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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะเกษตรศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Agriculture 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) :       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Science (Agriculture) 
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.(Agriculture) 

3. วิชาเอก 
1. กีฏวิทยา    2. โรคพืชวิทยา 
3. ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 4. พืชสวน 
5. พืชไร่    6. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
7. สัตวศาสตร์ 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
141 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรทางวิชาการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     
พ.ศ.2555 
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คณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์เห็นชอบในการประชุมครั้งที่3/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม   
พ.ศ.2560 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่19 /2560 เมื่อวันที่ 23  
มิถุนายน 2560 
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพในสายงานการเกษตรและที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพ
ส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์เกษตร  อาจารย์ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัททาง
การเกษตรนักส่งเสริมการขาย เจ้าของกิจการฟาร์ม เจ้าของกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์เคมีเกษตรเกษตรกร  รวมทั้ง
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

9. ชื่อ– สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัว 
บัตรประชาชน 

ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

วิชาเอกกีฏวิทยา 

1 นางสาวประกายจันทร์ นิ่มก่ิงรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.sc.agr.(Biological 
Control) 
M.Sc.(Entomology) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

2 นางอุบล  ตังควานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ชีววิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

3 นายวิถี  เหมือนวอน อาจารย์ วท.ด.(กีฏวิทยา) 
วท.ม.(กีฏวิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

วิชาเอกโรคพืชวิทยา 
4 นางกิริยา  สังข์ทองวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.agr.sci.(Biological 

Agronomy-intergration 
Systems Environment) 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
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5 นายสุภัทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Plant Physiology) 
ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

6 นางสาวสุวิตา แสไพศาล อาจารย์ ปร.ด.(โรคพืชวิทยา) 
วท.ม.(โรคพืชวิทยา) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
7 นางพัชรี  แสนจันทร์ รองศาสตราจารย์ D.Agr.(Agricultural 

Chemistry) 
M.S.(Agricultural Soil 
and Water 
Engineering) 
วท.บ.(ปฐพีศาสตร์) 

8 นางสาวพฤกษา หล้าวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

9 นายชานนท์  ลาภจิตร อาจารย์ Ph.D.(Horticulture) 
วท.ม.(พืชสวน) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

วิชาเอกพืชไร่ 
10 นางดรุณี  โชติษฐยางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Horticulture) 

วท.ม.(พืชไร่) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

11 นางสาวอโนมา ดงแสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Plant Physiology) 
วท.ม.(ชีววิทยา สรีรวิทยา
ของพืช) 
วท.บ.(ชีววิทยา)  

12 นายสมพงศ ์จันทร์แก้ว อาจารย์ ปร.ด.(การปรับปรุงพันธุ์
พืช) 
วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์
พืช) 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร) 

วิชาเอกพืชสวน 
13 นายดนุพล เกษไธสง อาจารย์ ปร.ด.(พืชสวน) 

วท.ม.(พืชสวน) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงแต่อย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมี
ความผันผวนท าให้ประเทศไทยไม่สามารถหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควรและจาก
การที่ประเทศไทย มีการปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงโครงสร้างการผลิตของไทยได้
เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และบริการมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  

14 นางสาวร าไพ นามพิลา อาจารย์ Ph.D.(Horticulture) 
M.Sc.(Horticulture) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
15 นายรณรงค์ อยู่เกตุ อาจารย์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
16 นายพิชญ์รัตน์  แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(การผลิตสัตว์) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
17 นางยุพิน  ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Animal Science) 

วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

18 นายวินัย  ใจขาน ผู้ช่วยศาตราจารย์ Ph.D.(Biosciences) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
19 นายไกรเลิศ  ทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.App.Sc. 

