matrices and
systems of linear equations and application. Mathematical modeling with linear programming.
207181 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตร
3(3-0-6)
Physics for Agricultural Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
กลศาสตรและกลศาสตรของของไหล คลื่นและเสียง ความรอน ทฤษฏีจลนของแกส และอุณหพลศาสตร
ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม และฟสิกสนิวเคลียร
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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.
207191 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตร
1(0-3-0)
Physics Laboratory for Agricultural Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอมกับ ว.ฟส. 181
กระบวนวิช าปฏิบัติก ารเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพื้น ฐานและการประยุก ตทางฟสิก ส สํ า หรับนั ก ศึก ษา
เกษตรศาสตร ซึ่งประกอบดวยการทดลองตาง ๆ ทางกลศาสตร ความรอน คลื่นกล ไฟฟา ทัศนศาสตร และฟสิกสยุค
ใหม ที่เปนไปตามเนื้อหาของกระบวนวิชา 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.
211311 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 204 หรือ ว.คม. 206
ชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต โดยกลาวถึงตําแหนง ที่อยู หนาที่ และการจัดการของสารตางๆ ที่เปนองคประกอบ
ภายในเซลล ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของชีวโมเลกุลตางๆ การเตรียมสาร การทําใหบริสุทธิ์
ความสัมพันธระหวางหนาที่ของสารประกอบของชีวภาพที่สําคัญ เชน คารโบโฮเดรต
ลิปด โปรตีน กรดนิวคลีอิก
โคเอนไซน และสารพลังงานสูง
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.
211312 ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
Biochemistry II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชท. 311
กระบวนวิชานี้กลาวถึง เมตบอลิซึม และการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารในระบบทางเดินอาหาร โดยเนนถึงเม
ตาบลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก ตลอดจนการควบคุม เมตาบลิซึม รวมถึงความรูเบื้องตน
ทางโภชนาการในแงของชีวเคมี
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.
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211315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introductory Biochemistry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 204 หรือ ว.คม. 206
บรรยายถึงโครงสรางและอวัยวะของเซลล องคประกอบทางเคมีของเซลลและเนื้อเยื่อ รวมทั้งวิธีการเบื้องตน
ของหลักการตาง ๆ ทางชีวเคมี และทิศทางทางกายภาพของวิชาการทางชีวเคมีและชีวเคมีประยุกต
Introduction to cells and subcellular organelles, chemical constituents of cells and tissues. Principles
of biochemical methods. Dynamic aspects of biochemistry and applied biochemistry.
211317 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนพรอม ว.ชท. 311
ปฏิบัติการทางชีวเคมี เนนหนักถึงการวิเคราะหสารชีวโมเลกุล ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งการวัด
การทํางานของเอนไซม
Laboratory course on biochemistry emphasizing qualitative and quantitative analysis of biologically
important Compounds including the catalytic activity of enzymes.
211318 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 317 และลงทะเบียนพรอม ว.ชท. 312
กระบวนวิชาปฏิบัติการทางชีวเคมีเนนหนักถึงเทคนิคตางๆ ที่ใชในการศึกษาทางชีวเคมี
The course deals with practical work in biochemistry with an emphasis on general techniques in
biochemical studies.
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
Introductory Biochemistry Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอม ว.ชท. 315
ปฏิบัติการพื้นฐานของชีวเคมีที่ใหแนวทางการวิเคราะหสารชีวโมเลกุลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การศึกษาการทํางานของจลนศาสตรของเอนไซม การแยกและการตรวจสอบกรดนิวคลิอิก ตลอดจนชีวเคมีประยุกต
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.
215205 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 112
วีธีการทางจุลชีววิทยา โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การเจริญเติมโตของจุลินทรีย จุลินทรียโพรแคริ
โอตและยู แ คริ โ อต ความหลากหลายและการจั ด จํ า แนกแบคที เ รี ย เมแทบอลิ ซึ ม ของจุ ลิ น ทรี ย พั น ธุ ศ าสตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย ไวรัสและภูมิคุมกันวิทยา จุลินทรียและการกอโรค
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม จุล
ชีววิทยาอุตสาหกรรมและอาหาร
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215206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
Microbiology Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 112 และลงทะเบียนพรอมกับ ว.จช. 205
การสํารวจจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย โครงสรางของแบคทีเรีย การเจริญเติมโต
และโภชนาการ การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในสภาพไรออกซิเจน ลักษณะการเจริญของแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อการ
ทํางานในแงเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย ฟงไจ ไวรัสและภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยาของน้ํา จุลชีววิทยาของดิน จุล
ชีววิทยาของอากาศ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
215435 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
2(2-0-4)
Microbial Genetics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201 หรือว.จช. 205
และ ว.จช. 206 หรือ ว.จช. 207 และ ว.จช. 208
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพันธุศาสตรของจุลินทรีย
สารพันธุกรรม และการจําลองตัวของดีเอ็นเอ การ
แสดงออกของยีนในแบคทีเรีย การควบคุมการแสดงออกของยีน ความเสียหาย และการซอมแซมดีเอ็นเอ
การ
แลกเปลี่ยนยีน และทรานสโปซอนพันธุศาสตรของแบคเทอริโอฟาจ พันธุศาสตรของเชื้อรา การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
และการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอ การโคลนยีนและการบงบอกลักษณะของโคลนลูกผสม การประยุกตเทคโนโลยีดีเอ็น
เอลูกผสม ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับชีวสนเทศศาสตร
215436 ปฏิบัติการพันธุศาสตรของจุลินทรีย
1(0-3-0)
Microbial Genetics Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 200 หรือ ว.จช. 201 หรือ ว.จช. 205 และ ว.จช. 206
หรือ ว.จช. 207 และ ว.จช. 208 และลงทะเบียนพรอมกับ ว.จช. 435
การกอใหเกิดการกลายพันธุ การนับจํานวนเซลลที่มีชีวิต เทคนิคการทําเรพลิกาเพลตติ้ง การถายทอด พลาส
มิดลูกผสม การสกัดพลาสมิดลูกผสม การวิเคราะหพลาสมิดลูกผสม การเพิ่มจํานวนกรดนิวคลีอิค การวิเคราะหกรดนิว
คลีอิค
7. คณะวิศวกรรมศาสตร
251281 การสํารวจเบื้องตนสําหรับนักศึกษาที่ไมใชวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Elementary Survey for Non-Civil Engineering Majors
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : for Non-Civil Engineering Majors
บทนําเรื่องการรังวัดสํารวจ การวัดระยะทาง การสํารวจโดยใชโซลาน การทําระดับ การวัดมุม การทําเสน
วงรอบ การคํานวณพื้นที่และปริมาตร การทําแผนที่แสดงเสนชั้นความสูง การประยุกตวิชารังวัดสํารวจในงานดานตางๆ
Introduction to surveying; measurement of distance; chain surveying; leveling; measurement of angle;
traversing; area and volume computation; topographic surveying; application of surveying to non-engineering
field.
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260201 หลักการเกษตรกลวิธาน
3(3-0-6)
Farm Mechanization
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 211 และ ก.ปฐ. 211
หลักการทั่วไปและเทคนิคในการใชเครื่องมือทุนแรงในการทําการเกษตร การเลือกเครื่องมือทุนแรงและ
เครื่องจักรกลใหเหมาะสมกับลักษณะของการเกษตรกรรม
General principles and techniques in mechanization of agricultural production, selection of
agricultural implement and machinery used in crop production and processing.
260361 หลักการชลประทาน
3(3-0-6)
Principles of Irrigation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : วศ.กษ. 201 หรือ ก.พส. 211 หรือ ก.พส. 210
หรือ วศ.กษ. 200 หรือ วศ.กษ. 301
ความสัมพันธระหวางดินและน้ํา ชั้นพื้นฐาน แหลงน้ํา การสงจายน้ํา การวัดน้ํา ระบบการใหน้ําในไรนา ความ
ตองการพืชตาง ๆ กฎหมายชลประทาน
Basic soil water relations, water supply, conveyance systems, water measurement, farm irrigation
system, water requirement of crops, water right.
8. คณะเกษตรศาสตร
351200 เศรษฐศาสตรสําหรับการเกษตรทรัพยากรและอาหาร
3(3-0-6)
Economics of Agriculture, Resources and Food
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
หลักเศรษฐศาสตรจุลภาคและการประยุกตใชในการวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับการเกษตร เชน การบริโภค
การผลิ ต การเจริ ญเติบโตและการพัฒนาทรัพยากร โลกาภิ วัตนของตลาด สิ่งแวดลอม รายไดบทบาทของรัฐและ
นโยบาย พรอมทั้งแนะนําแนวคิดเศรษฐศาสตรมหาภาค เชน รายไดประชาชาติ การผันผวนทางเศรษฐกิจ การจางงาน
และภาวะเงินเฟอ นโยบายการคลัง เนนสอนดวยกรณีศึกษาและแบบฝกหัด
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.
351211 การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Business Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ศศ. 101 หรือ ก.ศฐ. 200
การประยุ ก ต ห ลั ก เศรษฐศาสตร และธุ ร กิ จ ในการตั ด สิ น ใจ การแก ป ญ หาที่ เ ผชิ ญ กั บ การประกอบธุ ร กิ จ
การเกษตร ปญหาการไดมา การจัดรูป และการจัดการที่ดิน แรงงานและทุน
An application of economic principles and business methods in decision making to problems
confronting agricultural business; problems in acquisition, organization and management of land, labor and
capital.
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351310 การจัดการธุรกิจฟารม
3(2-3-4)
Farm Business Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 200 หรือ ก.ศฐ. 201
กระบวนการตัดสินใจ สภาพแวดลอมกับธุรกิจฟารม หลักเศรษฐศาสตร และเครื่องมือการตัดสินใจ การจัดเก็บ
ขอมูล การวางแผนและการจัดการธุรกิจฟารมภายใตความเสี่ยง การปฏิบัติการและดูงานในฟารม
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.
351321 หลักการตลาดการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Marketing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 200 หรือ ก.ศฐ. 201
ใหรูถึงหนาที่การตลาด วิถีการตลาด สถาบันและวิธีการกําหนดราคา โครงสรางสําหรับการวิเคราะหปญหา
การตลาด ผลผลิตและการพัฒนาผลผลิต การสงเสริมการตลาด และการแบงตลาด 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.
351331 สหกรณการเกษตรและสถาบันการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Cooperation and Institution
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ใหรูถึงประวัติ ปรัชญา และหลักการขององคการ และสถาบันของสหกรณ ทฤษฎี และแนวทางการปฏิบัติใน
การจัดรูปและการจัดการ เพื่อใหสหกรณ และสถาบันการเกษตรอื่น ๆ เปนผลสําเร็จ
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.
351364 หลักเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Principles of Natural Resource and Environmental Economics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ศศ. 101
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม ความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎี เศรษฐศาสตรที่
เกี่ยวของ อุปทานและอุปสงค ตลาด ราคา การพัฒนา การจัดการ และสถาบัน
Natural resources and the environment, economic importance, relating economic concepts and
theory, supply and demand, markets, prices, development, management and institutions.
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351411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง
3(3-0-6)
Intermediate Agribusiness Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 211
กระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร รวมถึงการบริหารองคกรและการใชวิธีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพในการ
ตัดสินใจในการบริหารงาน ในแตละระดับของธุรกิจเกษตร เนนการจัดการทางดานการเงินและการผลิต
The managerial process including the organization and methods of effective management at various
levels in agricultural business firms emphasizing financial and production aspects.
351431 ธนกิจการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Finance
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 201
หลักเศรษฐศาสตรในการใชเครดิตทางการเกษตร แหลงเงินกู และคาใชจายในการกูเงิน การลดการเสี่ยงภัย
และความไมแนนอน 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.
351463 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม-เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment In Socio-Economics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 364 หรือตามความเห็นชอบของผูสอน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเนื่องจากโครงการและกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในดานคุณภาพชีวิตและ
คุณคาชีวิตมนุษย ถึงแนวความคิด ขอกําหนดตามกฎหมาย แนวทางและวิธีประเมินผลกระทบ และการวิเคราะห
มาตรการปองกันเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ
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.
351464 เศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Resource Economics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 201
เปนการประยุกตหลักเศรษฐศาสตร เพื่อแกปญหาในการใช การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
วิธีการและเทคนิคในการวางแผนโครงการ และการประเมินผล โดยเนนหนักถึงการพัฒนาตนน้ํา ลําธาร เพื่อวิเคราะห
ตนทุน และกําไรของโครงการนั้น ๆ
An application of economic principles to the problems of utilization, management and development
of natural resources; methods and techniques for project planning and evaluation; emphasis on river basin
development benefit-cost analysis.

119
351467 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรที่ดิน
3(3-0-6)
Economics of Land Resource Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 364 หรือตามความเห็นของผูสอน
ทรั พยากรที่ดิ น การประยุก ตแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร ในการจั ดการทรั พยากรที่ ดิน ในด า น
ปริมาณ คุณภาพ การจัดสรร การใช การอนุรักษและการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการหรืองานการพัฒนาและการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินที่สําคัญ และสถาบันที่เกี่ยวกับทรัพยากรที่ดิน
Land resources, application of economic concepts and theories to land resource management in
terms of quantity, quality, allocation, uses, conservation and sustainable development, key land resource
development and management projects or programs, and land resource institutions.
351468 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
Economics of Forest Resource Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 364 หรือตามความเห็นของผูสอน
ทรัพยากรปาไม การประยุกตแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรปาไมในดาน
กายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการ การใชและการอนุรักษ โครงการหรืองานการพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรปาไมที่สําคัญ และสถาบันที่เกี่ยวกับทรัพยากรปาไม
Forest resources, application of economic concepts and theories to forest resource management in
terms of physical, social and economic aspects especially management, uses and conservation, key forest
resource development and management projects or programs, and forest resource institutions.
351469 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
Economics of Water Resource Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 364 หรือตามความเห็นของผูสอน
ทรัพยากรน้ํา การประยุกตแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดานกระแส การเก็บกัก การจัดสรร ประสิทธิภาพการใช การลงทุน การพัฒนาลุมน้ําและการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ
หรืองานการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ําที่สําคัญ และสถาบันที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
Water resources, application of economic concepts and theories to water resource management
particularly in flow, stock, allocation, use efficiency, investment, basin development and sustainable
development, key water resource development and management projects and programs, and water resource
institutions.
352301 การเปนผูนําและการพัฒนาการเปนผูนําของเยาวชนในกลุมเกษตร
3(3-0-6)
Guidance and Leadership Development for The Youth Group in Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 2
ทฤษฏี ข องการเป น ผู นํ า ชนิ ด ของผู นํ า การพั ฒ นาผู นํ า ในกลุ ม เยาวชน โดยผ า นองค ก ารเยาวชนใน
ระดับประเทศและระดับทองถิ่น ตลอดจนการเสนอแนวทางการพัฒนาเยาวชนเกี่ยวกับอาชีพการเกษตร
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.
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352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Principles of Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาสาขาวิชาเอก หรือนักศึกษาชั้นปที่ 3
ความหมาย ปรัชญา หลักการ และวิธีการสงเสริมการเกษตร ตลอดจนหลักการเรียนรู การใชโสตทัศนูปกรณ
จิตวิทยา ประชาสัมพันธ มนุษยสัมพันธ การบริหาร และการถายภาพ
Principles and Method of Agricultural Extension. The development of economics and community.
352313 การสงเสริมเกษตรบนที่สูง
3(3-0-6)
Highland Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
พิจารณาถึงปญหาบนที่สูง ซึ่งรวมไปถึงการปลูกและผลิตพืชเสพติดฝน การพังทลายของดิน การทําลายตน
น้ําลําธาร ปา ตลอดจนสิ่งแวดลอม โดยชาวไทยภูเขา รัฐบาลไดทุมเททรัพยากรตาง ๆ อยางมากในอันที่จะสงเสริมและ
พัฒนาชาวไทยภูเขาใหรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น โดยแนะนําใหปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทน ดําเนินอาชีพการเกษตรอยาง
ถาวร และถูกหลักวิธีการเกษตรบนที่สูง การสงเสริมการเกษตรบนที่สูงยังมีขอที่ควรจะไดศึกษาถึงวิธีการพัฒนาบุคคล
เปาหมาย (ชาวไทยภูเขา) กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกชาวไทยภูเขาและวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม
ตอพื้นที่สูง ปจจุบันนี้ไดมีหนวยงานหลายหนวยงานที่ไดขึ้นไปดําเนินการสงเสริมการเกษตรบนที่สูงอยูมาก แตปรากฏ
วายังขาดการสรางพื้นฐานความรู และความเขาใจในการสงเสริมการเกษตรบนที่สูง นักสงเสริมควรจะไดรับการพัฒนา
ความรู ความเขาใจอันเกี่ยวกับชาวไทยภูเขา ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดตาง ๆ ในการทําการเกษตรบนที่สูง แต
เดิมนั้นมาสูการดําเนินการเกษตรที่ดีกวา กระบวนวิชานี้จะชี้ใหนักศึกษาไดเห็นถึงปญหาตาง ๆ บนที่สูง ปญหาการ
พัฒนาการเกษตรบนที่สูงและการสงเสริมเกษตร อันหมายถึงการสรางการยอมรับการเกษตรที่ถูกหลักวิธีแกชาวไทย
ภูเขา ยุทธศาสตร วิธีการสงเสริมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตอชาวไทยภูเขาเผาตาง ๆ อีกดวย อันเปนผลใหการ
ดําเนินการพัฒนาสงเสริมการเกษตรบนที่สูงบรรลุผลตามเปาหมายไดในที่สุด
Considering to the Highland problems which include; opium poppy cultivation, soil erosion,
deforestation and watershed destruction. Government effort to encourage the hill tribes to adopt the
substitute crops for opium poppy and the permanent practice for the new methods of highland farming. In
Highland Agricultural Extension and Development, there still some problems for studying concerning to;
method of approaching hill tribes, appropriate technology transfer methodology, etc. At present, there are
many organizations involving highland agricultural development but they are lack of the basic knowledge and
understanding of the hill tribes which the extension officials have to learn and understand tribal agricultural
systems, hill tribes rural life and culture, especially the strategy and methodology in approaching the hill
tribes. These will be the important key to make change to hill tribes from the traditional agriculture to the new
methods of farming. This course will point out some highland problems to the student which include highland
agricultural development problem and problem in agricultural extension which it emphasized on adoption
process, transfer technology strategy appropriate and efficient method of extension to the hill tribes.
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352314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Information Technology Management for Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศดา นการสง เสริ ม การเกษตร รวมทั้ ง การประมวลผลข อ มูล หลั ก การนํ า
โปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชในปจจุบันมาประยุกตใชกับงานทางสงเสริมการเกษตร การคนควาหาขอมูลและการสง
ขาวสารขอมูลทางสงเสริมการเกษตร ตลอดจนการวิเคราะหและประเมินผลในการนําโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ มาใชใน
งานสงเสริมการเกษตร
Management of information technology in agricultural extension, data processing, principle
application of popular software in agricultural extension, data and information searching and sending as well
as an analysis and evaluation of software usage for agricultural extension.
352315 หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Principle of Agricultural Extension Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
ความสําคัญของการวิจัยในงานสงเสริมการเกษตร ลักษณะของการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร การกําหนด
หัวขอวิจัยทางสงเสริมการเกษตร ขั้นตอนการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร และการเขียนรายงานการวิจัยทางสงเสริม
การเกษตร
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.
352321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
Method of Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 หรือนักศึกษาชั้นปที่ 3
หลักและวิธีการของการสอนและประเมินผลในการใชบริการวิชาการดานสงเสริมการเกษตร
Principles and procedures of instruction and evaluation in extension services.

3(3-0-6)

352323 การพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาการเกษตร
3(3-0-6)
Community and Agricultural Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
หลักการและขบวนการรวมการศึกษาดานการเกษตร การวิจัย และการสงเสริมในงานพัฒนาชุมชน
Principles and procedures for the integration of agricultural education, research and extension in
community development.
352331 การพูดและการเขียนเพื่อการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Speaking and Writing for Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 หรือนักศึกษาชั้นปที่ 3 สําหรับนักศึกษาวิชาเอก
สงเสริมการเกษตร
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หลักการทั่วไปของการพูดในที่สาธารณะและการประยุกตใชในการสงเสริมการเกษตรในประเทศไทย และ
หลักการเขียนบทความในการเกษตรและการสื่อสารอื่น ๆ 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.
352332 การกระจายนวกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
Diffusion of Agricultural Innovations
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
ความหมายของกระบวนการกระจายนวกรรมการเกษตร สวนประกอบของกระบวนการ แนวคิดในการพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม ผลของระบบสังคมเกษตรที่มีตอกระบวนการกระจายน
วกรรมเกษตร กระบวนการนวกรรมการเกษตร การตัดสินใจปญหาและการวิเคราะหวิจารณ
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 oriticism.
352390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
3(0-18-0)
Professional Skill Training in Agricultural Extension and Rural Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
การฝกงานภาคสนามของนักศึกษาวิชาเอกสงเสริมและเผยแพรการเกษตร เพื่อเพิ่มประสบการณในสาขา
วิชาเอก ประกอบดวยการฝกงานการสงเสริมการเกษตรในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน และการศึกษาดูงานพัฒนา
ชนบท
Field practice for agricultural extension major students in government or non-government sector and
field trips to rural development programme.
352401 การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกรผูใหญ
Extension Work for Adult Farmers
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311
หลักการและขบวนการในการวางแผนการสอนวิชาการเกษตรสําหรับเกษตรกรผูใหญ
Principles and procedures in devising teaching in agriculture for adult farmers.

3(3-0-6)

352412 การสงเสริมเยาวชนเกษตร
3(3-0-6)
Farm Youth Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
หลักการและการดําเนินงานสงเสริมเยาวชนเกษตร จิตวิทยาเยาวชนเกษตร การพัฒนาการพฤติกรรมของ
เยาวชนเกษตร การจัดระบบงานและวางโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมแกเยาวชนเกษตร หลักการบริหารและ
ควบคุมงาน การจัดตั้งและการดําเนินงานกลุมยุวเกษตรกรรม ประสิทธิภาพของกลุม กรณีศึกษากลุมยุวเกษตรกร
และกลุมเยาวชนทางการเกษตร
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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.
352413 การวางแผนและการจัดการฝกอบรมทางการเกษตร
3(3-0-6)
Planning and Management of Training in Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
แนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม การวางแผนปฏิบัติ และการจัดการฝกอบรม รูปแบบยุทธศาสตร และเทคนิค
การฝกอบรม การเขียนโครงการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร
Concepts and principles of training, program planning, implementing and management, patterns,
strategies and techniques of training, training program writing in agricultural extension.
352421 การบริหารและการจัดการในการสงเสริมและการศึกษา
3(3-0-6)
ทางการเกษตร
Organization and Administration in Agricultural Extension and Education
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 และนักศึกษาชั้นปที่ 4
แนวความคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการองคการตอโครงการสงเสริม
การเกษตรและพัฒนาชนบทในประเทศไทย ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว และการนําเอาความรูไปปรับ
ใชในการพัฒนาองคกรสงเสริมการเกษตร
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.
352422 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-3-4)
Agro Tourism Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร การวางแผนและการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรรวมกันโดยกลุมที่เกี่ยวของ องคความรู การถายทอด และการเผยแพรการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ในทองถิ่น การสาธิตกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร ติดตามและประเมินผลโครงการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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.
352431 หลักการประชาสัมพันธและการสื่อสารทางการเกษตร
Principles of Public Relations and Communication in Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 และนักศึกษาชั้นปที่ 3
หลักการ วิธีการ และกระบวนการในการประชาสัมพันธ และการติดตอสื่อสาร
Principles, methods and process of public relations and communication.

3(3-0-6)
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352433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Media Production Technology in Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การผลิตสไลด การบันทึกเสียง การสงโทรทัศนแบบวงจรปด การเขียนบทและการผลิตรายการโทรทัศน การ
ใชประโยชนจากมัลติมีเดีย และคอมพิวเตอรในงานสงเสริมการเกษตร
Slide production, recording, closed-circuit television, script writing and television programme
production, multi-media and computer utilization in agricultural extension work.
352441 การวัดผลและประเมินผลของการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Assessment and Evaluation of Extension Program In Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 และนักศึกษาชั้นปที่ 4
หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคของการคนหา รวบรวม วิเคราะหและใชขอมูลในการประเมินผลการวางแผน
และการสงเสริมการเกษตร การนําไปปรับใชของแนวความคิดในการประมาณในโครงการสงเสริมการเกษตร
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.
352490 สหกิจศึกษาทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
6(0-36-0)
Cooperative Education in Agricultural Extension and Rural Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สําหรับนักศึกษาวิชาเอกสงเสริมการเกษตร
การทํางานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว โดยมีการ
ประเมินผลภายใตการควบคุมดูแลโดยอาจารยที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับการมอบหมายจากหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย
Working at the organization of a public or private sectors as a temporary member staff and to be
evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and university
352494 หัวขอเลือกสรรทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
1(1-0-2)
Selected Topics in Agricultural Extension and Rural Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน
กระบวนวิชาในหัวขอเกี่ยวกับความรูที่นาสนใจทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
Current topics of interest in agricultural extension and rural development.
352497 สัมมนา 1
Seminar I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การนําเสนอและการอภิปรายในเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
Presentation and discussion on selected topics in agricultural extension.

1(1-0-2)
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352498 สัมมนา 2
Seminars II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การนําเสนอและการอภิปรายในเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
Presentation and discussion on selected topics in agricultural extension.

1(1-0-2)

352499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การเขียนบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับงานสํารวจและวิจัยในเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร
Short report of brief investigation on selected problem on agricultural extension.
353210 หลักการเพาะปลูก
2(1-2-3)
Principles of Crop Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความสําคัญ หลักการทั่วไป ในการผลิตพืชไร การเจริญเติบโต พันธุกรรม สภาพแวดลอมของพืชและการ
ตอบสนอง พัฒนาการ การปรับปรุงพันธุและการจัดการการผลิตพืชไร
General principles of crop production with emphasis on ecological relationship between crop and
their environment.
353301 หลักการผสมพันธุพืช
3(3-0-6)
Principles of Plant Breeding
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231
ศึกษาหลักการปรับปรุงพันธุพืช โดยอาศัยขอมูลทางพันธุศาสตร กลาวถึงวัตถุประสงคและแนวทางของการ
ปรับปรุงพันธุพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต วิธีการตาง ๆ ที่ใชในการสรางพันธุพืช การขยายพันธุ และการรักษาไวซึ่งความ
บริสุทธิ์ของพันธุ
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.
353302 ปฏิบตั ิการผสมพันธุพืชไร
1(0-3-0)
Practice in Hybridization of Field Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 301
การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร และทางสรี ร วิ ท ยาของดอกพื ช ไร ที่ สํ า คั ญ ศึ ก ษาระยะการ
เจริญเติบโต ระยะการบานของดอก สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของในการบานของดอก การคัดเลือกพันธุพอและพันธุแม การ
บังคับการบานของดอก หลักและกระบวนการกําจัด การเก็บรักษาเกสรตัวผู และการผสมพันธุ
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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.
353311 สรีรวิทยาประยุกตของพืช
3(3-0-6)
Applied Plant Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
สรีรวิทยาที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม อันจะมีผลตอการเจริญเติบโต การออกดอกออกผลและผลผลิตของ
พืช
Environmental physiology in relation to plant growth and development.
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-4)
Important Field Crops of Thailand
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาพืชไรเศรษฐกิจที่สําคัญที่ปลูกอยูในประเทศไทย และของภาคเหนือและพืชใหมที่มีแนวโนมจะเปนพืช
เศรษฐกิ จ ในอนาคตของประเทศ หรื อ ของภาคเหนื อ โดยเน น ถึ ง ความสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ การจั ด จํ า แนก การ
วิ วั ฒ นาการวิ ธี ก ารปลู ก ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต อ การเจริ ญ เติ บ โต การปรั บ ปรุ ง ในประเทศไทย และลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร
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.
353390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร
3(0-18-0)
Professional Skill Training in Agronomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
การฝ ก งานภาคสนามของนั ก ศึ ก ษาคณะเกษตรศาสตร สาขาวิ ช าเอกพื ช ไร การฝ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสบการณในสายงานพืชไร โดยเนนถึงการฝกงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน ดูงานการวิจัยการทําการเกษตร
และโครงการพัฒนาการเกษตรดานตาง ๆ
Field training for agricultural students whose are majoring in agronomy, in order to improving their
agronomic experience. The training consists of field practice in agronomy at government agricultural centers
and private firms or companies.
353418 พืชตระกูลถั่ว
3(3-0-6)
Legumes
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาเกี่ยวกับพืชตระกูลถั่วตางๆ ที่ปลูกเอาเมล็ดในหัวขอตอไปนี้ ความสําคัญในแงเศรษฐกิจ และทางชีวะ
ของพืชตระกูลถั่ว ประวัติความเปนมา ถิ่นกําเนิด การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ศึกษาวิธีการปลูก และการดูแลรักษาโรคและแมลงที่เปนศัตรู และคุณคาทางอาหารของพืชตระกูลถั่ว
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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.
353421 พืชอาหารสัตว
3(3-0-6)
Forage Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาพืชอาหารสัตวตาง ๆ ในหัวขอตอไปนี้ ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติความเปนมา ถิ่นกําเนิด และ
การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม การจัดหมวดหมู และลักษณะทางพฤกษศาสตร นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการ
สรางและการจัดการทุงหญา คุณคาทางอาหารของทุงหญา การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว 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.
353422 ทุงหญาเมืองรอน
3(3-0-6)
Tropical Pastures
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
วิธีนี้กลาวถึงธรรมชาติและปญหาในการปรับปรุงทุงหญา สภาพทางสรีรวิทยาในการเจริญเติบโตของพืชทุง
หญาและประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพืช เปนผลผลิตทางสัตว การใหความรูดังกลาวชวยในการปรับปรุงพืชทุงหญาใน
เขตรอนและกึ่งรอน อีกทั้งศึกษาถึงระบบการใชทุงหญา
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.
353431 วัชพืชและการปองกันกําจัด
3(3-0-6)
Weeds and Weed Control
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาเกี่ยวกับวัชพืชที่สําคัญของประเทศไทย หลักการกําจัดวัชพืชโดยวิธีตาง ๆ เชน การใชเครื่องมือกล การ
ใชสารเคมี และวิธีการทางชีว นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับยาปราบวัชพืชที่ใชกันในปจจุบันในแงตาง ๆ เชน การจัด
ประเภทของยา การดูดซึม โดยตนวัชพืช และการเคลื่อนที่ของตัวยาภายในตนวัชพืช การออกฤทธิ์ทําลายของยา
ลักษณะทางกายภาพของสารเคมีแตละชนิดที่ใชในการกําจัดวัชพืช
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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353441 การปรับปรุงพันธุพืชไร
3(3-0-6)
Field Crop Improvement
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 301
เปนหลักสูตรตอเนื่องจากกระบวนวิชา ก.พร. 301 ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธุพืชแบบตาง ๆ ที่ใชกันอยู
ในปจจุบัน การวางแผน การปรับปรุงพันธุ วิธีการที่ใชในการทดสอบสายพันธุ ฯลฯ หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับนักศึกษาที่
จบแลวจะไปทํางานทางปรับปรุงพันธุพืช
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.
353451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
3(3-0-6)
Seed Technology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาเกี่ยวกับสรีรวิทยาของเมล็ดพืช และปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําเนิด การแก การพักตัว และการงอก
ของเมล็ด นอกจากนี้ยังศึกษาวิธีการใหม ๆ เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวเมล็ด การทดสอบความบริสุทธิ์ และความงอกของ
เมล็ด รวมทั้งการเก็บรักษา โครงการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุเพื่อผลิตเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี
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.
353452 การทดสอบเมล็ดพันธุ
3(2-3-4)
Seed Testing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 451
วิชานี้กลาวถึงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ รวมทั้งศึกษาและฝกหัดในการทดสอบเมล็ดพันธุพืช
ชนิดตาง ๆ ตามกฎสากลสําหรับการทดสอบเมล็ดพันธุซึ่งไดแก การเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุ การทดสอบความบริสุทธิ์
เมล็ดพัน ธุ การทดสอบความงอก การทดสอบความมีชีวิตโดยชีวเคมี การตรวจสอบความสมบูร ณของเมล็ด การ
ทดสอบพั น ธุ การทดสอบความชื้ น รวมทั้ ง การทดสอบเมล็ ด พั น ธุ ที่ สํ า คั ญ ต า ง ๆ เพื่ อ จะได ม าซึ่ ง เมล็ ด พั น ธุ ที่ มี
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.
353453 การผลิตเมล็ดพันธุเชิงธุรกิจ
3(2-3-4)
Commercial Seed Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 451 หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
ระบบการผลิต การวางแผน การจัดการ การตรวจสอบ ระบบควบคุม คุณภาพของไรผ ลิต กระบวนการ
ปรับ ปรุงคุ ณภาพ การเก็บรัก ษา และธุร กิจ เมล็ดพัน ธุ เพื่อใหสามารถจัด การผลิตเมล็ดพัน ธุคุณภาพสูง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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Seed production systems, planning, management, field inspection and quality control, conditioning,
storage and marketing management for high quality seed yeild.
353471 หลักการเพาะปลูกขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Agronomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211
ศึกษาถึงการประยุกตเอาความรูที่เกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยทางดินและสภาพแวดลอมที่มีผลตอการ
เจริญเติบโต พัฒนาการ และการใหผลผลิตของพืชมาใชในการผลิตพืชไรอยางมีประสิทธิภาพ
Study of management and evaluation of the effects of climatic and edifice factors on crop growth.
3(3-0-6)
353482 ทรัพยากรทางพันธุศาสตรของพืช
Genetic Resources in Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 301
เพื่อใหนักศึกษามีความคุนเคยกับการสํารวจ การประเมินคาการใชประโยชนและการสงวนทรัพยากรทาง
พันธุศาสตร ซึ่งมีอยูทั้งในพืชที่ปลูกและพืชปา
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.
353490 สหกิจศึกษาทางพืชไร
6(0-36-0)
Cooperative Education in Agronomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
การฝกงานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว โดยมีการ
ประเมินผลภายใตการควบคุม ดูแล โดยอาจารยที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานและ
สาขาวิชาพืชไร
Working at the organization of a public or private sectors as a temporary member staff and to be
evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and the Department of Agronomy.
353497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
นักศึกษาจะตองเตรียมเรื่องมาพูดสัมมนาในหัวขอที่ภาควิชาเห็นชอบ
Students must give lecture or lectures to class under topic selected or approved by staff.
353498 สัมมนา 2
Seminar II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
นักศึกษาจะตองเตรียมเรื่องมาพูดสัมมนาในหัวขอที่ภาควิชาเห็นชอบ
Students must give lectures to class under topic selected or approved by staff.

1(1-0-2)
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353499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
นักศึกษาจะตองเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยภายใตการดูแลของอาจารยในภาควิชาหรือผูที่ทางภาควิชา
มอบหมาย
Students are required to learn to research under supervision of staff or qualified supervisor.
354311 สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
Principles of Experimentation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คณ. 181
ความสําคัญของสถิติในงานทดลองทางเกษตร แนวความคิดพื้นฐานทางสถิติ ประชากรและตัวอยาง การ
คาดคะเนทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร การเปรียบเทียบแบบจับคู สหสัมพันธและการถดถอย
เชิงเสนตรง การวิวเคราะหความแปรปรวน
Introduction to an importance of statistics in agricultural experiments. Basic concept of statistics.
Population and sample. Statistical estimation. Tests of hypothesis. Chi-square test. Paired comparisons.
Linear regression and correlation. Introduction to analysis of variance.
354312 การวางแผนการทดลอง
3(2-3-4)
Experimental Design
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สถ. 311
แบบแผนการวิเคราะหการทดลองที่มีปจจัยเดียว แฟคทอเรียล การวิเคราะหโดยวาเรียนซ หลักการของการ
วางแผนเพื่อการทดลอง
Design and analysis of single factor experiment. Factorial experiment. Analysis of covariance.
Introduction to field plot technique.
3(2-3-4)
354400 การประมวลผลขอมูลเกษตรดวยคอมพิวเตอร
Computerized Data Processing in Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สถ. 311 หรือเทียบเทา
ความสัมพันธของสถิติการวิจัยและการประเมินผล โดยเนนการวางแผนและการดําเนินงานทดลองทางเกษตร
และการแปลผลการทดลอง ขั้นตอนการทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง ปฏิบัติการประมวลผลขอมูล
การจัดการขอมูลเมื่อใชและไมใชคอมพิวเตอร การใชสถิติในการตัดสินใจและการวางแผนการวิเคราะหผลการทดลอง
จากการทดลองที่มีแบบแผนโดยคอมพิวเตอร การนําเสนอขอมูลและการเตรียมรายงานวิจัย
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.
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355315 เครื่องยนตและเครื่องจักรกลในฟารม
3(2-3-4)
Engines and Farm Machinery
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : สําหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร
หลักการทํางานของเครื่องยนตตาง ๆ การบํารุงรักษา รถแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร และวิธีการใชงานที่
ถูกตอง
Principles of engines and their performance, maintenance farm tractors, and their operations.
355411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1
3(3-0-6)
Agricultural Machinery I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
หลักการใชเครื่องทุนแรงการเกษตร การจัดการเครื่องทุนแรงและพลังงานในการเขตกรรม ปจจัยเชิงกลใน
การผลิตทางการเกษตร
Operating principles, machinery and power management, mechanical factors in agricultural
production.
355412 เครื่องจักรกลการเกษตร 2
3(3-0-6)
Agricultural Machinery II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กว. 411
การศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการควบคุมการใชประโยชน และระบบการทํางานของเครื่องทุนแรงทางการเกษตร
ในการไถ การปลูก การพนสารเคมี และการเก็บเกี่ยว รวมทั้งระบบการจัดการเครื่องมือเกษตรในฟารม
Study of operating principles and control of implements and machinery used for tillage, planting,
spraying, and harvesting. Farm machinery system management.
355441 หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช
3(2-3-4)
Principles of Grain Postharvest Processing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
หลักการ เทคนิค และเครื่องมือที่ใชในการจัดการเมล็ดพืชหลังเก็บเกี่ยว การประยุกตใชหลักการพื้นฐานทาง
ชีววิทยาในการใชเครื่องมือ วิธีการ และการจัดระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยวของเมล็ดพืช
Principles, techniques and equipment used in grain processing. Application of basic biological
principles to equipment, methods, and systems involved in agricultural processing activities.
355442 การลดความชื้นและการเก็บรักษาเมล็ดพืชไร
3(2-3-4)
Drying and Storage of Field Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
วิธีการวัดความชื้นในเมล็ด การประยุกตทฤษฎีของการลดความชื้นในเมล็ดพืช การเลือกเครื่องมือและการ
จัดระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเคลื่อนยายเมล็ดพืช การเก็บรักษาเมล็ดพืช และการปรับสภาวะสิ่งแวดลอมใน
โรงเก็บเมล็ด การควบคุมแมลง และสัตวที่ทําลายเมล็ดพืชในโรงเก็บ
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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.
356210 สัตวศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Animal Science
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความสําคัญของปศุสัตว การปรับปรุงพันธุ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต การใหนม อาหารและการยอย
อาหาร การผลิตสัตวเศรษฐกิจ โรคสัตว การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว
Importance of livestock, breeds and breeding, reproduction, growth lactation, feed and digestion,
livestock production animal disease, sanitation, animal biotechnology and their products.
356261 สถิติวิเคราะหและวางแผนการทดลองทางสัตวบาล
3(3-0-6)
Statistical Method and Inference in Animal Husbandry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 2
การนําโอกาสของความนาจะเปน (probability), การกระจายของซี (Z-distribution) การกระจายของที (tdistribution) การกระจายของไควสแควร (χ2-distribution) การกระจายแบบไบโนเมียล การกระจายของ เอฟ (Fdistribution) สหสัมพันธ (correlation) และรีเกรสชั่น (regression) การวิเคราะห วาเรียนซ และโควาเรียนซ มาใชใน
การทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง รวมทั้งตรวจสอบสมมติฐานการคํานวณคาอัตราพันธุกรรม (heritability) อัตรา
ซ้ํา (repeatability)
Statistic with special reference to the application in animal science, from probability, normal
distribution, test of significance to factorial and splitplot design. Correlation and regression. Analysis of
covariance. The computation of heritability and repeatability.
356303 อาหารและการใหอาหาร
4(3-3-6)
Feeds and Feeding
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
เรียนรูถึงธรรมชาติของอาหารสัตวชนิดตางๆ ความสําคัญของอาหาร และหลักการใหอาหารแกสัตวที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การบด และการผสมอาหาร การคํานวณสูตรอาหาร การศึกษาถึงรูปรางลักษณะของสวนที่
ใชประกอบเปนอาหาร ดวยตาเปลา ดวยการใชกําลังขยายต่ํา การทดสอบทั้งปริมาณและคุณภาพของสวนประกอบ
อาหาร
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.
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356304 การใหอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
3(3-0-6)
Feeding Ruminants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
ความตองการโภชนาการและการใหอาหารสัตวเล็ก, เมตาโบลิซึ่มแหงรูเมน การใหอาหารสัตวที่กระเพาะรู
เมนทํางานเต็มที่แลว รวมทั้งปญหาบางประการเกี่ยวกับความสามารถในการกินอาหาร และการใชสารประกอบ
ไนโตรเจน ซึ่งไมใชโปรตีนเปนแหลงอาหาร
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.
356311 หลักเบื้องตนของการเลี้ยงปลา
3(2-3-4)
Principles of Fish Culture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 109 หรือ ว.ชว. 112 , ก.สศ. 303
หลักเบื้องตนของการเลี้ยงปลา พฤติกรรมบางอยางของปลา คุณภาพน้ํา แหลงน้ําที่ใชเพาะเลี้ยงปลา การ
จัดการสายพันธุ การควบคุมศัตรูและโรคตางๆ อาหารและวิธีการใหอาหาร รวมทั้งระบบและวิธีการในการผลิตและ
ผสมพันธุ
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.
356331 โรคของสัตวเลี้ยงในฟารม
3(3-0-6)
Diseases of Farm Animals
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303
โรคและโรคที่เกิดจากพยาธิโดยทั่วไปที่มีผลตอปศุสัตวเกือบทั่วโลกและในประเทศไทย รายละเอียดของแตละ
โรคประกอบดวยสาเหตุ อาการ ลักษณะเฉพาะ ระยะฟกโรค วิการ (รอยโรค) พยาธิวิทยา การระบาด การวินิจฉัยโรค การ
รักษา การปองกัน 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.
356332 โรคของสัตวปก
3(3-0-6)
Diseases of Poultry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 331
โรคและพยาธิ์ที่มักจะเกิดขึ้นกับสัตวปกทั่วไป และสัตวปกที่เลี้ยงในฟารมเปนอุตสาหกรรม โดยประกอบดวย
โรคติดเชื้อที่กําหนดในพระราชบัญญัติในระบาดสัตว และโรคทั่วไปอื่นๆ ที่มักจะพบในฟารมและในอุตสาหกรรมสัตว
ปก รวมทั้งโรคพยาธิ์ โรคขาดไวตามินและแรธาตุ โรครายละเอียดของแตละโรคประกอบดวย สาเหตุ อาการ วิการ
ระยะฟกตัว การวินัจฉัยโรค การปองกันและควบคุมโรค การรักษาและการสุขาภิบาล โรคเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหผลผลิตไขและไกเนื้อลดลง
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
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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.
356342 การผลิตแพะและแกะในเขตรอน
3(2-3-4)
Goats and Sheep Production in the Tropics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ถิ่นกําเนิด พันธุ การสืบพันธุ การปรับปรุงพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการ โรคและการดูแลสุขภาพ
การตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนกระตุนใหเกิดความสนใจที่จะเลี้ยงแพะและแกะ
โดยการฝกปฏิบตั ิและดูงาน
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.
356390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสัตวศาสตร
3(0-18-0)
Professional Skill Training in Animal Science
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
เปนการฝกภาคสนามของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร โดยฝกตั้งแตงานขั้นพื้นฐานจนถึง
งานการจัดการฟารมของสัตวชนิดตาง ๆ ไดแกสัตวกระเพาะเดี่ยว (สุกร สัตวปก กระตาย) และสัตวกระเพาะรวม (โค แพะ
และแกะ) รวมทั้งการใชคอมพิวเตอรคํานวณสูตรอาหารและการจัดการฟารม
This course provides farm practice specific for Animal Science students Faculty of Agriculture. They
are trained for basic work and practice of farm management in non-ruminants (swine poultry and rabbit) and
ruminants (cattle, goat and sheep) including computer operation for feed formulation and farm management.
356411 สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
Physiology of Domestic Animals
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
สรีรวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะ และระบบสําคัญของรางกายสัตวเลี้ยง
Physiology and anatomy of the important organs and systems of the animal body.

3(3-0-6)

356412 การสืบพันธุ
3(3-0-6)
Animal Reproduction
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
สรีรวิทยาโภชนศาสตร พันธุกรรมที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ โรค และปญหาอื่นๆ เกี่ยวกับการสัมพันธของสัตว
ในเขตรอน
Physiology of reproduction, nutrition and reproduction, genetics effects on reproduction. Diseases,
lesions and other problems concerning reproduction of live-stocks especially in the tropics.
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356414 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตว
3(2-3-4)
Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 331 ; สําหรับนักศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร
เปนวิชาที่แนะนําใหเขาใจถึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสภาวะสุขภาพในฝูงสัตว วิธีการในการจัดการฟารม
รายงานสุขภาพสัตว ยา วัคซีน และหลักระบาดวิทยาของโรคสัตวที่สําคัญ เพื่อใชในการควบคุมปองกันฝูงสัตวให
ปราศจากโรคติดตอ และหลักสุขาภิบาลที่สําคัญในฟารม
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.
356416 สัตวเลี้ยงในฟารมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Farm Animals and the Environment
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
ปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอสวัสดิภาพของสัตวและผลผลิตจากสัตว การรับรูตอสิ่งแวดลอมรอบตัวสัตว
การตอบสนองของสัตวตอสิ่งแวดลอม และผลกระทบจากการเลี้ยงสัตวในระบบฟารมตอสิ่งแวดลอมและมนุษย
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.
356431 การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0-6)
Improvement of Farm Animals
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 261
การผสมพันธุ และการคัดเลือกสัตวเลี้ยงในฟารม ตั้งแตการคัดเลือกโดยดูตัวจนถึงการคัดเลือกเพื่อใหได
ลูกผสมที่ใหผลดีที่สุด วิธีการผสมพันธุ แผนการผสมพันธุ และการคัดเลือกลักษณะที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
แผนการผสมพันธุและการคัดเลือก โค สุกร สัตวปก
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.
356432 พฤติกรรมของสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
Behavior of Domestic Animals
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: นักศึกษาชั้นปที่ 3 เรียนวิชาเอกสัตวศาสตร
พฤติกรรมของสัตวเลี้ยงที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม วิวัฒนาการ พันธุศาสตรสิ่งแวดลอม และ
พฤติกรรมการเรียนรู และการจดจํา (retention) พฤติกรรมของโค, แพะ, หมู, แกะ ไก และเปด อธิบายเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของสัตวอื่นๆ เชน หนู (rat} mouse) และ แมวกับสัตวเลี้ยง
The behaviors of domestic animals in relation to environmental changes, to make students
understand animals better. The evolution, genetics, environment and behavior. Behavior of cattle, goat,
swine, sheep, chickens and duck. Other animals such as rat, mouse and cat may be also described
comparatively.
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356441 การผลิตสัตวปก
3(3-0-6)
Poultry Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
การผลิตและการเลี้ยงดูไกไข ไกกระทง ไกงวง เปด และนกกระทา
The production and husbandry of laying hen and broiler turkey, duck and Japanese quail.
356442 การผลิตและการจัดการสุกร
3(3-0-6)
Swine Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
การผสมพันธุ การใหอาหารและการจัดการสุกร การคัดเลือกพอพันธุและสุกรสาว 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.
356443 การผลิตโคนม
3(3-0-6)
Dairy Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตโคนม การจัดการ การใหอาหาร การบํารุงพันธุ และการควบคุมและปองกัน
โรค
Introduce general knowledge in dairy production with emphasis on theoretical practice in dairy
husbandry, nutrition and feeding milk collection, breeding and animal health.
356444 การผลิตโคเนื้อ
3(3-0-6)
Beef Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
ความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตโคเนื้อ ดานการจัดการ การใหอาหาร การใชแปลงหญาแบบ
โรงเรือนตลอดจนเครื่องมือที่ใชในการเลี้ยงโคเนื้อ
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.
356445 การจัดการฟารมสุกรเชิงการคา
3(3-0-6)
Commercial Swine Farm Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 442 และ ก.ศฐ. 201
เทคนิคการผลิต การวางผังฟารมสุกร การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูล การจัดการการผลิตสุกรในเชิงธุรกิจ
การจัดการทางดานการเงิน การตลาดและบุคคล
Production techniques, farm lay out, farm recording and interpretation, business-management of
swine farming, personnel, marketing and financial management.
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356446 การจัดการในฟารมสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
Management in Livestock Farming
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303 หรือตามความเห็นชอบ
การจัดการในฟารมเลี้ยงสัตว งานประจํา การใชเครื่องทุนแรง การวางผัง การจัดการเก็บรักษาอาหารสัตว
การจัดการเรื่องน้ําใช 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.
356447 การจัดการฟารมสัตวปก
3(3-0-6)
Poultry Farm Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 441
เปนวิชาที่กลาวถึงหลักการจัดการทั่วๆ ไป พรอมทั้งการบริหารงานในบริษัทเบื้องตน และการจัดการฟารม
เลี้ยงไกขนาดใหญแบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกไข การเลี้ยงไกเนื้อ การฟกไข และการจัดการโรงฟก การปองกันรักษา
โรคไก และการจัดการทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการจัดจําหนายผลผลิต เชน ไข และไกเนื้อ
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.
356448 การจัดการเนื้อสัตว
3(3-0-6)
Meat Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
เปนวิชาที่แนะนําใหเขาใจถึงการเจริญเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบในรางกายสัตว การจําแนกชั้นสัตว
สําหรับฆาทั้งในสุกรและโค การขนสงสัตวเขาฆา การดําเนินการฆา และการตัดแตงซากสัตวตามวิธีของไทยและ
สากล การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกลามเนื้อสัตวมีชีวิตไปเปนเนื้อสัตว หลักการจําแนกชั้นซากสัตว คุณภาพซาก
และความสัมพันธกับการผลิตปศุสัตว หลักสุขาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการฆาสัตวและโรงฆาสัตว การตรวจ
สัตวกอนและหลังฆา ตลอดจนกลาวถึงการตลาดเนื้อสัตว
Introduction to growth and development of animal body. Grading for slaughter, transportation,
method of human slaughter and cutting both in Thai and international styles. Post-mortem biochemical
changes from muscle to meat, carcass grading and carcass quality related to livestock production. Sanitation
and law related to animal slaughter and abattoir. Ante-mortem and post-mortem inspection. Marketing of
meat is included.
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356449 การผลิตกระตาย
3(3-0-6)
Rabbit Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210 หรือ ก.สศ. 212
เป น วิ ช าที่ อ ธิ บ ายถึ ง ประวั ติ แ ละสภาพการตลาด การผลิ ต กระต า ย ประเภทและพั น ธุ ก ระต า ย
การคัดเลือกและปรับปรุงบํารุงพันธุกระตาย อาหารและการใหอาหาร โรงเรือนและอุปกรณ ระบบการเลี้ยงและการ
จัดการฝูงกระตาย โรคพยาธิและการปองกัน การจัดการการผลิตเนื้อ หนัง และขนกระตาย
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.
356451 โภชนศาสตรสัตว
3(3-0-6)
Animal Nutrition
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303 และ ว.ชท. 315 และ ว.ชท. 319
กลาวถึงการยอย การดูดซึม และการเมตะโบไลซโภชนะตางๆ ในสัตวกระเพาะเดี่ยวและสัตวเคี้ยวเอื้อง
ขั้นตอนตางๆ ของการนําพลังงานไปใชประโยชนในรางกาย วิธีการประเมินคุณภาพอาหาร มาตรฐานอาหารเพื่อ
กิจกรรมตาง ๆ ของสัตว
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.
356452 โภชนศาสตรของสุนัขและแมว
3(3-0-6)
Dog and Cat Nutrition
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303
ขอกําหนดของอาหารสัตวเลี้ยง ประเภทของการผลิตอาหารสัตวในเชิงพาณิชย ธรรมชาติและพฤติกรรมการ
กินอาหารของสุนัขและแมว กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร ความตองการและสมดุลของสารอาหาร
การจัดการดานการใหอาหารทั้งวงจรชีวิต ปญหาที่เกิดจากการใหอาหารที่ผิดหลักการ และการใหอาหารสัตวปวย
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.
356455 การวิเคราะหสวนประกอบของอาหารสัตว
1(0-3-0)
The Proximate Analysis of Feeds
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303
ใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงการวิเคราะหหาปริมาณของน้ํา ไขมัน โปรตีน เยื่อใย คารโบไฮเดรทและเถา
รวมทั้งแรธาตุบางตัวในอาหารสัตว เพื่อใหสามารถแยกชนิดและคุณภาพของอาหารสัตวได
Quantitative analysis of major nutrients in feedstuffs:- i.e. moisture, ether extract, crude fiber,
nitrogen free extract, crude protein and ash. (some minerals)
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356456 การผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Animal Feed Manufacturing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 303
หลักการ, วิธีการ, ระบบ และอุปกรณในการผลิตอาหาร การแปรรูปวัสดุอาหารสัตว การเก็บรักษา การผสม
และการบรรจุอาหารสัตว รวมทั้งชนิด ขนาด ลักษณะการใชงาน ประโยชน และการบํารุงรักษาอุปกรณในการผลิต
อาหารสัตวที่จําเปนสําหรับใชในฟารม และโรงงานผลิตอาหารสัตว
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.
356490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร
6(0-36-0)
Cooperative Education in Animal Science
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 หรือ ตามความเห็นชอบของผูสอน
การทํางานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว โดยมีการ
ประเมินผลภายใตการควบคุมดูแลโดยอาจารยที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับการมอบหมายจากหนวยงาน และ
มหาวิทยาลัย
Working at the organization of a public or private sectors as a temporary member staff and to be
evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and university
356497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
เตรียมเอกสารเสนอและอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร ตามหัวขอที่ไดเลือกไว
Presentation and discussion on selected topics of Animal Husbandry.
356498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
Seminar II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
เตรียมเอกสารเสนอและอภิปรายทางวิชาการสัตวศาสตร ตามหัวขอที่ไดเลือกไว
Presentation and discussion on selected topics of Animal Husbandry.
356499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
เตรียมรายงานเกี่ยวกับการศึกษาปญหาพิเศษเฉพาะเรื่องทางดานสัตวศาสตร
Short report on a study of selected problems in Animal Husbandry.

3(0-9-0)
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357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร
2(1-3-2)
Agricultural Insect Pests
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 111
ความสําคัญของแมลงตอสังคมมนุษย กายวิภาคและการถอดรูปของแมลง วงจรชีวิต ลักษณะการทําลาย และ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูสําคัญทางพืชไร พืชผัก ไมผลและผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว แมลงศัตรูสําคัญ
ทางสัตวแพทย รวมทั้งกลวิธีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญทางการเกษตร โดยไมสรางผลกระทบตอระบบนิเวศน
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.
357322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
Economic Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึกษาแหลงที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช การแจงชื่อและการวิเคราะหชื่อแมลงที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจของเมืองไทย การศึกษาชีวประวัติ ลักษณะการทําลาย ความสําคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งหลักในการ
ปองกันกําจัดแมลงศัตรู พืชไร พืชผัก ผลไม และเศรษฐกิจอื่นๆ ของ เมืองไทย
Sources of insect pests and their outbreaks. Classification and identification of economic insects in
Thailand. The biology, type of damage, economic importance, and control strategies of the insect pests of
field crops, vegetables, orchards and other economic crops of Thailand.
357323 แมลงศัตรูในโรงเก็บ
3(2-3-4)
Insect Pests of Grain Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ความสําคัญการแจงชั้น การวิเคราะหชื่อ ชีวประวัติ ลักษณะการทําลายและหลักการปองกันและกําจัดของ
แมลงศัตรูในโรงเก็บ
Classification, identification, biology, and type of damage of the stored grain pests. How grain
becomes infested and how to prevent primary infestation. The detection of insect infestation in grain and
milled cereal products. The control strategies of the insect pests of stored products.
357324 แมลงศัตรูไมผล
3(2-3-4)
Insect Pests of Fruit Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
กระบวนวิชานี้เหมาะสําหรับนักศึกษาที่มิไดเลือกกีฏวิทยาเปนวิชาเอก มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติ ลักษณะ
การทําลาย รวมทั้งหลักในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
This course is designed for non-entomology major students, dealing with biology, type of damage
and control strategies of the insect pests of orchards of economic importance.
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357325 แมลงศัตรูพืชไร
3(2-3-4)
Insect Pests of Field Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
กระบวนวิชานี้เหมาะสําหรับนักศึกษาที่มิไดเลือกกีฏวิทยาเปนวิชาเอก มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติ ลักษณะ
การทําลาย รวมทั้งหลักในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชไรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
This course is designed for non-entomology major students, dealing with biology, type of damage
and control strategies of the insect pests of field crops of economic importance.
357326 แมลงศัตรูผัก
3(2-3-4)
Insect Pests of Vegetable Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
กระบวนวิชานี้เหมาะสําหรับนักศึกษาที่มิไดเลือกกีฏวิทยาเปนวิชาเอก มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติ ลักษณะ
การทําลาย รวมทั้งหลักในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูผักที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
This course is designed for non-entomology major students, dealing with biology, type of damage,
and control strategies of the insect pests of vegetable crops of economic importance.
357360 แมลงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Insects
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ความสําคัญของแมลงอุตสาหกรรมชนิดตางๆ ไดแก ไหม ครั่ง และผึ้ง กายวิภาคและสรีรวิทยา ที่อยูอาศัย
วงจรชีวิต พืชอาหาร และการขยายพันธุ หลักการเลี้ยงและวิธีการจัดการเพื่อใหไดผลผลิต ผลิตภัณฑ การแปรรูป
รวมทั้งการนําไปใชประโยชน
The importance of industrial insects including silkworms, lac insects, and honey beer. The anatomy,
physiology, habits, biology, life histories, food plants, and rearing techniques of these industrial insects.
Principles and practice of their product management.
357390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
3(0-18-0)
Professional Skill Training in Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
การฝกงานภาคสนามของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร สาขากีฏวิทยา การฝกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสบการณใน
สาขาวิชากีฏวิทยา ทั้งในหนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน เนนดานการผลิตและใชสารเคมีฆาแมลง
การศึกษาวิจัยทางดานกีฏวิทยา เพื่อการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและสัตวเศรษฐกิจ รวมทั้งแมลงที่มีความสําคัญทาง
การแพทย และแมลงอุตสาหกรรม (ผึ้ง ไหม ครั่ง) ตลอดจนการศึกษาดูงานและการบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิทางดาน
กีฏวิทยา
This course is designed for Entomology students. Special trainings and/or study tours at the
government, government enterprises, and private firms, emphasizing pesticide production and application.
Entomological research works for controlling insect pests in economic crops and livestock including insects of
medical importance and industrial insects (honey bees, silkworm moths, and lac insects). Special lectures by
entomology specialists are also included.
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357417 กายวิภาคของแมลง
3(2-3-4)
Insect Anatomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
โครงสรางพื้นฐานทั้งภายนอกและภายในรางกายของแมลงการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงโครงสรางเหลานั้น
และคัพภะพัฒนา ตลอดจนวิวัฒนาการของแมลง และสัตวรวมวิวัฒนาการ
The external and internal anatomy of insects as related to identification. Their development and
structure modification. The phylogeny of insects and other arthropods.
357418 นิเวศวิทยาของแมลง
3(2-3-4)
Insect Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึก ษาถึง ความสัม พัน ธของแมลงที่ มีค วามสํา คัญทางการเกษตรกับสภาพแวดลอม โดยเนน ถึงปจ จัยที่มี
อิทธิพลตอการแพรกระจาย การเพิ่มปริมาณและการระบาดของแมลงศัตรูพืช
Relationship of agricultural insects to their biophysical environment with emphasis on the factors
affecting their distributions and abundances.
357421 แมลงพาหะโรคพืช
3(2-3-4)
Insect Transmission of Plant Diseases
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212 และ ก.กฏ. 322
ศึกษาการแจงชั้นแมลง การวิเคราะหชื่อ ชีวประวัติ และลักษณะการทําลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บ วิธี
ปองกันการเขาทําลาย และรวมทั้งหลักในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูเมล็ดธัญพืช และผลิตภัณฑประเภทแปงในโรง
เก็บ
Interrelationships of plants and insects. Symbiosis between insects and microorganisms. Significance
of insect vectors to the dissemination and development of plant diseases.
357422 แมลงศัตรูสําคัญทางการแพทยและสัตวแพทย
3(2-3-4)
Medical and Veterinary Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึกษาถึงชีวประวัติ ลักษณะการทําลาย และความสําคัญทางเศรษฐกิจของสัตวขาปลองที่มีความสําคัญทาง
การแพทยและสัตวแพทย การนําโรคมาสูคน ปศุสัตว สัตวปกและสัตวเลี้ยงอื่นๆ รวมทั้งยุทธวิธีในการปองกันกําจัด
Arthropods of medical and veterinary importance, their biology, type of damage and economic
importance. Arthropod disease vectors of human, livestocks, and poultry. Control strategies of medical and
veterinary important arthropods.
357432 อนุกรมวิธาน 1
3(2-3-4)
Systematic of Insects I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึกษาถึงหลักในการแจงชั้นและวิเคราะหชื่อแมลงที่มีความสําคัญทางการเกษตร รวมทั้งศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับชีวประวัติและที่อยูอาศัย ตลอดจนศัพทเทคนิคทางอนุกรมวิธานที่นักศึกษาควรทราบ
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Classification and identification of the insects, their habitats and biology, with emphasis on groups of
insects of agricultural importance. Technical terms used in taxonomic keys.
357441 หลักการปองกันกําจัดแมลง
3(3-0-6)
Principles of Insect Control
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึกษาถึงแหลงที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช การคาดคะเนปริมาณและการแพรกระจายของแมลง
โดยกรรมวิธีตางๆ เชน โดยวิธีกรรมชาติ โดยวิธีเขตกรรมฟสิกส กลศาสตร กฎหมาย ชีววิธี สารเคมี สหวิธี และ
ระบบการจัดการศัตรูพืช
Source of insect pests and their outbreaks. Estimation of insect pest populations and their
distributions. Insect pest control strategies; natural control, physical control, mechanical control, legal control,
biological control, chemical control, integrated control and pest management.
357442 การปองกันกําจัดแมลงโดยชีววิธี
3(2-3-4)
Biological Control of Insect Pests
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึกษาถึงหลักการและวิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยใชจุลินทรียตาง ๆ นิเวศวิทยาของการปองกันกําจัด
แมลงโดยชีววิธี ขอมูลเกี่ยวกับแมลงตัวห้ํา และแมลงตัวเบียฬ การวิเคราะหและประเมินผล การปองกันกําจัดแมลงโดย
ชีววิธี
Principles and mechanism of insect control by inimical organisms. Ecological basis for biological
control. Introduction to entomophagous insects. Analysis of classical biological control programs.
357443 พืชตานทานแมลง
3(3-0-6)
Insect Resistance in Crop Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึกษาถึงประวัติความเปนมา และความสัมพันธของพืชตานทานแมลงกับวิชาการสาขาอื่น ๆ สาเหตุที่ทําให
พืชมีความตานทานแมลง บทบาทของพืชตานทานแมลงในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช
History and the relation of insect resistance in cropplants to other scientific disciplines. The
mechanisms of resistance and factors the affect the expression or the permanence of resistance. Roles of
resistant plants in insect control.
357444 สารเคมีที่ใชปองกันกําจัดแมลง
3(2-3-4)
Insecticides
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึ ก ษาถึ ง นั ย สํ า คั ญ ของยาฆ า แมลงที่ มี ต อ ผลผลิ ต ของพื ช เศรษฐกิ จ ประเภทของยาฆ า แมลง และข อ พึ ง
ระมัดระวังในการใชยาฆาแมลง การจําแนกชนิดยาฆาแมลง ลักษณะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับแมลง ยาฆาแมลงประเภทสา
รอนินทรียและสารอินทรีย ยาฆาแมลงที่สกัดไดจากพืช ยาฆาแมลงประเภทสารอินทรียสังเคราะหและยาฆาแมลง
ประเภทรมควัน
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Significances of insecticides on crop production. Safe use of insecticides and their formulations.
Classification and mode of action of insecticides: inorganic insecticides, organic insecticides, botanical
insectcides, synthetic organic insecticides and fumigants.
357446 หลักการกักกันพืช
3(3-0-6)
Principles of Plant Quarantine
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึก ษาถึ ง หลัก การและรายละเอีย ดของการกัก กั น พืช กฎหมายและองค ก ารที่เกี่ย วข องกั บการกั ก กัน พื ช
ขั้นตอนดําเนินการและกรรมวิธีกอนและหลังการนําพืชผานดานกักกันพืช ระเบียบขอบังคับของดานกักกันพืชในการ
สงออกและนําพืชเขาประเทศ
Techniques in writing scientific papers in entomology. Insect survey and mass rearing techniques.
Outline of research project and planning for the experiment in entomology.
357490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
6(0-36-0)
Cooperative Education in Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
สหกิจศึกษาเปนการบูรณาการความรูจากชั้นเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานจริง ในสถาน
ประกอบการ นั ก ศึ ก ษาแตล ะคนจะเขา ปฏิบั ติ งานในสถานประกอบการในสถานะพนัก งานชั่ว คราว การประเมิ น
สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานเปนการประเมินรวมกันของสถานประกอบการและคณะกรรมการประเมินโครงการสหกิจ
ศึกษาของสาขาวิชากีฏวิทยา
Cooperative education is integrating classroom studies with learning through productive work
experiences. Each student is recognized as a temporary member staff by the employer. Evaluations of the
co-op program is determined by the employer in accordance with the academic committees of the
Department of Entomology.
357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา
3(3-0-6)
Techniques in Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211 หรือ ว.สว. 312
ศึกษาเทคนิคในการเขียนบทความทางวิชาการในสาขากีฏวิทยา เทคนิคในการสํารวจปริมาณแมลง หลักใน
การเลี้ยงแมลงเพื่อเพิ่มปริมาณ หลักในการวางแผนงานทดลอง และคนควาวิจัยทางกีฏวิทยา
Techniques in writing scientific papers in entomology. Insect survey and mass rearing techniques.
Outline of research project and planning for the experiment in entomology.
357494 หัวขอเลือกสรรทางกีฏวิทยา
Selected Topics in Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
หัวขอใหมที่นาสนใจทางกีฏวิทยาพื้นฐาน และกีฏวิทยาประยุกต
Current topics of interest in basic and applied entomology.

1(1-0-2)
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357497 สัมมนากีฏวิทยา 1
1(1-0-2)
Entomological Seminar I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของผูสอน
การนําเสนอผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ รวมทั้งการวิจารณผลงานทางดานกีฏวิทยาประยุกต
(ครั้งที่ 1)
The first presentation and discussion on selected topics in applied entomology
357498 สัมมนากีฏวิทยา 2
1(1-0-2)
Entomological Seminar II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของผูสอน
การนําเสนอผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ รวมทั้งการวิจารณผลงานทางดานกีฏวิทยาประยุก ต
(ครั้งที่ 2)
The second presentation and discussion on selected topics in applied entomology.
357499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของผูสอน
การศึกษาและการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาทางดานกีฏวิทยาประยุกต เขียนและพิมพเปนรูปเลมตาม
หลักสากล
Technical report based on the findings of the student research works on selected problem in
applied entomology, written in scientific manner.
359202 พืชและอาหารปลอดภัย
3(3-0-6)
Plant and Food Safety
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ระบบการจัดการในการผลิตพืชอาหารแบบตางๆ ชนิดของสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช อันตราย
จากการปนเปอนในอาหาร ระบบความปลอดภัยดานอาหาร เกษตรดีที่เหมาะสม การตรวจสอบสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชที่ตกคางในผลผลิตการเกษตรและสารพิษในอาหาร
Study on agricultural production systems, type of pesticide, hazard from food contamination, food
safety systems, good agricultural practices, pesticide residue test in agricultural product and toxic substance
test in food.
359210 หลักการพืชสวน
2(1-3-2)
Principles of Horticulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาถึงความสําคัญ การแพรกระจายของพืชสวน (ไมผล พืชผัก ไมดอกไมประดับ ตลอดจนพืชอุตสาหกรรม)
ความรู เกี่ยวกับพฤกษศาสตร แหลงกําเนิด พันธุที่ใชดิน ฟาอากาศที่ตองการ ตลอดจนภูมิประเทศที่เหมาะแกการ
เพาะปลูก การเตรียมดิน และการขยายพันธุ เปนตน
Plant structure, growth and development of horticultural crops, vegetable crops, fruit crops, ornamental
plants, industrial crops and modern technology in horticultural crops production.
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359301 การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
Plant Propagation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของการขยายพันธุพืชทั้งวิธีใชเมล็ดและชิ้นสวนอื่นที่ไมใชเมล็ด วิธีการขยายพันธุ
พืชแตละวิธีและวิธีดูแลรักษาพืชกอนและหลังการขยายพันธุขอดีและขอเสียที่เกิดจากการขยายพันธุแบบไมใชเมล็ดแต
ละวิธี พรอมทั้งชี้ใหเห็นขอดีขอเสียเมื่อจะนําไปปฏิบัติจริง ๆ
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.
359302 การขยายพันธุพืชขั้นสูง
3(2-3-4)
Advanced Plant Propagation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 301
ศึกษาเกี่ยวกับการนําวิธีการเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะอื่นของพืชมาใชเพื่อการขยายพันธุพืช และเพื่อ
รักษาเชื้อพันธุตลอดจนวิธีการจัดการเพื่อรักษาเชื้อพันธุ
The uses of cell, tissue and organ culture, technique for plant propagation and for maintaining
germplasm. Management and production of plant nuclear stock.
359311 สรีรวิทยาของพืชสวน
3(2-3-4)
Physiology of Horticultural Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาขบวนการเจริญเติบโต ความสําคัญของการสังเคราะหแสง การหายใจ การสรางและใชคารโบไฮเดรท
ไนโตรเจน และไขมันที่เกี่ยวของกับพืชสวน การเพิ่มผลผลิต โดยการใชสารฮอรโมน 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.
359341 การจัดการสถานขยายพันธุไม
3(2-3-4)
Nursery Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
เนื้อหาของวิชานี้ประกอบดวยธุรกิจของพืชพันธุขยายที่มีมาตรฐานรวมทั้งการจัดการแหลงขยายพันธุไม
ตางๆ การวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับแหลงขยายพันธุ และยังประกอบดวยการบรรยายถึงแหลงขยายพันธุไม
และโรงเรือนเพาะชําชนิดตางๆ พรอมทั้งวิธีการขยายพันธุและการปลูกพืชในสถานเพาะชําและในสนามตลอดจนการ
จั ด การเกี่ ย วกั บ ดิ น และการตลาดด ว ย ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาก็ จ ะได รั บ ความรู ทั้ ง จากการบรรยายและจากการปฏิ บั ติ ใ น
หองทดลองดวย
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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359350 หลักการทําสวนไมผล
2(2-0-4)
Principles of Fruit Crop Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 311 หรือ ตามความเห็นชอบของผูสอน
ความสําคัญของไมผล ถิ่นกําเนิดและแหลงปลูกไมผล การจําแนกไมผล พฤกษศาสตรของไมผล สรีรวิทยา
ของไมผล การขยายพันธุไมผล นิเวศวิทยาของไมผล การเลือกทําเลสรางสวนไมผล การสรางสวนไมผล การดูแลรักษา
สวนไมผล การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสําหรับการผลิตไมผลเชิงการคา และกรณีความสําเร็จในการทําสวนไมผล
Important of fruit crops, center of origin and production area of fruit crops, classification of fruit crops,
botany of fruit crops, physiology of fruit crops, propagation of fruit crops, ecology of fruit crops, site selection.
of fruit tree orchard, orchard establishment, orchard care, farmer capacity building for commercial fruit crop
production and successful cases of fruit crop production.
359361 หลักการพืชอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Principles of Industrial Crop
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 210
การจัดจําแนกพืชอุตสาหกรรม หลักการในการผลิตพืชอุตสาหกรรม การวางแผน การปลูก การจัดการ การ
ดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว พืชอุตสาหกรรมที่สําคัญ (น้ํามัน เครื่องเทศ และน้ํามันหอมระเหย เครื่องดื่ม เสนใย เนื้อไม
น้ํายาง) รวมทั้งการปรับปรุง และวิธีการแปรรูปผลผลิต
Classification of industrial crops, principles of industrial crop production, planning, planting
management, cultural practices and harvesting, important industrial crops (oil, spice and essential oil,
beverage, fiber, wood, latex and resin) including improvement and processing method of product.
359390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
3(0-18-0)
Professional Skill Training in Horticulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 และลงทะเบียนพรอม ก.พส. 392
การฝกทักษะวิชาชีพทางพืชสวน เปนการฝกประสบการณที่เกี่ยวของกับพืชสวนทั้งหมด ไดแก ไมดอกไม
ประดับ พืช ผัก พื ช อุต สาหกรรม และไมผ ลรวมทั้ งลัก ษณะการทํา งานของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนองคกรที่เกี่ยวของและผูปลูกเลี้ยงสมัครเลน นักศึกษาจะมีโอกาสฝกงานทางดานพืชสวนจนครบวงจร อันไดแก
งานการพัฒนาพันธุ การขยายพันธุ การผลิต และการตลาด
The course is intended to enable students majoring in horticulture to gain experience in floral and
ornamental, vegetable, industrial and fruit crops. They will learn about both government and private sector
activities as well as related societies or associations and amateurs. They will be trained in the complete
horticultural cycle including crop improvement, propagation, production and marketing.
359392 การฝกงานทางพืชสวน
3(0-18-0)
Practical Training in Horticulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 และลงทะเบียนพรอม ก.พส. 390
การฝกปฏิบัติงานทางพืชสวน ในดานไมดอกไมประดับ พืชผัก พืชอุตสาหกรรม และไมผลนักศึกษาจะได
ฝกงานทางดานพืชสวนอยางครบวงจร รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ การผลิต และการตลาด เรียนรูระบบ
การทํางานดานการเกษตรทั้งสวนของภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเรียนรูความสัมพันธทางดานสังคมในองคกร
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Practice in horticulture to gain experience in floral and ornamental plants, vegetable, industrial and
fruit crops. Students will be trained in the complete horticultural cycle including crop improvement,
propagation, production and marketing. They will learn about agricultural working system in both government
and private sectors as well as social relations in organization.
359401 การปรับปรุงพันธุพืชสวน
3(3-0-6)
Improvement of Horticultural Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231 และ ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาพื้นฐานทางพันธุศาสตรและวิธีการผสมพันธุของพืชสวน ทั้งพืชที่มีการผสมตัวเอง ผสมขาม วิธีการผสม
พันธุเพื่อใหมีความตานทานตอแมลง โรค และความแหงแลง รวมถึงการผสมพันธุ เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
จํานวนโครโมโซมในพืชสวน ตลอดจนการรักษาพันธุที่ไดรับการปรับปรุงแลว
The study of genetic basis and method of breeding of both self- and cross-pollinated ornamental
plants, method of breeding for insect, disease and drought resistance. The course also include polyploidy in
ornamental plant breeding and maintenance of improved varieties.
359404 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
2(1-3-2)
Postharvest Handling of Horticulture Crop
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 311 หรือตามความเห็นของผูสอน
ศึกษาโครงสราง สวนประกอบและสรีรวิทยาพื้นฐานของผลิตผลทางพืชสวน ปจจัยที่ทั้งกอนและหลังการเก็บ
เกี่ยวที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผล วิธีการตลอดจนการปฏิบัติการบรรจุหีบหอ การเก็บรักษา การขนสง และการตลาด
Postharvest losses, introduction to postharvest physiology harvesting index and harvest, quality and
quality assurance, precooling, storage, packing and packaging, physiological disorder and postharvest
disease
359406 เทคโนโลยีสารกําจัดวัชพืช
3(2-3-4)
Herbicide Technology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน :นักศึกษาชั้นปที่ 4
ใหแนวทางการใชสารกําจัดวัชพืชที่ถูกตองเหมาะสม ใหสาระของสารกําจัดวัชพืชในแงของการจําแนก สมบัติ
การเลือกทําลาย การเคลื่อนยายในตนพืช การแสดงพิษ เพื่อเปนความรูพื้นฐานสําหรับใชประกอบกับการจัดการสาร
กําจัดวัชพืช ยังไดรวมไปถึงความรูที่เกี่ยวกับพิษวิทยาของสารกําจัดวัชพืช และผลกระทบของสารกําจัดวัชพืชที่มีตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอม
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.
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359407 การจัดการน้ําของพืชสวน
3(2-3-4)
Water Management of Horticultural Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 311
หลักการใหน้ําแกพืชโดยทั่วไป การใหน้ําแบบจํากัดพื้นที่หรือแบบของพืชสวน ความสัมพันธของน้ํากับดิน
ความสัมพันธของน้ํากับพืชสวน การขาดน้ําและความสัมพันธของการขาดน้ําที่มีตอการเจริญเติบโตของพืชและรูปราง
ของพืชสวน การตรวจสอบอาการขาดน้ําในดินและพืช ความตองการน้ําของพืชสวน ปริมาณและคุณภาพของน้ํา การ
วางแผนการใหน้ําแบบจํากัดพื้นที่ การวางแผนเบื้องตนในการใหน้ํา การออกแบบ และตารางกําหนดการใหน้ํา
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.
359410 หลักการไมดอก
2(2-0-4)
Principles of Floriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึกษาเกี่ยวกับหลัก และวิธีการปลูกดูแลรักษาไมดอกไมประดับ ตลอดจนองคประกอบเกี่ยวกับการจัดสวน
สวนตัวและสวนสาธารณะ
Classification of flowers, overviews of national and international floriculture, fundamentals on flower
production, flower bulbs, ornamental lotus, annual plants, cut flowers, potted plants, tropical flowers and
cactus.
359420 หลักการผลิตผัก
2(2-0-4)
Vegetable Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
ศึ ก ษาหลั ก การและวิ ธี ก ารปลู ก ดู แ ลรัก ษาพืช ผั ก ที่ป ลู ก แบบสวนครั ว และแบบการค า โดยจะเน น ป ญ หา
เกี่ยวกับการปลูกพืชผักเขตอบอุนในเขตรอน
Importance of vegetable for human and economical importance, use of vegetable, systematic
classification of vegetable, growth and development and factors affecting growth and development of
vegetable, general vegetable production, organic vegetable production, vegetable marketing, standardization
of vegetable, postharvest handling of vegetable.
359490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน
6(0-36-0)
Cooperative Education in Horticulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
การฝกงานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว โดยมีการ
ประเมินผลภายใตการควบคุม ดูแล โดยอาจารยที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานและ
สาขาวิชาพืชสวน
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Working at the organization of a public or private sectors as a temporary member staff and to be
evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and the Division of Horticulture
359497 สัมมนา
1(1-0-2)
Seminar
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
นักศึกษาบรรยายเพื่อนําเสนอการสัมมนาอยางนอยหนึ่งครั้งตามหัวขอที่กําหนด
Students are required to give lecture or lectures to the class under topic or topics selected by staff of
the department, etc.
359499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
นักศึกษาจะตองหัดทําการวิจัย โดยการแนะนําของอาจารยในสาขาวิชาพืชสวนหรือผูทรงคุณวุฒิ
Students are required to learn to do research under a supervision of staff or qualified supervisor.
360210 โรคพืชเบื้องตน
2(2-0-4)
Elementary Plant Pathology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 201
ความสําคัญและพัฒนาการทางโรคพืชที่มีผลตอการเกษตร เชื้อสาเหตุ การแพรระบาด การเขาทําลาย อาการ
ของโรค การวินิจฉัยโรค ตลอดจนระบบการปองกันตนเองของพืชและการจัดการโรค การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
ประโยชนในการปองกันโรคและการพยากรณโรค
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.
360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
1(0-3-0)
Elementary Plant Pathology Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 หรือ ก.รพ. 211 หรือ ลงทะเบียนพรอมกัน
รูปรางลักษณะของเชื้อโรค อาการของโรคพืชที่เกิดจากสาเหตุตาง ๆ อุปกรณที่ใชในวิชาโรคพืชเบื้องตน
และวิธีการตาง ๆ ในการปองกําจัดโรคพืช
Morphology of pathogens, disease symptoms caused by various agents, equipment used in
elementary plant pathology and methods for control of plant diseases.
360301 เทคนิคทางโรคพืช
3(2-3-4)
Plant Pathology Techniques
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
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เทคนิคตาง ๆ ในการศึกษาทางโรคพืช การทําสไลดวิธีตาง ๆ การใชเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ทางโรคพืช คุณสมบัติและการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมกับการจํานวนของเชื้อ สภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การทวีจํานวนของเชื้อ วิธีการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืชและการวิเคราะหทางโรคพืช
Techniques in isolating and culture of plant pathogens. Methodology in the research of plant
diseases.
360304 โรคของพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
Diseases of Economic Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
อนุกรมวิธานของเชื้อที่ทําใหเกิดโรคกับพืชไร พืชผักและไมผลในประเทศไทยลักษณะอาการของโรคพืช
การปองกันกําจัดโรคพืชดังกลาว
Taxonomy, Biology and control of diseases of field crops, vegetables and fruit crops in Thailand.
360390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
3(0-18-0)
Professional Skill Training in Plant Pathology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
การฝกงานภาคสนามของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร สาขาวิชาเอกโรคพืช โดยการฝกงานในฟารมของรัฐ
และ/หรือของเอกชน ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการเกษตรตาง ๆ และฝกงานในระบบรวมสาขาวิชาเอก
Practical training in plant pathology at governmental farms and private sectors. Study tours at
various agricultural development projects and training in other related topic.
360400 การวินิจฉัยโรคพืช
3(2-3-4)
Diagnosis of Plant Diseases
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
การวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส หรือ จุลินทรียที่เหมือนไวรัส ไสเดือนฝอย การขาด
ธาตุอาหารหรือไดรับธาตุอาหารหรือไดรับธาตุอาหารมากเกินไปตลอดจนวิธี การที่วินิจฉัยโรคที่แมนยําและรวดเร็ว
Diagnosis of plant diseases which are caused by fungi, bacteria, viruses or virus-like organisms,
nematodes, and mineral deficiency or excess. Rapid and accurate methods for disease diagnosis are also
included.
360401 โรคของไมดอกไมประดับ
3(2-3-4)
Diseases of Ornamental Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
ลักษณะอาการของโรค การจําแนกชนิดของเชื้อ อนุกรมวิธานของเชื้อสาเหตุการปองกันกําจัดโรคพืชที่เกิด
กับไมดอกไมประดับ
Symptomatology identification, taxonomy and control of important ornamental plants diseases.
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360402 โรคของพืชไร
3(2-3-4)
Diseases of Field Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
ความสัมพันธระหวางเชื้อโรคกับสรีรวิทยาของพืช โรคที่เกิดกับธัญพืช หญาเลี้ยงสัตว ถั่ว พืชน้ํามัน และพืช
ไรอื่น ๆ
General introduction and physiological anatomy of plant groups in relation to diseases. Diseases of
cereals, grasses, legumes oil seed crops and field crops.
360403 โรคของไมผล
3(2-3-4)
Diseases of Fruit Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
ลักษณะอาการของโรค ลักษณะของเชื้อ การจําแนกชนิดของเชื้อ การปองกันกําจัดโรคของไมผลเมือง
หนาว ไมผลกึ่งเมืองรอน และไมผลเมืองรอน
Symptomatology, identification and control of diseases of important temperated subtropical and
tropical fruit crops.
360404 โรคของผัก
3(2-3-4)
Diseases of Vegetable Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
ลักษณะอาการของโรค สาเหตุของโรค การระบาดและการเขาทําลายพืช การปองกันกําจัดโรคที่สําคัญของ
ผัก
Establishment, symptoms and causes of diseases. Disease control of important vegetable crops.
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
3(2-3-4)
Plant Disease Control
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
รายละเอียดคุณสมบัติทางเคมีและปฏิกิริยาของสารเคมีที่ใชกําจัดเชื้อรา สารปฏิชีวนะและสารเคมีที่ใชกําจัด
ไสเดือนฝอย หลักการเบื้องตนที่เกี่ยวของกับเทคนิคและวิธีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตาง ๆ
The principles and methods of plant disease control. Epidemiology and it’s factors involved.
Introduction to various methods for using in protection of the plants and eradication of the pathogens.
Biotechnology techniques and integrated control were also applied in plant disease control.
360411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
3(2-3-4)
Bacterial Diseases of Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 201
คุณลักษณะและอนุกรมวิธานของเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุทางโรคพืช วิธีการเขาทําลายของเชื้อ ลักษณะ
อาการของโรค การปองกันกําจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
Characteristics and taxonomy of bacterial plant pathogen mode of entries, symptoms and control of
bacterial diseases.
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360423 ราสาเหตุโรคพืช
3(2-3-4)
Plant Parasitic Fungi
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 201
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปรางลักษณะเชื้อราสาเหตุของโรคพืช ลักษณะที่แตกตางกันของเสนใย โครงสราง
สืบพันธุ ขยายพันธุ รูปรางของสปอรโครงสรางที่ บรรจุสปอร และโครงสรางที่ใหกําเนิดสปอร เรื่องราวเกี่ยวกับ
การดํารงชีวิตของเชื้อรา การเขาทําลายพืช ปจจัยที่เกี่ยวของกับการระบาด
General characteristics of plant parasitic fungi. Differences of fungal hyphae, asexual and sexual
reproductive structures, types and shapes of spores. Details of spore bearing structures. Life cycle of each
parasitic fungus. Infection and disease development in plant. Factors involve with opidemiology of pathogens.
360431 โรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย
3(2-3-4)
Plant Nematodes
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
ลักษณะทางกายวิภาค สัณฐานวิทยา ชีพจักร และการจําแนกชนิดของไสเดือนฝอยลักษณะอาการของโรค
พืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย เทคนิคการแยกไสเดือนฝอยศัตรูพืช ความสัมพันธระหวางพืชและไสเดือนฝอยศัตรูพืชและ
การปองกันกําจัด
Anatomy, morphology, life cycle and classification of nematodes. Commonly encounters plant
parasites symptomatology, techniques for isolation of plant parasitic nematodes, host parasite relationship
and current control measures stressed.
360441 วิสาวิทยาของพืช
3(2-3-4)
Plant Virology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 201 และ ก.กฏ. 311 หรือ ก.กฏ. 210 หรือ ก.กฏ. 211
หรือ ว.สว. 312
โครงสรางและคุณสมบัติของไวรัสศัตรูพืช ลักษณะอาการและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชที่ถูก
ไวรัสทําลาย การถายทอดเชื้อไวรัส การแยกเชื้อไวรัสบริสุทธิ์ วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับไวรัสศัตรูพืช
A course dealing with structure and properties of plant viruses. Symptomatology and physiology of
virus infected plants. Virus transmission and synthesis. Purification of plant viruses. Practical work on
qualitative and quantitative studies of plant viruses.
360450 โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
Post Harvest Disease
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
เพื่อเนนใหเห็นถึงความสําคัญของโรคพืชหลังเก็บเกี่ยว ทั้งในดานของเมล็ดพืชผัก และผลไมตาง ๆ แนะนํา
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยวของพืชที่สําคัญและศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเกิดโรค รวมทั้งการปองกันและกําจัดโรค
พืชที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
A discussion of the importance of post harvest diseases which occur on seeds, grains, vegetables
and fruits. Introduction of major post harvest diseases and study of the factors concerning development of
these diseases and including present effective control methods.

154
360460 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อโรคในระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Plant- Pathogen Interactions
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 201
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อสาเหตุในระดับโมเลกุล เชน ความจดจํา จําเพาะและการสนองตอบของพืช
อาศัย การผลิตพีอาคโปรตีน ไฟโตอะเล็กซิน การชักนําใหพืชอาศัยเกิดความตานทานหรือออนแอตอโรค ตลอดจนการ
ใชเทคโนโลยีการเพิ่มยีนสตานทานโรคในพืช
Interaction between plant and pathogens at the molecular level: Specific recognition and
responsibility of the host plant, production of PR-proteins and phytoalexins, induction of resistance or
susceptibility in plants, cloning of disease resistant gene into plant cells.
360470 การประยุกตใชการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
3(2-3-4)
Application of Plant Tissue Culture in Plant Pathology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
หลักการในการเลี้ยง อวั ยวะ เนื้อเยื่อ และเซลลของพืช ตลอดจนการประยุกตใชป ระโยชนจากการเลี้ยง
เนื้อเยื่อทางการเกษตร รวมทั้งการผลิตพืชที่ปลอดโรคหรือทนตอโรค โดยการใชวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Principles of plant organ, tissue and cell cultures and their application to plant pathological studies.
Production of disease-free and disease-resistant plants are also concerned.
360471 การประยุกตใชเทคนิคระดับโมเลกุลทางดานโรคพืชและการเกษตร
3(2-3-4)
Application of Molecular Techniques in Plant Pathology and Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 และ ก.รพ. 212 หรือ ก.รพ. 211 และ ก.รพ. 212
ความรูพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของโครงสรางและองคประกอบของกรดนิวคลิอิค เทคนิคระดับ
โมเลกุลที่นํามาประยุกตเพื่อการจําแนกและตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืช รวมไปถึงการนํามาประยุกตในการเกษตร
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.
360490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช
6(0-36-0)
Cooperative Education in Plant Pathology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
การฝกงานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว โดยมีการ
ประเมินผลภายใตการควบคุม ดูแล โดยอาจารยที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานและ
ภาควิชาโรคพืช
Working at the organization of a public or private sectors as a temporary member staff and to be
evaluated by an advisor and trainer assigned by the work place and the Department of Plant Pathology
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360497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
เสนอเรื่องราวและอภิปรายรวมกันในหัวขอเรื่องที่คัดเลือกแลวเกี่ยวกับโรคพืชและการปองกันกําจัด
Presentation and discussion selected topics of plant protection and plant pathology.
360498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
Seminar II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
เสนอเรื่องราวและอภิปรายรวมกันในหัวขอเรื่องที่คัดเลือกแลวเกี่ยวกับโรคพืชและการปองกันกําจัด
Presentation and discussion on selected topics of plant protection and plant pathology.
360499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
เขียนรายงานสั้น ๆ จากการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับปญหาทางดานโรคพืชที่คัดเลือกแลว
A short report of the investigation on a selected problem on plant pathology.

3(0-9-0)

361210 ปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Soil Sciene and Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 104 และ ว.คม. 108 หรือว.คม. 111 และ ว.คม. 115
หลักการกํา เนิดดิน ฟสิกสของดิน เคมีของดิน จุลิน ทรียดิ น ความอุดมสมบรูณของดินและธาตุอาหารพืช
รวมทั้งการสํารวจและจําแนกดิน การประยุกตวิทยาศาสตรของดินในการจัดการดิน น้ําและทรัพยากรธรรมชาติใหคง
ประโยชนยั่งยืน เพื่อปรับปรุงศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
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.
361214 ปฏิบัตกิ ารปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตรเบื้องตน
1(0-3-0)
Laboratory Practices on Introduction to Soil Science and Conservtion
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 หรือลงทะเบียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับ วัตถุตนกําเนิดดิน การศึกษาโปรไฟลดินเบื้องตน แผนที่การจําแนกดินโลกและแผนที่ดิน
ของประเทศไทย สมบัติทางฟสิกสของดิน การวัดความเปนประโยชนของน้ําในดิน การวัดความเปนกรดของดินและ
ความตองการปูน การวัดความเค็มของดิน และความตองการน้ําในการชะลาง อินทรียวัตถุและกิจกรรมของจุลินทรียดิน
ธาตุอาหารพืช และการใชปุย การจําแนกสมรรถนะที่ดินทางการเกษตร และแผนที่การใชประโยชนที่ดิน การอนุรักษดิน
และการจัดการดินบนพื้นที่ลาดเท บทบาทของลุมน้ําและการจัดการ
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
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microbial activity, plant nutrients and fertilizers, agricultural land capability classification and land use map,
soil conservation and sloping land management, watershed function and management
361301 ดินและคุณภาพสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Soil and Environmental Quality
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 100 หรือ ว.คม. 102 หรือ ว.คม. 104
หรือ ว.คม. 115 หรือ ว.คม. 116 หรือ ว.คม. 151
การแบงประเภทของสารมลพิษบทบาทของดินในวัฏจักรเคมีธรณีชีวของธาตุหลักและสารประกอบในภาวะ
แวดลอม อันตกริยาของสารมลพิษกับดิน, แหลงน้ํา และบรรยากาศแวดลอม วิธีการจัดการดินเพื่อแกไขหรือลดสาร
มลพิษ แนวทางการประเมินความเสี่ยงอันเนื่องจากสารมลพิษ
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.
361302 ฝนกรดและดินกรด
3(3-0-6)
Acid Rain and Acid Soil
เงื่อนไข ที่ตองผานกอน: ว.คม. 100 หรือ ว.คม. 102 หรือ ว.คม. 104
หรือ ว.คม. 115 หรือ ว.คม. 116 หรือ ว.คม. 151
แหลงธรรมชาติและแหลงผลิตโดยมนุษยของไนโตรเจนและซัลเฟอร ปจจัยและกระบวนการการเกิดฝนกรด
และผลกระทบตอระบบนิเวศน วิธีการสะเทินฤทธิ์ฝนกรด สาเหตุของการเกิดดินกรดและผลกระทบ วิธีแกไขดินกรด
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.
361321 การวิเคราะหดินและพืช
4(3-3-6)
Soil and Plant Analysis
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212,
ว.คม. 235 หรือ ว.คม. 236 และ ว.คม. 239
ความผิดพลาดของการวิเคราะหเคมี การประเมินผลการวิเคราะห หลักการของเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
หลักการวิเคราะหหาธาตุตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอพืช การวิเคราะหหาความจุประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได ความตองการ
ปูนของดิน อินทรียวัตถุ ความนําไฟฟาจําเพาะของดิน (ปริมาณเกลือที่ละลายน้ําได) และปฏิบัติการในหัวขอดังกลาว
Error in chemical analysis, evaluation of analytical data, principle of instrumentation and analysis of
plant essential elements, determination of cation exchange capacity, lime requirement, organic matter,
electrical conductivity and laboratory of the mention topics.
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361341 ระบบขอมูลเชิงพื้นที่เบื้องตนสําหรับการเกษตร
3(2-3-4)
Introduction to Spatial Information Systems for Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 212
พื้นฐานและบทบาทของระบบขอมูลเชิงพื้นที่สําหรับการเกษตร การจัดการและองคประกอบของระบบขอมูล
เชิงพื้นที่ การไดมาซึ่งขอมูลเชิงพื้นที่ รูปแบบขอมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะหและแสดงผลขอมูล ตลอดจนตัวอยางการ
ประยุกตใชระบบขอมูลเชิงพื้นที่สําหรับทางเกษตรในดานตาง ๆ
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.
361351 ความอุดมสมบูรณของดิน
3(3-0-6)
Soil Fertility
เงื่อนไขที่ตองผานกอน :ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211
ศึก ษาป จ จั ย ตา ง ๆ ที่ มี ผ ลกระทบตอ การเจริ ญ เติ บ โตของพืช บทบาทของธาตุ อ าหารที่ จํ า เป น ในตน พื ช
ธรรมชาติและสมบัติทางเคมีของธาตุอาหารพืชในดิน ความสัมพันธระหวางดิน และพืชขั้นมูลฐาน การประเมินและการ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดิน หลักในการใชปูนและปุยชนิดตาง ๆ และการใชปุยในการเพิ่ม
ผลผลิตพืชตลอดจนวิธีการจัดการดินในดานที่เกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณดิน
Factors affecting plant growth; role of essential elements in the plant nutrition; nature and chemical
properties of essential elements in soil; basic soil-plant relationship; evaluation and correction soil fertility
problems; fundamentals of lime and fertilizer application; fertilizers and fertilizer usage in crop productions
and soil management as related to soil fertility.
361390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
3(0-18-0)
Professional Skill Training in Soil Science and Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
การฝกงานในหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการดิน น้ํา พืช และปุย จํานวน 100 ชั่วโมงเพื่อมุงเนน
ถึงการเพิ่มผลิตทางเกษตร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Field work focusing on soil, water, plant and fertilizer management for crop production and natural
resources protection under soil related government and private sectors.
361413 การจําลองระบบดิน-พืช
3(3-0-6)
Soil-Crop Systems Modeling
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
หลักการและวิธีการของแบบจําลองกระบวนการทางชีวกายภาพของการใชและการกระจายธาตุคารบอนในพืช
ในชวงการเจริญเติบโตตาง ๆ กระบวนการพลวัตของน้ําในดินและน้ําในพืช กระบวนการพลวัตของธาตุไนโตรเจนและ
ธาตุฟอสฟอรัสในดินและในพืช สมการทางคณิตศาสตรจะนํามาใชเพื่อการบรรยายความสัมพันธระหวางตัวแปร
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
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dynamics; and soil and plant phosphorus dynamic processes. Mathematical equations will be used to
describe the relationships between variables.
361421 ปฐพีเคมี
3(3-0-6)
Soil Chemistry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
เคมีดินและสมบัติของแรซิลิเกตโดยเนนหนักในแรเลเยอรซิลิเกต กระบวนการแลกเปลี่ยนแคทไอออนและแอน
ไอออนในดิน ดินกรด และดินดาง เคมีเบื้องตนของดินน้ําขังและดินกรดจัด
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.
361433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
3(2-3-4)
Soil Microbial Biotechnology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 212 หรือ ว.จช. 201
นิ เ วศน วิ ท ยาจุ ลิ น ทรี ย และสภาพแวดล อ มในดิ น จุ ลิ น ทรี ย ใ นดิ น และการประเมิ น ปริ ม าณประชากร
นิเวศนวิทยาบริเวณรากพืช กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืช การยอยสลายวัสดุอินทรีย การฟนฟูดินปนเปอน
สารมลพิษโดยชีววิธี และเทคโนโลยีชีวภาพดิน
Microbial Ecology and Soil Environment, Soil Microorganisms and Assesment of Quantification,
Rhizosphere Ecology Organic Materials Composting, Bioremediation of soil contamination, and Soil
Biotechnology
361442 การสํารวจและจําแนกดิน
3(2-3-4)
Soil Survey and Classification
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน
ศึกษาคุณสมบัติและวิธีการจําแนกดิน ลักษณะและการกระจายของดินชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมดิน
หลักของภาคเหนือ การใชและการจัดการดินใหเหมาะสมตามชนิดของดิน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชและการทําแผน
ที่ดิน ทัศนศึกษาตามแหลงตาง ๆ ที่มีตัวแทนของดินชุดตาง ๆ 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.
361452 ปุย
3(3-0-6)
Fertilizers
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
ศึกษาธรรมชาติ สมบัติ ปฏิกิริยาเคมีและการใชปุยที่ใหธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม ธาตุอาหาร
รองและธาตุอาหารเสริม
Nature, behavior, production technology and use of N, P, K, secondary and micronutrient fertilizers
as well as organic fertilizer.
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361453 ดินและธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
Soil and Plant Nutrition
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 351 หรือ ว.ชว. 342 หรือ ก.พส. 311
หรือตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
ศึกษาธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับพืช กลไกในการดูดซึม และการเคลื่อนยายธาตุอาหารพืช การใชประโยชน
ของธาตุอาหารในขบวนการตาง ๆ ภายในตนพืช ศึกษาปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธาตุอาหารของพืชในเขตรอน
Mineral nutrition of plants in relation to mechanism of ion transport, salt absorption, plant metabolism
special emphasis on problems associated with tropical crops nutrition.
361461 การอนุรักษดิน
3(3-0-6)
Soil Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 201 และ วศ.ย. 281
ศึกษาธรรมชาติและสาเหตุของการพังทลายของดินเนื่องจากลมและฝน สมบัติทางกายภาพและผลกระทบ
ของฝนที่มีตอการชะลางและพัดพาไปของดิน มาตรการในการควบคุมการพังทลายของดิน การคาดคะเนน้ําที่ไหลบา
การออกแบบทางวิธีกลในการควบคุมการพังทลายของดินรวมทั้งการจัดการที่ดินและปลูกพืชใหเหมาะสมตลอดจน
คนหาวิธีการวิจัยและแกปญหาเพื่อการอนุรักษดิน
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.
361471 ปฐพีฟสิกส
3(3-0-6)
Soil Physics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
หรือ ว.ฟส. 181 และ ว.ฟส. 191
สมบัติทางฟสิกสของดิน ตลอดจนปรากฏการณทางฟสิกสบางอยางที่เกิดขึ้นในดิน โดยเนนถึงสมบัติทาง
ฟสิกสที่เกี่ยวของกับการเจริญและพัฒนาการของพืช เชน เนื้อดิน โครงสรางของดิน การถายเทอากาศในดิน อุณหภูมิ
ดิน สถานะ และสมบัติของน้ําในดิน ทําการประเมินหรือตรวจวัดและจัดการสมบัติทางฟสิกสตาง ๆ เหลานั้น เพื่อให
เหมาะสมกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร และทั้งยังสามารถประยุกตแนวคิดตาง ๆ เหลานี้กับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของได
อีกดวย
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.
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361474 วิธีการของปฐพีฟสิกสวิเคราะห
Methods of Soil Physical Analysis
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 471 หรือลงทะเบียนเรียนพรอมกับ ก.ปฐ. 471
การปฏิบัติการในหองปฏิบัติการหรือในภาคสนามเพื่อวัดหรือวิเคราะหสมบัติทางฟสิกส
Laboratory and field exercises in methods of soil physical properties analysis.

1(0-3-0)

361475 การจัดการน้ําในดินและการชลประทานระดับไรนา
3(3-0-6)
Soil Water Management and On-Farm Irrigation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ฟส. 101 หรือ ว.ฟส. 111 หรือ ว.ฟส. 181 และ ว.ฟส. 191
และ ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 212
บทบาทสําคัญของน้ําในดิน และระบบการใหน้ําในระดับไรนาตอการผลิตพืช ความสัมพันธของดิน-น้ําและพืช
การจัดการน้ําในดิน ดินเค็มและดินดาง วิธีการใหน้ําและระบบการระบายน้ําแบบตาง ๆ การวัด การคํานวณการใชน้ํา
ของพืช และความตองการน้ําสําหรับระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพในระดับไรนา การตัดสินใจเลือกวิธีการใหน้ํา
แกพืช การพิจารณา การวางแผนงาน และดําเนินงานสําหรับโครงการชลประทานในระดับไรนาทั่วไป
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.
361490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร
6(0-36-0)
Cooperative Education in Soil Science and Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290
การฝกปฏิบัติงานดานการจัดการดิน น้ํา พืช และปุย เพื่อพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดลอม ในหนวยงาน
ทั่วไปของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเขียนรายงานและการนําเสนอความรูและประสบการณจากการฝกปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนั้นๆ
Practicing study on soil, water, plant and fertilizer management for development of agriculture and
environment, in general working units of government and private sectors, including report writing and
presentation on knowledge and experiences gained during the practicing study.
361497 สัมมนา 1

1(1-0-2)

Seminar I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
เสนอการสัมมนาพรอมทั้งเอกสารเกี่ยวกับหัวขอที่จะใชในงานวิจัย(ปญหาพิเศษ) เกี่ยวของกับปฐพีศาสตร
A presentation of well prepared papers from selected research topics related to Soil Science for
weekly group discussions.
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361498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
Seminar II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
เสนอการสัมมนาพรอมทั้งเอกสารที่ตอเนื่องจากการสัมมนาในครั้งแรก (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.
361499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับปญหาทางปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารย
ภายในภาควิชา ซึ่งตองมีการเขียนรายงานเปนเอกสารของทางวิชาการ
A research project under supervision of a staff member. The problem chosen should be related to
the field of Soil Science and must be reported in proper written form.
362211 หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Principles of Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปญ หาทั่ ว ไปเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความหมายและขอบเขตของทรัพ ยากรและการอนุรัก ษ
ทรัพยากร หลักการอนุรักษทรัพยากรบรรยากาศ น้ํา ปาไม สัตวปา ดิน พืช พรรณไม แร และอื่นๆ
Problems concerning deterioration of natural resources and environments. Principles and methods of
management and conservation of natural resources.
362401 การอนุรักษที่ดินและแหลงน้ํา
3(3-0-6)
Conservation of Land and Water Resources
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211
หรือ ก.ปฐ. 212 หรือ ก.อร. 211
ศึก ษาปญ หาในการใชที่ดิ น ในแงที่เกี่ยวกับการอนุรัก ษดินและน้ํา ตลอดจนหลัก การจัด การและวางแผน
เกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา
Problems of land use in relation to soil and water conservation. Principles involved in devising soil
and water conservation programme.
362411 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
Forestry and Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211
หรือ ก.ปฐ. 212 หรือ ก.อร. 211
ศึกษาชนิดของปาไมตาง ๆ โดยเฉพาะปาไมในประเทศไทย การอนุรักษปาไมตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมปาไม
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Basic knowledge in forest ecology. Types of the forest with special references to Thailand.
Management of the forest for conservation and industrial purposes.
362412 ทรัพยากรพืชปา
3(3-0-6)
Porest Plant Resources
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.อร. 211
ทรัพยากรพืชปา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชปา ไดแก ลําตน เปลือก ใบ การเรียงตัวของใบ ดอก ผล
และเมล็ด การจําแนกชนิดของพืชปาแยกตามวงศตางๆ พันธุไมในวงศไมยาง พันธุไมในวงศไมถั่ว พันธุไมในวงศกอ
พันธุไมในวงศอื่นๆ พืชปาชนิดตางๆ กับความตองสภาพสิ่งแวดลอม พันธุไมสําหรับการกอสราง ทําเครื่องเรือนและ
อื่นๆ พืชปาใหอาหาร น้ํามัน ยางไมและอื่นๆ พืชปาใหอาหาร น้ํามัน ยางไมและอื่นๆ พืชปาสมุนไพร คุณประโยชน
ทางออมของปาไม การใชประโยชนพืชปากับการอนุรักษ สถานภาพของพืชปาชนิดตางๆ
Forest plants, Morphological features including stem, bark, leaf, leaf arrangement, flower, fruit and
seed, Classification of forest plants; Tree species in Family Dipterocarpaceae, Tree species in Family
Leguminosae, Tree species in Family Fagaceae, Tree species in other Families, Forest plants and
environmental requirement,Tree species for construction, furniture and others, Forest plants for food, oil, resin
and others, Forest plants as medicinal plants, Indirect benefits of forest plants, Utilization and conservation of
forest plants, Status of forest plants
362421 กฎหมายปาไมและการคุมครองสัตวปา
3(3-0-6)
Forestry Regulations and Wildlife Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211
หรือ ก.ปฐ. 212 หรือ ก.อร. 211
ศึกษากฎหมายปาไม ลักษณะและนิเวศวิทยาของปา การอนุรักษและกฎหมายที่วาดวยการคุมครองสัตวปา
ของประเทศไทย
Thai Forest Regulation. General biology and ecology of Thai wildlife. The conservation of wildlife
and wildlife regulations of Thailand.
362424 หลักการและการจัดการลุมน้ํา
3(2-3-4)
Principles and Management of Watershed Resources
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
หรือ ก.อร. 211 หรือ ส.ภม. 104 หรือตามความเห็นชอบของผูสอน
ความหมายและขอบเขตของการจัดการลุมน้ํา หลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ใหไดน้ําปริมาณ
เพียงพอ คุณภาพดี ไหลในลําธารตลอดเวลา การปองกันการพังทลายของดินรวมกับผลผลิตอื่น ๆ ในพื้นที่ลุมน้ํา
หลักการในการปรับปรุงพื้นที่ลุมน้ําใหมีสภาพดีขึ้น การวางนโยบายในการจัดการลุมน้ํา เพื่อหลักการจัดการพื้นที่แบบ
เอนกประสงค
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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362425 เทคนิคขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรที่ดิน
3(2-3-4)
Remote Sensing Techniques for Land Resources Surveys
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 201 หรือ ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212
ประกอบดวย หลักการ กระบวนการ และวิธีการของการสํารวจทรัพยากรดวยดาวเทียม (Remote sensing)
การประยุ ก ต ใ ช เ ทคนิ ค ในการสํ า รวจ การนํ า วิ ธี ก ารสํ า รวจด ว ยระบบข อ มู ล ระยะไกลใช ใ นการสํ า รวจข อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเนนการสํารวจทรัพยากรดิน, การเกษตร, ปาไม, แหลงน้ํา และการใชประโยชนที่ดิน
นอกจากนี้ไดอธิบายเกี่ยวกับการประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อวัตถุประสงคทางดานการเกษตรและปา
ไม
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.
362441 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Meteorology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
ศึกษาองคประกอบขั้นมูลฐานของลมฟาอากาศที่เกี่ยวของกับการเกษตร เครื่องมือ และวิธีการใชเครื่องมือ
ในทางอุตุนิยมวิทยา
Basic concepts of weather and some meteorological elements, atmospheric circulations, cloud,
precipitation, with emphasis on its effect on agriculture, instruments and observations.
362451 การปลูกสรางสวนปา
3(3-0-6)
Reforestation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211 หรือ ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211
หรือตามความเห็นชอบของผูสอน
แนวความคิดเกี่ยวกับการทดแทนของทรัพยากรปาไม กรอบความคิดและหลักการเกี่ยวกับการปลูกฟนฟูปา
ไมในสภาพพื้นที่ตางๆ บทบาทของสวนปาทั้งในดานการใหผลผลิต และการบริการแกมนุษยชาติ เมล็ดพันธุไมปาและ
การจัดหาเพื่อใชในการปลูกสรางสวนปา เทคนิคในการเพาะชําและผลิตกลาไม การคัดเลือกพื้นที่ปลูกและชนิดพันธุไม
ที่เหมาะสม การปลูกสรางและการดูแลรักษาสวนปา การควบคุมไฟปา โรคและแมลง การติดตามและประเมินผลการ
ปลูกสวนปา แงมุมทางเศรษฐกิจและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปลูกสรางสวนปา
Forest resources as renewable resources. Concepts of reforestation and afforestation in plantation
forestry. Roles of forest plantations in terms of goods and service functions. Forest tree seed and seed
procurement in plantation forestry. Forest nursery and seedling production. Concepts of site and species
matching. Forest plantation establishment and tending. Disease, insects and forest fire control. Monitoring
and evaluation. Economic aspects of forest plantation. Law and regulation related to forest plantation.
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362452 หลักวนเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agroforestry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 210 หรือ ก.พร. 211 หรือ ก.พส. 210 หรือ ก.พส. 211หรือ
ก.ปฐ. 210 หรือ ก.ปฐ. 211 หรือ ก.ปฐ. 212 หรือตามความเห็นของผูสอน
สถานภาพและปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและการใชประโยชนที่ดิน นิยามและที่มาของระบบวนเกษตร
การจําแนกประเภทของระบบวนเกษตร ปฏิสมั พันธระหวางพืชเกษตรกับพืชปา ไมยืนตนในระบบวนเกษตร พืชเกษตร
ในระบบวนเกษตร การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตร การอนุรักษดินและน้ําในระบบวนเกษตร ทัศนะทางเศรษฐกิจและ
สังคม การสงเสริมวนเกษตร และกรณีศึกษา
Situations and problems of forest resources and landuse, definitions and history of agroforestry,
classification of agroforestry systems, tree and crop interaction, trees in agroforestry systems, crops in
agroforestry system, animal husbandry in agroforestry systems, soil and water conservation, socio-economic
aspects, agroforestry extension and case study.
367100 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Agricultural Biotechnology in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สิ่งมีชีวิตกับการควบคุมทางพันธุกรรม พัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพในอดีตถึงปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑสืบเนื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน การประยุกตใชทางการเกษตรในดานการขยายพันธุ การปรับปรุง
พันธุ การพัฒนาหรือดัดแปลงพันธุกรรม พืช สัตว และจุลินทรีย การวินิจฉัยและการตรวจสอบโรค ความปลอดภัยใน
การใช หรือ บริโภคสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑสืบเนื่อง ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงจากการ
ใชสิ่ งมีชี วิตดั ด แปลงพัน ธุ ก รรมต อสิ่ ง มีชีวิ ตอื่ น ๆ และสิ่ งแวดลอ ม กฎหมายที่เกี่ ย วขอ งกั บการพั ฒ นาและการใช
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
400100 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม 1
Student Quality Development Through Activities I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(0-3-1)

การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณชีวิตตางๆที่
ถู กจั ดขึ้ นทั้ งภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ย เป นส ว นประกอบที่ ดี ที่ ทํ าให นั กศึ กษามี ส วนร วมในชว งเวลาของ
การศึก ษาในมหาวิท ยาลัย กิจ กรรมตา งๆเหลา นี้สามารถทํา ใหนัก ศึก ษาประยุก ตใ ชการเรียนรูจากกิจกรรมตางๆ
ไปพัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการ
ทํางานเปนทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช เปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคต ไดอยางมีความสุขทั้ง
รางกายและจิตใจ พรอมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
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400101 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดวยกิจกรรม 2
1(0-3-1)
Student Quality Development Through Activities II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การเสริมทักษะและประสบการณชีวิตตางๆที่
ถู กจั ดขึ้ นทั้ งภายในและภายนอกมหาวิ ทยาลั ย เป นส ว นประกอบที่ ดี ที่ ทํ าให นั กศึ กษามี ส วนร วมในชว งเวลาของ
การศึก ษาในมหาวิท ยาลัย กิจ กรรมตา งๆเหลา นี้สามารถทํา ใหนัก ศึก ษาประยุก ตใ ชการเรียนรูจากกิจกรรมตางๆ
ไปพัฒนาในดานเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกที่ดี ตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย มีการพัฒนาบุคลิกภาพ เขาใจการ
ทํางานเปนทีม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใช เปนแบบอยางในการดํารงชีพในอนาคต ไดอยางมีความสุขทั้ง
รางกายและจิตใจ พรอมทั้งมีจิตสาธารณะ สํานึกและรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
3(3-0-6)
Technology Development and Global Change
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ผลของพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีตอสังคมมนุษยและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุดตางๆพัฒนาการของ
เทคโนโลยีทางการเกษตรตอการเกิดสังคมมนุษย ยุคเครื่องจักรกับการปฏิวัติเขียว ปฏิชีวนะสารกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ยีนเทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม ผลของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมกับมลภาวะและปญหาโลกรอน แนวทางใน
การแกปญหาในปจจุบันและอนาคต
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.
400190 การฝกงาน 1
1(0-6-0)
Practical Training I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ฝกปฏิบัติในหองสมุด ฝกงานในสถาบันการเกษตรหรือในฟารมเกษตรกร เรียนรูการอยูรวมกัน การทํางาน
เปนทีมในกิจกรรมทางการเกษตร และฝกภาคสนามในชุมชนเกษตร
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.
400290 การฝกงาน 2
1(0-6-0)
Practical Training II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 190
การฝกงานภาคสนาม จํานวน 100 ชั่วโมง เกี่ยวกับการใชทรัพยากรการเกษตร เพื่อการผลิตตั้งแตเริ่มตน
กิจกรรมไปจนถึงตลาดของผลิตผลทางการเกษตร ฝกหัดวิเคราะหการดําเนินการเกษตรในเชิงธุรกิจ
Field work minimum 100 hours. Focusing at utilization of agricultural resources for agricultural
products from starting of the process to marketing. Practicum on introduction to agribusiness management.
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9. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
601321 เทคโนโลยีผลิตภัณฑเนื้อ
3(2-3-4)
Meat Technology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 201 หรือ อ.ทช. 122 ; และ ว.คม. 204 และ ว.คม. 208
หรือ ว.คม. 206 และ ว.คม. 209
ศึกษาถึงโครงสรางตางๆ ของกลามเนื้อของสัตว ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของซากหลังจากการฆา และ
ชําแหละแลว ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อของสัตว เม็ดสีของกลามเนื้อ ลักษณะตางๆ ที่บง
ถึงความนารับประทานของอาหารประเภทเนื้อ ตลอดจนการตรวจหาปริมาณของกรดอะมิโน พวกไฮดรอกซี่โปรลีน
ซึ่งเปนดัชนีบงถึงคุณภาพของเนื้อ รวมทั้งการศึกษาถึงการทําผลิตภัณฑตางๆ จากเนื้อ ไข และอาหารพวกปลาดวย
The structure and growth of muscle and post mortem changes. Various influences on animal
tissues. Pigment in muscle cells and their development. Palatability characteristics of meat. Assessment of
spoilage of raw meat in term of total volatile nitrogen. Hydryxyproline as an index of toughness and
tenderness of meat. Classification of meat products including canned meat products.
601343 หลักการถนอมอาหาร
4(3-3-6)
Principles of Food Preservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : อ.วท. 211, ว.จช. 201, ว.ชท. 311 และ ว.ชท. 317
ศึกษาถึงอาหารของมนุษยทั้งหมด ซึ่งเปนพวกที่เนาเสียไดงาย โดยเริ่มตนจากการเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว
ภายหลังการเก็บเกี่ยวหรือการฆาชําแหละสัตว ลักษณะการเสื่อมคุณภาพที่เกิดขึ้นพรอมกับการเกิดสารพิษ การเสื่อม
เสียเนื่องจากการสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ เทคนิคของการถนอมอาหาร ทุกแบบจะรวมอยูในวิชานี้ ไดแก การทํา
แหง การใชอุณหภูมิต่ํา และอุณหภูมิสูง การใชสารเคมี การหมักดอง การใชความเขมขนของน้ําตาล การใชเกลือ
การรมควัน และการอาบรังสี
All of man's foods are perishable commodities; they begin to deteriorate shortly after harvest, gather
or slaughter. Some deterioration is accompanied by the production of poisonous agents; other deteriorations
in inflect losses in the nutritive value of foods. Technology of food preservation is extremely important to
reduce the number of hungry mouths in the world. All of food preservation techniques are included in this
course, i.e. Dehydration. Low and High Temperature, Chemical, Fermentation, Pickling, Sugaring, Salting,
Smoking and Irradiation.
601428 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม
3(2-3-4)
Dairy Technology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : อ.วท. 332 และ อ.วท. 343 หรือ อ.วท. 231,
อ.วท. 232, อ.วท. 346 และ อ.วท. 347
ศึกษาองคประกอบและคุณคาทางอาหารของนม มาตรฐานและเทคโนโลยีของนมดิบ นมพลาสเจอรไลเซชั่น
นมสเตอรีไลซเซชั่น รวมทั้งผลิตภัณฑนม
Milk composition and its nutritive values, standards and technology of raw, pasteurized sterilized
and U.H.T. milk including those of other dairy products.
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10. คณะสัตวแพทยศาสตร
651306 กายวิภาคของสัตวเลี้ยง
3(2-3-4)
Anatomy of Domestic Animals
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 201 หรือ ก.สศ. 210
มหกายวิภาคศาสตรของระบบโครงกระดูก กลามเนื้อ การหมุนเวียนโลหิต น้ําเหลือง ประสาทตอมไรทอ
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร สืบพันธุ และขับถายปสสาวะ ในสัตวเลี้ยง
Gross anatomy of the skeletal, muscular, cardiovascular, lymphatic, nervous, endocrine, respiratory
gastrointestinal, reproductive and urinary systems in domestic animals.
11. คณะบริหารธุรกิจ
702101 การเงินในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Finance for Daily Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สํารวจสุขภาพทางการเงินของตนเอง การวางแผนทางการเงินของตนเอง การบริหารรายได รายจาย และ
ภาระหนี้สิน การประกันความเสี่ยง รูจักการใหเงินทํางาน การวางแผนภาษี การเตรียมความพรอมเพื่อความสุข
กรณีศึกษาการวางแผนทางการเงิน
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.
703104 การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
1(1-0-2)
Ethical Reasoning
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ธรรมชาติของประเด็น ทางจริยธรรม ประเด็นจริยธรรมกับการเลือกระหว างสิ่งที่ถูกตองสองสิ่ง เกมหลัก
จริยธรรม เกมการประยุกตใชหลักจริยธรรม การสื่อสารขอวินิจฉัยตอประเด็นทางจริยธรรม เกมการอยูรวมกันแบบ
ชนะ-ชนะ หลักการอยูรวมกันแบบชนะ-ชนะ
1(1-0-2)
703131 การพัฒนาภาวะผูนําสวนบุคคล
Personal Leadership Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน: ไมมี
หลักการพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง อุปนิสัยของการเลือกตอบสนองตอสิ่งเรา อุปนิสัยของการสรางวิสัยทัศน
สวนบุคคล อุปนิสัยของการบริหารตนเอง อุปนิสัยของการสรางผลประโยชนรวมกับผูอื่น อุปนิสัยของการเขาใจผูอื่น
อุปนิสัยของการรวมมืออยางสรางสรรค อุปนิสัยของการเติมพลังชีวิต
Foundations of personal development. Responding to stimulus. Personal vision. Personal
management. Mutual benefit. Mutual understanding. Constructive cooperation. Self renewal.
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703404 การเปนผูประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
Entrepreneurship and Small Business Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : บธ.กจ. 202 และ บธ.กต. 211 และ บธ.กง. 211 หรือ บธ.บช. 313
ประกอบธุรกิจขนาดยอม แผนธุรกิจ การตลาดธุรกิจขนาดยอม การจัดการธุรกิจขนาดยอม การบัญชีและ
การเงินธุรกิจขนาดยอมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจขนาดยอม
Entrepreneurship and economic development. Building an enterpreneurship. Entrepreneurship and
small business. Small business opppotunities. The new venture business plan. Small business marketing.
Small business management. Small business accounting and finacial. Ethics in small business management.
705211 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Principles
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : บธ.กจ. 103
หลักพื้นฐานทางการตลาด ลักษณะ แนวความคิด และวิธีการศึกษาวิชาการตลาด ตลาดในแงของผูบริโภค
พฤติกรรมของผูบริโภค การจําแนกประเภทและการแบงสวนตลาด สิ่งแวดลอมทางการตลาด หลักการตลาดในสวนที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ราคาการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
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.
705324 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
3(3-0-6)
Advertising and Sales Promotion
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : บธ.กต. 211
ลักษณะและความสําคัญของการโฆษณา สวนสําคัญของการโฆษณา ไดแก วัตถุประสงค สํานักงานโฆษณา
สื่อการโฆษณา และขอขัดแยงทางการโฆษณา การจัดการโฆษณา ไดแก การวางแผน การงบประมาณ การเลือก
โฆษณา และการเตรียมการโฆษณา การสงเสริมการขาย ไดแก หนาที่การสงเสริมการขาย วิธีการตางๆ ที่ใชเราใจ
กระตุนผูบริโภค คนกลางและการจัดการในเรื่องดังกลาว
Nature and importance of advertising. Anatomy of advertising: objectives, agencies, media,
controversy. Advertising management: planning, budgeting, media selection and preparation. Sales
promotion: functions, consumer stimulants, and middleman stimulants.
705333 การจัดการการคาปลีก
3(3-0-6)
Retail Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : บธ.กต. 211
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับการคาปลีก โอกาสในการคาปลีก รานคาและวิธีการ
ดํ า เนิ น งานของร า นค า การปฏิ บั ติ ง าน และการจั ด การที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ น ค า เช น การซื้ อ การรั บ มอบ การทํ า
เครื่องหมาย การควบคุมและการตั้งราคา รวมทั้งการเรียนรูในเรื่องการคาปลีกเฉพาะเรื่อง อันไดแก การสงเสริม การ
จําหนาย การใหบริการลูกคา ตลอดจนการควบคุมการคาปลีก
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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.
705431 การจัดการขายและศิลปการขาย
3(3-0-6)
Sales Management and Salesmanship
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : บธ.กต. 211
ศึกษาถึงแนวความคิดตางๆ เกี่ยวกับการขาย สวนประกอบของความสําเร็จในการขาย การจัดการดาน
พนักงานขาย ไดแก การวางแผน การคัดเลือกและการบรรจุพนักงานขาย การมอบหมายหนาที่ การควบคุม การจูงใจ
และการปฏิบัติงานของพนักงานขาย การพยากรณการขาย การกําหนดของการจําหนาย และการจัดการสําหรับตลาด
คาปลีกและตลาดคาสง ศิลปการขายในสวนที่เกี่ยวกับการเตรียมการขายและกระบวนการขาย
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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ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจํา
รองศาสตราจารย ดร. รุจ ศิริสัญลักษณ
งานวิจัย
พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ และ รุจ ศิริสัญลักษณ. 2548. “ปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลในเขตภาคเหนือ”. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ
ธนกฤต ภิรมย รุจ ศิริสัญลักษณ และรําไพพรรณ อภิชาติพงศชัย. 2549. “ความตองการฝกอบรมการซอมบํารุง
เครื่ องจั ก รกลการเกษตรขนาดเล็ก ของเกษตรกรกิ่ งอํา เภอดอยหล อ จั งหวั ดเชี ย งใหม ” การสัม มนา
วิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเกษตรศาสตร ครั้ ง ที่ 4 วั น ที่ 25-16 ธั น วาคม 2549 คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร.วรทัศน อินทรัคคัมพร
งานวิจัย
ดุษฎี ณ ลําปาง, ลักษมี วรชัย, วรทัศน อินทรัคคัมพร และ พรศิริ สืบพงศสังข, 2548. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกรในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวงป 2548.
รองศาสตราจารย อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
งานวิจัย
อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ และ กิตติกาญจน สมฤทธิ์. 2550. “โครงการเผยแพรองคความรูดานการผลิตลําไยปลอดสาร
ภายใตระบบการผลิตที่ลดตนทุนและไดลําไยที่มีคุณภาพ”. โครงการบริการวิชาการแกชุมชน งบอุดหนุน
(บูรณาการ) ประจําปงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศุภศักดิ์ ลิมปติ, อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ, สุภาพรรณ ไกรฤกษ, เดือนเพ็ญ วงจันทร, อังคนา ทาลัดชัย. 2550.
“การศึ ก ษารู ป แบบและโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น ในการทํ า
วิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ, พรสิริ สืบพงษสังข, กิตติกาญจน สมฤทธิ์. 2549. องคความรู: การผลิตลําไยที่มีคุณภาพและ
ไมขาดทุน. ภายใตโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานการผลิตลําไยปลอดสาร ภายใตระบบการผลิต
ที่ลดตนทุนและไดลําไยที่มีคุณภาพ. เชียงใหม: วนิดา เพรส.
เฉลิมพล แซมเพชร, อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ, อําพรรณ พรมศิริ, พรสิริ สืบพงษสังข2549. “การพัฒนาความรวมมือ
เพื่อสนับสนุนการปลูกหญาเปนอาชีพทางเลือกของเกษตรกร ในจังหวัดลําพูนและเชียงใหม”. สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วัฒนพงษ ทิมกสิกิจ, เสาวลักษณ เลิศฐิติกุล, อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ, สุภาพรรณ ไกรฤกษ, เดือนเพ็ญ วงจันทร.
2549.
“การพัฒนากระบวนการบริการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อยางมีสวนรวม”. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.
จารุวรรณ นันทพงษ, อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ, วันเพ็ญ พรินทรากูล, จุฑามาศ ชุมพานิช, ศรีศักดิ์ วงษทัศนะดิลก,
ไพศาล พรินทรากูล, สมัย แกวภูศรี. 2548. “แนวทางการพัฒนาเครือขาย/กลุมและองคกรประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดลําพูน”. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ทรงเชาว อินสมพันธ, วีระชัย ศรีวัฒนพงศ, โสพิศ ใจปาละ และอารีรัตน จิตบุญ. 2549. การผลิตถั่วลิสงภายใตการ
จัดการแบบฐานอินทรีย. วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร. ปที่ 22 ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ 2549 . หนา
43-48.
ทรงเชาว อินสมพันธ, อารีรัตน จิตบุญ, โสพิศ ใจปาละ และวีระชัย ศรีวัฒนพงศ. 2549. การผลิตถั่วเหลืองภายใตการ
จัดการแบบฐานอินทรียในระบบขาว-ถั่วเหลือง. สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ณ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม . หนา136-141.
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ทรงเชาว อินสมพันธ, อารีรัตน จิตบุญ, โสพิศ ใจปาละ และวีระชัย ศรีวัฒนพงศ. 2549. การผลิตขาวขาวดอกมะลิ
105 ภายใต ก ารจั ด การแบบฐานอิ น ทรี ย ใ นระบบข า ว-ถั่ ว เหลื อ ง. สั ม มนาวิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
เกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม . หนา 207-212.
ทรงเชาว อินสมพันธ, วีระชัย ศรีวัฒนพงศ, โสพิศ ใจปาละ และอารีรัตน จิตบุญ. 2548. การเปลี่ยนแปลงทางภาย
ภาพและคุณภาพขาวโดยการดําเนินการในระหวางการเก็บรักษาของสหกรณการเกษตร. รายงานการ
ประชุมวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน. 1-4 กุมภาพันธ 2548. หนา
415-423.
รองศาสตราจารย ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ
ผลงานหนังสือและตํารา
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. หนังสือ “คัมภีรปาลมน้ํามัน พืชเศรษฐกิจเพื่อบริโภคและอุปโภค” สํานักพิมพมติชน. 2549.
352 หนา. (ISBN 974 – 323 – 783 – 6)
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. หนังสือ “พืชแหงอนาคต เพื่อลดการใชน้ํามัน สบูดํา เพื่อไบโอดีเซล”. สํานักพิมพมติชน.
2549. 80 หนา.(ISBN 974 – 323 – 732 – 1)
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ตํารา “คูมือชาวสวนปาลมน้ํามัน”. 2549. 47 หนา.(ISBN 974 – 935 – 329 – 3)
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ตํารา “ความรูพื้นฐานการปลูกสบูดํา”. 2549. 63 หนา (ISBN 974 – 982 – 210 – 2)
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ตํารา “สบูดํา เพื่อไบโอดีเซล”. 2549. 55 หนา (ISBN 974 – 942 – 294 – 5)
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. CD-ROM การปลูกปาลมน้ํามัน. 2549
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. CD-ROM การปลูกสบูดํา. 2549
พรชัย เหลืองอาภาพงศ. VCD สบูดําเพื่อไบโอดีเซลชุมชน. 2549
บทความตีพิมพลงวารสาร
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.พืชเพื่อพลังงานชีวภาพ.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 1 ฉบับที่ 5 มกราคม 2548. หนา 37-40.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.แปลงผลผลิตใสขวด
แนวทางเพิ่มมูลคาเกษตร.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 1 ฉบับที่ 6
กุมภาพันธ 2548. หนา 41-45.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ยางพารา...พืชATM.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 1 ฉบับที่ 7 มีนาคม 2548.หนา 25-29.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ขาวโพด..พืชเพื่อคนไทยและชาวโลก.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่1 ฉบับที่ 8 เมษายน 2548.
หนา 23-26.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.การเกษตรไทย ไมจําเปน ตองใชส ารเคมี จริงหรือ?.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่1 ฉบับที่ 9
พฤษภาคม 2548. หนา 29-32.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.แพะนม นมแพะ เพื่อเกษตรไทย.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่1 ฉบับที่ 10 มิถุนายน 2548. หนา
33-35.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.สบูดํา พืชเพื่อชาติและเกษตรกรไทย.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่1 ฉบับที่ 11 กรกฎาคม 2548.
หนา 37-41.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ผักตบชวา วัชพืชรายแรง หรือพืชมีประโยชน.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่1 ฉบับที่ 12 สิงหาคม
2548.หนา 39-43.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.“เปลี่ยนความหวานเปนความหวังของชาติ” จากออยสู..กาซโซฮอล.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่1
ฉบับที่ 13 กันยายน 2548. หนา 24-27.
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พรชัย เหลืองอาภาพงศ.น้ํามันขึ้นราคาหันมาไมไถพรวน.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่1 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 2548. หนา 2426.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ใชทําไม ทําไมตองใช..สารกําจัดศัตรูพืช.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่1 ฉบับที่ 15 พฤศจิกายน
2548. หนา 24-26.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.สารเคมีเกษตรลดการใช-สบายใจหลายตอ.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่1 ฉบับที่ 16 ธันวาคม
2548. หนา 30-33.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.เกษตรกรไดอะไร ถาเราใชไบโอดีเซล.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่17 มกราคม 2549.
หนา 32-35.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ดิน ทรัพยากรที่มีคา..มากกวาทองจริงหรือ ?.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่18 กุมภาพันธ
2549. หนา 32-35.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ปาลมน้ํามัน..ปลูกทําไม-ทําไมตองปลูก.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่19 มีนาคม 2549.
หนา 33-36.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ปลูกไปใชไป โครงการปลูกสบูดําเพื่อทําไบโอดีเซลชุมชน.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่
20 เมษายน 2549. หนา 16-19.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.5 คําถาม...ที่ตองคิด... ถาคิดจะปลูกสบูดําเพื่อทําไบโอดีเซล.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่
21 พฤษภาคม 2549. หนา 55-57.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.โครงการพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบูดํา...การจัดระบบการทําสบูดํา
ในชุมชนครบวงจรแหงประเทศไทย.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่ 22 มิถุนายน 2549. หนา 55-57.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ปลูกปาลมภาคอีสาน..ไดจริงหรือ?.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่23 กรกฎาคม 2549. หนา
18-21.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.สบูดํา เพื่อไบโอดีเซล.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่24 สิงหาคม 2549. หนา 55-57.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.เอาลําไยใสรถยนต..มิติใหมการแกปญหาลําไยอยางยั่งยืน.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่
25 กันยายน 2549. หนา 17-19.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ลําไยไทย ผลไมเพื่อชาวโลก.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่26 ตุลาคม 2549.หนา 21-23.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.อนาคตปาลมน้ํามัน...อนาคตพลังงานไทย.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่27 พฤศจิกายน
2549. หนา 21-23.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.สูตรสําเร็จการคํานวณปาลมน้ํามันเพื่อไบโอดีเซล โดยสถาบันพืชพลังงานทดแทนแหง
ประเทศไทย.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 2 ฉบับที่28 ธันวาคม 2549. หนา 25-28.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ไบโอดีเซล ชุมชน...ตนตํารับ OTOP ที่ไมใช OTOP.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 3 ฉบับที่ 29
มกราคม 2550. หนา 55-57.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ปาลมน้ํามันชุมชน...พลังงานทดแทนชุมชน.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 3 ฉบับที่30 กุมภาพันธ
2550. หนา 26-29.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.งานวิจัยสบูดํา...สิ่งที่ตองทําเพื่อทางออกของคนไทย และพลังงานทดแทนแหงชาติ.เพื่อน
เกษตรไทย.ปที่ 3 ฉบับที่31 มีนาคม 2550. หนา 28-30.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ปาลมน้ํามัน..วัตถุดิบสําคัญสูเสนทางไบโอดีเซลไทย.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 3 ฉบับที่ 32
เมษายน 2550. หนา 28-30.
พรชั ย เหลื อ งอาภาพงศ . ชุ ม ชนพึ่ ง พาพลั ง งานตนเอง จากทั บ มา..สู B50.เพื่ อ นเกษตรไทย.ป ที่ 3 ฉบั บ ที่ 33
พฤษภาคม 2550. หนา 30-32.
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พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ความเปนไปไดของการปลูกปาลมน้ํามันในภาคเหนือเพื่อไบโอดีเซล.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 3
ฉบับที่ 34 มิถุนายน 2550. หนา 32-35.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.“สบูดํา” พืชชูนโยบาย อบต.เพื่อนเกษตรไทย.ปที่ 3 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม 2550. หนา 3234.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.จากปาลมน้ํามัน......สูปม(น้ํามัน).เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 5 ฉบับที่ 56 เมษายน
2548. หนา 55-57.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.หนึ่งในความสําเร็จของยุทธจักรปาลมน้ํามันเมืองไทย- สวนคุณอเนก.เทคโนโลยีเกษตรแนว
ใหม.ปที่ 5 ฉบับที่ 57 พฤษภาคม 2548. หนา 58-62.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.น้ํามัน Thaiodiesel ทางออกพลังงานไทย.เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 5 ฉบับที่58
มิถุนายน 2548. หนา 55-57.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.สบูดํา พืชแหงความหวังเพื่อพลังงานทดแทน.เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 6 ฉบับที่59
กรกฎาคม 2548. หนา 55-57.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.แปลงน้ํามันพืชมือสอง...เปนไบโอดีเซลมือหนึ่ง หนึ่งในความสําเร็จของกระทรวงพลังงาน.
เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 5 ฉบับที่60 สิงหาคม 2548. หนา 55-57.
พรชั ย เหลื อ งอาภาพงศ . สบู ดํ า เขาทํ า กั น อย า งไรให ไ ด เ งิ น ? (1).เทคโนโลยี เ กษตรแนวใหม .ป ที่ 5 ฉบั บ ที่ 6 1
กันยายน 2548.หนา 55-57.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.สบูดํา เขาทํากันอยางไรใหไดเงิน? (2).เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 5 ฉบับที่62 ตุลาคม
2548. หนา 55-57.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.สบูดํา เขาทํากันอยางไรใหไดเงิน? (ตอนจบ)เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 5 ฉบับที่63
พฤศจิกายน 2548. หนา 58-60.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.แอบดูอินเดียเรื่องของไอเดียสบูดํา.เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 5 ฉบับที่64 ธันวาคม
2548. หนา 75-77.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ชุดตรวจสอบสารพิษตกคางในผลผลิตเกษตรรุนพกพา TV Test Kit.เทคโนโลยีเกษตรแนว
ใหม.ปที่ 6 ฉบับที่65 มกราคม 2549. หนา 78-80.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.เครื่องสกัดน้ํามันปาลมระดับชาวบาน-เพื่อไบโอดีเซลระดับชาวเมือง.เทคโนโลยีเกษตรแนว
ใหม.ปที่ 6 ฉบับที่66 กุมภาพันธ 2549. หนา 75-77.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.เกษตรเคมี-เคมีเกษตร ที่นี่ประเทศไทย.เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 6 ฉบับที่67 มีนาคม
2549. หนา 75-77.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ไทโอยูเรีย เพื่อมะมวงนอกฤดู.เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 6 ฉบับที่69 พฤษภาคม
2549. หนา 75-77.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ตองเรียนรู...ตองดูสบูดํา...ตองทําเปนกลุม.เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 6 ฉบับที่70
มิถุนายน 2549. หนา 75-77.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.การใชยา(ฆาหญา)..หนาฝน.เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 6 ฉบับที่71 กรกฎาคม 2549.
หนา 75-77.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.ปาลมน้ํามั น..อนาคตของชาวสวนจริงหรือ.เทคโนโลยีเกษตรแนวใหม.ปที่ 6 ฉบับที่7 2
สิงหาคม 2549. หนา 75-77.
พรชัย เหลืองอาภาพงศ.โครงการการพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบูดํา.เทคโนโลยีเกษตรแนว
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การเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแหงชาติ ครั้งที่ 3. 10-11 ตุลาคม 2548. ณ. โรงแรมทิพยวิมานรีสอรท หาด
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี.
อาจารยวราภรณ ประกอบ
Prakob W. and Judelson S.H. (2007). Gene expression during oosporogenesis in heterothallic and
homothallic Phytophthora. Fungal Genetics and Biology (In press).
Prakob W., Jaimasit P and Intajak K. (Proceeding, 2007). Phenotypic characterization of Phytophthora
infestans population on potato in Chiangmai. International Conference on Integration of
Science and Technology for Sustainable Development, Bangkok, Thailand, 424-428.
อาจารย ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
Katoh, H., S. Nalumpang, H. Yamamoto, and K. Akimisu. 2006. Overexpression of citrus
polygalacturonase inhibiting protein in citrus black rot pathogen Alternaria citri. Journal of
PlantPhysiology 164: 527-535.
Srisuttee, R. and S. Nalumpang. 2006. Phylogenetic Analysis of Colletotrichum spp. by DNA
Fingerprinting. Proceedings of the Annual Meeting of Thai Mycological Association and
Mycology Conference in Thailand. KMITL, Ladkrabang, Bangkok, Thailand, 28-29 October
2006 p. 27.
Nalumpang, S. 2007. Determination of Beta-Tubulin Gene Point Mutation in Colletotrichum spp. Causing
Tangerine Anthracnose. Proceedings of the International Conference on ‘Integration of Science
and Technology for Sustainable Development’, KMITL, Ladkrabang, Bangkok, Thailand, 2627 April 2007. p. 496-500.
Chaichana, S., W. Thacheena and S. Nalumpang. 2007. Efficiency of Fungicides for the germination of
Colletotrichum spp. Causing Anthracnose in Fruits by Inner Surface Cell Layer of Onion Scales
Methode. Proceedings of the Annual Meeting of Thai Mycological Association and Mycology
Conference in Thailand, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University,
Thailand, 23 June
2007. p. 41.
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Akarapisan, A., Ruangwong, O. and Sittigul C. 2005. Citrus Huanglongbing (Greening) Disease in
Chiang Mai. The Seventh National Plant Protection Conference. Chiang Mai, Thailand. p.
937-945.
Chantra, J., Tayutivutikul, J., Akarapisan, A. and Senawong, T. 2007. Genetic Analysis of Native
Silkworm, Nangnoi Si Sa Ket 1 Variety, by RAPD-PCR Technique. Journal of Agriculture
23(1) : x-x.
Ruangwong. O. and Akarapisan, A. 2005. The Selection of Antagonistic Epiphytic bacteria forControl of
Citrus Canker Disease. Agricultural Science Journal. 36 5-6 (Suppl) : 590-590.
Ruangwong. O. and Akarapisan, A. 2006. Detection of Candidatus Liberibacter asiaticus causingCitrus
Huanglongbing disease. Journal of Agricultural Technology 2(1) : 111-120.
อาจารยพรสุข ชัยสุข
งานวิจัย
พรสุ ข ชั ย สุ ข . 2551.
การทดสอบสารสกั ด ของดาวเรื อ งในการควบคุ ม ไส เ ดื น ฝอยรากปมของมะเขื อ เทศ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (อยูในระหวางดําเนินการ)
วราภรณ ประกอบ, จีรภา งวนหอม, ศิริ ศิลปะพงไพร, จุไรพร ธนันชัย และพรสุข ชัยสุข. 2551. การควบคุมโรคราก
ปมของผักสลัดโดยชีววิธี ดวยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis และ Paecilomyces
lilacinus
รองศาสตราจารย ดร. สุนทร คํายอง
ผลงานวิจัย / ตีพิมพ
สุนทร คํายอง รวีวรรณ ศิริไสยาสนและดุสิต เสรเมธากุล. 2550. ปาเทียมเมฆกับขอมูลทางนิเวศวิทยาสําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม เอกสารการประชุมวิชาการเกษตร
นเรศวร ครั้งที่ 3 (20-21 มิถุนายน 2550) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (หนา 49-76)
สุนทร คํายอง ระวีวรรณ ศิริไสยาสน และดุสิต เสรเมธากุล. 2548. นิเวศวิทยาของตนกุหลาบพันปเพื่อการทองเที่ยว
เชิงนิเวศในอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท. เอกสารการประชุมวิชาการ “สิ่งแวดลอมนเรศวร” ครั้งที่ 1
(28-29 กรกฎาคม 2548) (หนา 49-76)
รองศาสตราจารย ดร.อรรถชัย จินตะเวช
ผลงานวิจัย / ตีพิมพ
Jintrawet, A., and P. Pramanee. 2005. Simulating the Impact of Climate Change Scenarios on Sugarcane
Production Systems in Thailand. TSSCT, Bangkok, Thailand.
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ผลงานวิจัย / ตีพิมพ
ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2548. การประมาณชวงฤดูปลูกพืชเชิงพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน. ใน การสัมมนาระบบ
เกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 3 “สูระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และการใชทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน “วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมปางสวนแกว จ.เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. น.
398 – 406.
วรวีรุกรณ วีระจิตต เมธี เอกะสิงห และชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์. 2548. แหลงปลูกลําไยและการประเมินคุณภาพที่ดิน
สําหรับปลูกลําไย. ใน การสัมมนาระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 3 “สูระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
สรางมูลคาเพิ่ม และการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน “วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมปางสวน
แกว จ.เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. น. 389 – 397.
เมธี เอกะสิงห เฉลิมพล สําราญพงษ ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ และพนมศักดิ์ พรหมบุรมย. 2548. ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ประจําป 2548: ภาค
บรรยายพิเศษ น. 4.1 – 4.39 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพ ฯ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ถาวร ออนประไพ
ผลงานวิจัย / ตีพิมพ
ถาวร ออนประไพ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา วีณา พรหมพันธุ เนตรนภา ไชยเปง สุนิสา คํามูล นัทธหทัย ลังกาพิศาล
พงษ และสาวิตร มีจุย. 2549. การพัฒนาและประยุกตใชฐานขอมูลเชิงพื้นที่ในระดับชุมชนบนระบบ
Internet Map Server. รายงานการประชุมวิชาการ ศวพก. ประจําป 2549. ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง
เกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 22-23 กันยายน 2549 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรท
จังหวัดเชียงใหม. หนา 60 – 65.
ถาวร ออนประไพ ศักดิ์ดา จงแกววัฒนา สาวิตร มีจุย เนตรนภา ไชยเปง วีณา พรมพันธุ และ สุนิสา คํามูล. 2548.
ระบบฐานขอมูลเชิงพื้นที่ระดับชุมชนเพื่อวิเคราะหแกไขปญหาความยากจน จังหวัดแมฮองสอน รายงาน
การประชุมวิชาการ ศวพก. ประจําป 2548. ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 23-24 กันยายน 2548 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม. หนา 140 – 146.
อาจารย ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร
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ผลงานวิจัย / ตีพิมพ
สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร. 2006 . AsiaFlux Workshop 2006: International Workshop on Flux Estimation over
Diverse terrestrial Ecosystems in Asia , Chiang Mai, Thailand, 126 Page
สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร. . 2006. Survey on Safrole-rich Essential Oils in Thailand: Case Study of Production and
Trade, . Regional Survey on Safrole-rich Essential Oils, UNODC Regional Centre for East Asia
and the Pacific , 22 - 26 September 2006, Kualalumpur, Malasia, 30 Page
สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร. . 2005. Trends in forest ownership, forest resource tenure and institutional
arrangements in Thailand, . Regional Workshop on Trends in forest ownership, forest resource
tenure and institutional arrangements: Are they contributing to better forest management and
poverty reduction? - Case studies in Southeast and East Asia, 18 - 21 October 2005, Bangkok,
Thailand, 29 Page
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.วิชยั โฆสิตรัตน

ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
1. หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณฑิต (เกษตรศาสตร) มี ความเหมาะสม
ยื ด หยุ น กะทั ด รั ด ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความสามารถตาม
วัตถุประสงค ของหลักสูตรเปนอยางดี
2. หลักสูตรสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดรูปแบบ
การศึกษาเปนอยางดี คือ การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. หลักสูตรแผนที่มี “สหกิจศึกษา” คิดวาวิชาสหกิจศึกษาควรอยูในภาค
การศึกษาที่ 1 ปที่ 4 เพื่อใหนักศึกษามีโอกาส ประสบการณในอาชีพ
จากการปฏิบัติงานจริงรวมกับภาคเอกชน ทําใหเห็นปญหาทางวิชาการ
ของส ว นบุ ค คลที่ ยั ง ขาด และมี โ อกาสกลั บ มาศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปที่ 4 ได และลดปญหาการสําเร็จการศึกษาที่อาจเกิดขึ้น
กรณีที่คะแนนวิชาสหกิจศึกษาไมผาน
2. ผศ.ดร.สันทัด โรจนสุนทร 1. ขอดีของการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทําใหนักศึกษาเรียนใน
สิ่งไมจําเปนนอยลง และไปเพิ่มสวนพื้นฐานทางชีววิทยาและเกษตรมาก
ขึ้น
2. การปรับปรุงวิชาแกน ใหมีจํานวนหนวยกิตนอยลง เนื้อหาของวิชา
แกนเกษตรควรกระชับขึ้น การลดหนวยกิตลงตองพิจารณาวาลดอะไรลง
ไป สวนการเพิ่มวิชาเลือกระดับ 400 ถามีการจัดใหตรงกับงานที่จะทําใน

การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ

- ทุกสาขา กระบวนวิชาสหกิจศึกษา กําหนดไวใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปที่ 4

- ในกระบวนการปรับปรุงวิชาแกนเกษตร ไดให
ความสําคัญกับเนื้อหาทางวิชาการที่สําคัญเปนหลัก
สวนเนื้อหาที่ปรับลดลงนั้นไดพิจารณาแลววาผูเรียน
สามารถค น คว า เพิ่ ม เติ ม ได โ ดยสะดวกในสื่ อ ทาง
วิชาการตางๆ
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ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
อนาคตไดจะมีประโยชนมาก เพราะนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในปจจุบัน
จะถูกกลาวหาวาจบไปแลวทํางานไมดีเทากับที่หนวยงานคาดหวัง ตอง
ไปฝกกันอีกมาก การฝกงานในหนวยงาน (สหกิจศึกษา) จะเปนสิ่งที่
ชวยกําหนดทิศทางได จึงสนับสนุนใหมีระบบฝกงานในหนวยงาน
3. ศ.ดร.อภิพรรณ พุกภักดี 1. ปรัชญาของหลักสูตร เสนอใหปรับขอความจากเดิม “กระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร ม าประยุ ก ต ใ ช เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาทาง
วิ ท ยาศาสตร ก ารเกษตรอย า งมี คุ ณ ภาพ” เป น “กระบวนการทาง
วิท ยาศาสตรตลอดจนมนุ ษ ยศาสตร และสั ง คมศาสตรมาประยุ กตใ ช
เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางวิทยาศาสตรการเกษตรอยางมีคุณภาพ”
2. กระบวนวิชาทีเ่ ปดเพิม่
1) ในกรณีของกระบวนวิชาสหกิจศึกษาเกษตร เชน ก.สศ. 491 สห
กิ จศึ ก ษาเกษตร และ ก.พส. 391 สหกิจศึ ก ษาเกษตร ชื่อ ทั้ง 2 วิ ช า
เหมือนกัน แตรหัสตางกัน
2) กระบวนวิชา ก.สส. 422 : การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร ไมเห็น
ดวยที่จะเปดวิชานี้เพิ่มในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
เพราะวิชานี้เปนวิชาที่มีเปาหมายในการทองเที่ยว ถึงแมวาจะมีการจัด
ฟารมหรือสิ่งแวดลอมในเชิงเกษตร ก็เปนไปเพื่อการทองเที่ยว ไมใชเพื่อ
การพัฒนาการเกษตร เพราะความหมายของการเกษตร คือ วิชาที่มุง
พัฒนาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชและสัตว เพื่อนําไปสูการ

การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ

- ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ

- ไดปรับแกไขรหัสกระบวนวิชาสหกิจศึกษา (...490)
ใหเหมือนกันและระบุชื่อกระบวนวิชาใหชี้เฉพาะทาง
ของแตละสาขาแลว
- ภาควิ ช าฯ ได พิ จ ารณาและเล็ ง เห็ น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลง ในรูปแบบและวิธีการของการสงเสริม
การเกษตรและการพัฒนาการเกษตรจากรูปแบบเดิม
ที่สงเสริมให ความรูทัก ษะในกระบวนการผลิต การ
แปรรูป และการจัดการฟารมของเกษตรกรมาเปนการ
ส ง เสริ ม ให ค วามรู ที่ ห ลากหลาย และสร า งขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนอง
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ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ
ยกระดับเศรษฐกิจของเกษตรกร ชุมชน และประเทศ ประเด็นสําคัญ คือ แนวคิ ด และทิ ศ ทางของการพั ฒ นาชุ ม ชนเกษตรใน
การผลิต แมจะเปนการอนุรักษ ก็เปนการอนุรักษเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนใน รูปแบบของการสงเสริมใหเกิดการเพิ่มมูลคาจากการ
อนาคต
ใช ภู มิ ป ญ ญา และทรั พ ยากรในท อ งถิ่ น มาบริ ห าร
จัดการใหเกิดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรใน
ทองถิ่นนั้น โดยมิไดละเลยฐานการผลิต การแปรรูป
แตประการใด และยังยึดมั่นในแนวคิดของการอนุรักษ
และพัฒนาชุมชนเกษตรอยางยั่งยืนอีกดวย ในสวน
ของแผนการศึกษาการทองเที่ยวเชิงเกษตรนั้น ภาค
วิ ช าฯ ได พิ จ ารณาตั ด แผนดั ง กล า วออก และได นํ า
กระบวนวิช านี้ ไ ปบรรจุ ไว เ ป น กลุม วิช าเอกเลื อกใน
แผน 1 การจั ด การงานส ง เสริ ม การเกษตร แผน 2
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร และ
แผน 3 วิชาการเกษตร
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3) กระบวนวิชาที่ปรับปรุง กระบวนวิชา ก.สศ. 311 : หลักเบื้องตน
ของการเลี้ยงปลา รวมถึงคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา นาจะใชคําวา
“หลักเบื้องตนในการประมง” เนื่องจากในรายวิชาคงจะไมไดพูดถึงปลาน้ํา
จืดเทานั้น แตอาจจะเกี่ยวพันกับปลาทะเลดวย
4) โครงสรางหลักสูตรปรับปรุงใหม
สาขาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร แผน 3 วิชาการเกษตร
- กระบวนวิชา 352401 ก.สส. 401 : การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกร
ผูใหญ ตลอดจนรายละเอียดของวิชาดังกลาว ขอเสนอวา สมควรจะตัดวิชา
นี้ออกหรือไม เพราะทั้งชื่อและเนื้อหาวิชาไมบงบอกถึงความจําเปนในการ
สงเสริมการเกษตรแกเกษตรกรผูใหญ และคําวา เกษตรกรผูใหญหมายถึง
อะไร

การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ
- เปนวิชาเดิมที่เปดสอนอยูแลว ในขณะนี้จึงยังไม
สามารถที่ จ ะทํ า เป น แก ไ ข แต อ าจจะพิ จ ารณา
ปรับแกไขตอไปในอนาคต

ใหคงกระบวนวิชานี้ไวในหลักสูตร เนื่องจาก
กระบวนวิ ช านี้ มี ค วามสํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม และ
เผยแพรความรูใหแกเกษตรกร โดยผูที่จะไปทํางาน
ดานการสงเสริมการเกษตรจะตองมีความรูในดาน
จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู การถ า ยทอดความรู การ
วางแผนโครงการสงเสริมลักษณะตาง ๆ การนําเอา
เกษตรกรเขามามีสว นรวมในกระบวนการพัฒนา
การเกษตร เพื่อใหงานสงเสริมเกษตรใหเกษตรกร
ผูใหญ มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเนื้อหาวิชานี้จะ
ตอเนื่องและใหรายละเอียดตาง ๆ มากขึ้น (เพิ่มเติม
จากวิชาสงเสริมการเกษตรเบื้องตน 352311)และ
สามารถนําไปปฏิบัติได เชนการเขียนโครงการเพื่อ
ถายทอดความรูและพัฒนาดานการเกษตร และ
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การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ
ประการสุดท ายในมหาวิท ยาลัยที่เ ปดการเรียน
การสอนด า นส ง เสริ ม การเกษตร ได กํ า หนดให
นักศึกษาเรียนกระบวนวิชานี้ดวย
แผน 4 การทองเที่ยวเชิงเกษตร ไมเห็นดวยที่จะใหมีแผนนี้ปรากฏ - ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
ในกลุ ม วิ ช าเอกเลื อ ก และไม เ ห็ น ด ว ยอย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งเลื อ กเรี ย นวิ ช า
“352422 ก.สส. 422 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร” การนําเอาแผนการ
ทองเที่ยวมาไวเปนกลุมวิชาเอกเลือก เปนการทําใหความหมายภาพรวม
และเปาหมายของการเกษตรและพัฒนาการเกษตรผิดไปเสนอใหตัดแผน
4 การท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรออกจากกลุ ม วิ ช าเอก แต ค งไว เ พี ย งวิ ช า
352422 ก.สส. 422 การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร และนําไปใสไดใน
กระบวนวิชาตาง ๆ ของ แผน 1, 2 และ 3 ที่เปนวิชาเอก เลือก
สาขาวิชาพืชไร กลุมวิชาเอกบังคับ
วิชา 353301 ก.พร. 301 หลักการผสมพันธุพืช 3 หนวยกิต นาจะใชชื่อ
ว า หลั ก การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช เพราะในรายละเอี ย ดวิ ช าดั ง กล า ว ได - เปนวิชาเดิมที่เปดสอนอยูแลว ในขณะนี้จึงยังไม
กลาวถึงการศึกษาหลั กการปรับปรุงพันธุพืช โดยอาศัยขอมูลทางพันธุ สามารถที่ จ ะดํ าเนิ น การแกไ ขได แตอ าจจะมี ก าร
ศาสตร วัตถุประสงคและแนวทางของการปรับปรุงพันธุพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต พิจารณาปรับแกไขตอไปในอนาคต
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กลุมวิชาสหกิจศึกษา วิชาสหกิจศึกษาที่ปรากฏอยูในกลุมวิชาเอก
ตา ง ๆควรเรีย กชื่ อ ให ตา งกั น ตามกลุม วิ ช าเอกที่ สั งกั ด อยู เช น สหกิ จ
ศึกษาทางพืชไร เนื่องจากมีรหัสและหมายเลขรหัสแตกตางกัน
โครงสรางปรับปรุงใหม และหมายเหตุ
- ไมค วรใชคําวา วิชาโทในหลักสูต ร เพราะจะทํา ใหสับ สนและเกิ ด
ความไมเขาใจวาวิชาเอกเลือกกับวิชาโทแตกตางกันอยางไร
- วิชา 353418 ก.พร. 418 พืชตระกูลถั่ว ควรเปลี่ยนชื่อเปน “พืชวงศ
ถั่ว” เนื่องจากศัพทบัญญัติของคําวา family ภาษาไทยใชคําวา “วงศ”
ไมใช“ตระกูล” อีกตอไป
- ไมมีวิชาที่เกี่ยวของกับระบบการปลูกพืช หรือ ระบบการเกษตร หรือ
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม หรือเกษตรยั่งยืน ให
นักศึกษาวิชาเอกพืชไร ไดเรียนเลย
ปฐพีศาสตร
- ไมเห็นดวยที่จะแยกการศึกษาเปนแผน 1 ปฐพีและสิ่งแวดลอม
แผน 2 ทรัพยากรที่ดินและน้ํา และแผน 3 ทรัพยากรปาไม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการแยกกลุมวิชาเอก เนื่องจากวิชาเอกปฐพีศาสตรในหลักสูตร
ดังกลาวเปนปฐพีวิทยาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร
การแยกกลุ ม วิ ช าเอกออกไปเป น 3 กลุ ม ทํ า ให ก ารเห็ น บทบาทของ
ปฐพีวิทยาใน

การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ
- ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ

- การขยายหรือเพิ่มใหมีหมวดวิชาโทดวย จะทําให
นั ก ศึ ก ษามี ข อ ได เ ปรี ย บมากกว า ที่ จ ะระบุ ไ ว ใ ห มี
เฉพาะวิชาเอกเลือกเทานั้น
- เปนวิชาเดิมที่เปดสอนอยูแลว ในขณะนี้จึงยังไม
สามารถที่จะดําเนินการแกไข/ปรับเปลี่ ยนใหมได
แตอาจจะมีการพิจารณาปรับแกไขตอไปในอนาคต

- แผนที่ 1 ปฐพีแ ละสิ่งแวดลอ มยังคงมุงเน นให
บัณฑิต มีความรู ในวิชาการดานปฐพีศ าสตรอย าง
เขมขน มีความรูดานการวิเคราะหทางเคมี ฟสิกส
และชี ว ภาพ และมี ค วามรู ถึ ง ป ญ หาที่ จ ะเกิ ด กั บ
สิ่งแวดลอมดวย บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามี
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การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ
การเกษตร โดยเฉพาะแผน 1 และ แผน 3 ลดลงไปอยางมาก นาจะ ความเหมาะสมและถนั ด ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านใน
ปรับกลุมวิชาเอกบังคับของทั้ง 3 แผนเขาดวยกัน และแยกกลุมวิชาเอก หองปฏิบัติการ
เลือกหรือวิชาโท
- แผนที่ 2 ทรัพยากรที่ดินและน้ํามุงเนนใหบัณฑิต
มีความรูดานกายภาพทางดิน เชน ดานทรัพยากร
ที่ ดิ น การสํ า รวจดิ น การอนุ รั ก ษ ดิ น การทํ า แผน
ที่ ดิ น และด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ บั ณ ฑิ ต ที่
สําเร็จการศึกษา มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
- แผนที่ 3 ทรัพยากรปาไม มุงเนนใหบัณฑิตมี
ความรูพื้นฐานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การอนุรักษสัตวปา การจัดการลุม
น้ํา การฟนฟูปาไม วนเกษตร และการใชเทคโนโลยี
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในแตละแผน
นั้น ก็ยังคงใชความรูพื้นฐานทางดานปฐพีวิทยามา
ประยุกตใชใหเหมาะสม โดยเปดโอกาสใหนักศึกษา
ได เ ลื อ กสาขาตามที่ ถ นั ด หรื อ ต อ งการนอกจากนี้
สัดสวนของคณาจารยในภาควิชาฯ ในป พ.ศ. 2553
จะเปลี่ ย นไป โดยจะมี สั ด ส ว นของคณาจารย
ทางดานทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และ
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ขอเสนอแนะโดยรวม
1. สมควรที่ จ ะมี วิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง เป น วิ ช าที่ จั ด อยู ใ นกลุ ม วิ ช าแกน
เกษตรศาสตร 1 – 2 หนวยกิต ที่เห็นถึงความสําคัญของการเกษตรทั้งใน
ระดับโลก ระดับภูมิภาค ตลอดจนระดับประเทศและจังหวัด เพราะมีความ
จําเปนที่จะชวยสรางทัศนคติใหนักศึกษาไดรักอาชีพที่ตนเองตองประกอบ
อาชีพตอไป หากวิชาดังกลาวมีผูสอนที่เปนอาจารยอาวุโสและมากดวย
ประสบการณ มีการเยี่ยมพบปะเกษตรกรที่ดํารงชีพในทางเกษตรในระดับ
พอเพี ย ง การเยี่ ย มชมพู มิ ป ญ ญาชาวบ า นต า ง ๆ เช น ฝายน้ํ า ล น
ชลประทานราษฎร ยิ่งจะทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียน
การศึกษาการเกษตรยิ่งขึ้น
2. การเรียนภาคปฏิบัติหรือในการฝกงาน สมควรที่จะเปดโอกาสให
นักศึกษาไดพบเห็นและสัมผัสเกษตรกรใหมากกวาที่เปนอยู เพราะจะทํา
ใหนักศึกษาไดซึมซาบถึงลักษณะของการเกษตรและเกษตรกร จะ

การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ
คณาจารย ท างด า นปฐพี ศ าสตร ล ดลง จึ ง มี ค วาม
จํ า เป น ที่ ต อ งปรั บ หลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ
ทรัพยากรที่ภาควิชาฯ จะมีในอนาคตอันใกล
- ในกระบวนวิ ช า 400190 ซึ่ ง เป น กระบวนวิ ช า
ฝกงานสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ไดมีการจัดหัวขอ
การบรรยาย เสวนา จากผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย
อาวุ โ ส และศิ ษ ย เ ก า ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ มี
ประสบการณ ดานการเกษตรเปนอยางดี ตลอดจน
นักศึกษาจะไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหได
เรี ย นรู เข า ใจ และตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และมี
ทัศนคติที่ดีตอการเกษตร
- นักศึกษาชั้นปที่ 3-4 สามารถรับทราบถึงปญหา
และตองวางแผนการแกไขปญหาดานการเกษตรได
โดยผานกระบวนการเรียนรูในกระบวนวิชาปญหา
พิเศษ
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กอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะมุงมั่นพัฒนาการเกษตร เพื่อยกระดับความ
เป น อยู ข องเกษตรกรให สู ง ขึ้ น หากนั ก ศึ ก ษาไม มี ค วามเข า ใจ
สภาพแวดลอมเกษตรและชีวิตของเกษตรกรแลว เมื่อสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะไมกลับไปพัฒนาการเกษตร แตจะยึดอยูกับสังคมของธุรกิจ
กอบโกยผลกํ า ไรเพื่ อ ตนเอง และผลของการทุ ม เทของรั ฐ ในการให
การศึกษาก็จะเสียไป
3. วิชาที่นาจะเปนวิชาในกลุมวิชาแกนเกษตรศาสตร อีกวิชาหนึ่งนาจะ
เปนวิชา ระบบการปลูกพืช หรือ ระบบเกษตรกรรม หรือ ที่เกี่ยวโยงกับ
การวิ จั ย และพั ฒ นาระบบการทํ า ฟาร ม และเกษตรยั่ ง ยื น วิ ช าเหล า นี้ มี
ประโยชนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากจะทําใหนักศึกษาไดเขาใจและมองเห็น
การเกษตรในลักษณะของระบบ ความเกี่ยวพันระหวางระบบพืชตาง ๆ
และยังไดเขาใจถึงเหตุและผลของปจจัยตาง ๆ ของการเกษตร จะ
สามารถนําความรูดังกลาวมาบริหาร ในการสรางเทคโนโลยีการเกษตรที่
เหมาะสมแกเกษตรกรตอไป วิชาดังกลาวอาจไมเจาะลึกมากนัก แตความรู
ในเชิงกวางและพื้นฐานยอมเปนประโยชนสําหรับพัฒนาการของนักศึกษา
เปนอยางยิ่ง
4. ความจําเปนของการเนนปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเกษตรศาสตร
ขอที่ 1 จะตองเนนใหเดนชัดถึงความหมายของการเกษตรวาเปนศาสตร
ของการผลิตอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคแกมนุษย

การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ
- นักศึกษาสามารถเรียนรูและสัมผัสกับชีวิตของ
เกษตรกร และมีแรงจูง ใจในการแกไ ขปญ หาของ
เกษตรกรไดโดยรวมเปนผูชวยวิจัยในโครงการวิจัย
ของคณาจารย

- ไดจัดไวในกระบวนวิชาปรับปรุง AGRO 210
และ HORT 210 และ สอดแทรกอยูในรายวิชา
ตา งๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาจะได เ รี ย นในชั้ น ปที่ 3-4 ซึ่ ง
นั ก ศึ ก ษาจะมี ค วามรู เ พี ย งพอที่ จ ะนํ า องค ค วามรู
ตางๆ มาบริหารหรือสรางเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การเกษตรได

- คณาจารยสวนใหญของคณะเกษตรศาสตร มี
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชุ น และตั ว เกษตรกร
โดยตรง จึงเปนชองทางที่สามารถจัดการเรียนการ
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ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ขอที่ 2 ควรเนนการศึกษาวิทยาศาสตรประยุกตที่เกี่ยวของกับการเกษตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต เกษตรศาสตร คาดหวั ง ให ผู ที่ สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาเป น นั ก วิ ท ยาศาสตร ก ารเกษตร ผู ซึ่ ง จะมี บ ทบาทในการ
พัฒนาการเกษตรของชาติตอไป มากกวาจะเห็นผูสําเร็จการศึกษาเปน
นักวิทยาศาสตร ชีวภาพที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ไมใชอาชีพเกษตร
4. ดร.อนุชิต ฤกษสมบูรณดี 1. เด็กสัตวแพทย จะเรียนทั้งสัตวบาล + วิชาสัตวแพทย แตทางเด็กสัตว
บาลไมมีสิทธิ์ที่จะเขาไปเรียนวิชาทางสัตวแพทย ทําไมตองใหเด็กสัตว
แพทยมาเรียนวิชาสัตวบาลดวย เปรียบเหมือนกับวาแพทยศาสตรตองมา
เรียนคหกรรมดวยหรือ ควรแยกใหเดนชัดไปวาสัตวบาลเปนคนดูแลและ
พยาบาลสัตว พรอมทั้งใหความเปนอยูที่ดีรวมถึงสุขภาพสัตว
2. เด็กสัตวบาลควรไดมีความรูดานสัตวแพทยดวย โดยเฉพาะวิชาการ
รักษาและวินจิ ฉัยโรค ควรจะเพิ่มเวลาเรียนใหมากขึ้น

3. สถานที่หรือฟารมที่ไดมาตรฐาน และมีการฝกใหเด็กไดรับความรูจริง ๆ
เพราะจากประสบการณสมัยเรียนการไปฝกตามฟารมก็ไมไดรับความรู
เทาที่ควร ตื่นเขามาลางคอกใหอาหาร ไมไดความรูอยางอื่นเลย ซึ่งใชเวลา
เปนเดือน แตไดประโยชนนอยมาก จึงควรศึกษาและคัดสถานที่ฝกงานให
ไดมาตรฐานแกเด็ก ๆ

การดําเนินการ/ขอคิดเห็นของคณะ
สอน และปลูกฝงแนวความคิดทางวิทยาศาสตรเพื่อใชใน
การแก ป ญ หาทางการเกษตรซึ่ ง เป น ไปปรั ช ญา ของ
หลักสูตร

- เปนปญหาภาพรวมทั้งหมดของบัณฑิตทางสัตวศาสตร
ซึ่ ง ควรเป น ข อ มู ล ที่ อ าจจะดํ า เนิ น การ แจ ง ไปยั ง ก.พ.
เพื่อใหเกิดการผลักดันในระดับนโยบายของ ส.กอ. ตอไป
- มีกระบวนวิช าที่เ กี่ยวของดานนี้อยูแลว และสอนโดย
อาจารย ที่ จ บด า นสั ต วแพทย ป ระจํ า อยู ที่ ภ าควิ ช าสั ต ว
ศาสตร แต ทั้ ง นี้ จะได ป ระสานงานกั บ คณะสั ต วแพทย
เพื่อใหเกิดการสนับสนุนเชิงนโยบาย และความยืดหยุนใน
การลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวิชาทางสัตวแพทยของ
นักศึกษา
สัตวศาสตร
- ไดมีการดําเนินการแลวในกระบวนวิชาสหกิจศึกษาและ
มีก ารเตรียมความพรอมเพิ่มเติมใหกับ นักศึกษากอนจะ
ส ง ไปฝ ก งานยั ง สถานประกอบการที่ ไ ด ม าตรฐานเป น ที่
ยอมรับ กระจายไป 8 – 9 แหง
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4. อาจารยผูสอนควรไดรบั การสงเสริมจากมหาวิทยาลัย มารวมประชุม
กับทางเอกชนบอย ๆ รวมถึงสงเสริมใหอาจารยไดเรียนรูและฝกงาน
เพิ่มเติมตามสายงานตามมหาวิทยาลัยตางประเทศ จะเปนหลักสูตรระยะ
สั้นก็ได

- ภาควิชาและคณะไดดําเนินการบางสวนไปแลว และจะได
นําเสนอตอมหาวิทยาลัย เพื่อใหการสนับสนุนใหมากขึ้น
ตอไป