(International Rural 
Development) 
วท.บ.(พืชศาสตร์) 

20 นายพีระพงษ ์แพงไพรี อาจารย์ วท.ม.(สัตวบาล) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

21 นางสาวพัชราภรณ์  ภูมิจันทึก อาจารย์ วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์) 



5 

การมคีวามเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้นมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ น ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึนการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการน า
ประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/
ชุมชนมากขึ้น 

ประเทศไทยมีการชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไป
อย่างล่าช้าส่งผลท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง และขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งจ าเป็นต้องต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมาก โดยในแผนพัฒนาฯฉบับที่ผ่านมาประเทศไทยได้
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอการพัฒนาศักยภาพของคน จึงยังมีความส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้นมีการยกระดับ
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง information technology กับ
operational technology เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้นโดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจะ
ท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลง 

ส่งผลต่อก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ก าลังแรงงาน เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง แต่อย่างไรก็ตามคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรวัยแรงงานอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้คนไทย
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นอาทิการให้คุณค่า
กับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
ขาดความรับผิดชอบ 

ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวน
มากก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้นพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามนอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) จะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้นท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็น
ระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้เกิด
ความเสื่อมโทรมแหล่งน้ าขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์เกิดความเสี่ยงต่อ
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การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1การพัฒนาหลักสูตร 
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการปรับปรุงหลักสูตรจึงจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเพ่ือ 
12.1.1 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยี  
12.1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องมี

ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21และเป็นไปตามความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆในกระบวนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

12.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรโดยให้ความส าคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใน
การประกอบอาชีพ 

12.1.4 ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับทางด้านการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้วางวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า 

มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยคุณภาพ มหาวิทยาลัยของชุมชน โดยในแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559-2561 ได้วางเสาหลักของยุทธศาสตร์ (strategic pillar) ไว้ 4 เสาหลัก คือ เสา
หลักที่ 1 green and smart campusเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่ค านึงถึงผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมเสาหลักที่ 2 excellence academy เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ เสาหลัก
ที่ 3 culture and care communityเป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เสาหลักท่ี 4 creative economy and societyเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเชิงสร้างสรรค์ 

ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ เพ่ือเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างศักยภาพด้านการแข่งขัน เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบที่พร้อมท างานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สังคมและชุมชนที่มีความแตกต่างทั้ง
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม  

 
13. ความสัมพันธ์ (หากมี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
ไม่มี 

 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ   
ไม่มี 
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มี

ปรัชญาการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีการน าเอาวิจัย และทักษะที่เกี่ยวข้องในการวิจัย มา
เป็นฐานในการจัดการศึกษา (research based learning, RBL) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม และเทคโนโลยี เพ่ือให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้  มีความสามารถ และ
ทัศนคติในการท างานที่ดี มีส่วนส าคัญในการพัฒนา ภาคการเกษตรของประเทศให้ก้าวหน้าและมั่นคง  โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถในด้านการเกษตร มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติ มีทักษะการวิจัย การ
แก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการเกษตร มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพ่ือการจัดการที่
ทันสมัย พร้อมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เข้าใจในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง สามารถปฎิบัติงานได้ภายใต้สถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย และ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

เพ่ือให้บรรลุวัตุประสงค์ของหลักสูตรเมื่อบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จะต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ คุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง   

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวิจัย และบูรณาการใช้
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการท างานได้  

3. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่ทันสมัย  
4. มีทักษะการสื่อสาร ด้านการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
6. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีภาวะผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับ

ความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
7. เป็นผู้ใฝ่รู้ สู้งาน และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง 
ในระหว่างการใช้หลักสูตร หลักสูตรได้วางแผนการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการ
พัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
 1.ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเป็น

ฐาน (Research Based Learning, RBL) 
2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร
และทางวิชาการ 
2.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยน ดูงานของนักศึกษา 
2.2 ประสานความร่วมมือทางวิชาร ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษาใน
ต่างประเทศ 
3. จัดกิจกรรมอบรมด้านการเรียนการสอน 
รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการ
อบรมด้านการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 

1.จ านวนชั่วโมงหรือ รายวิชาที่มีการเรียนการสอน
ที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน 
2.1.รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารและ
ทางวิชาการ 
2.2 จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร ไป แลกเปลี่ยน
ต่างประเทศ และ จ านวนนักศึกษาไปสหกิจศึกษา
ต่างประเทศ 
 
 
3.1  งบประมาณจัดสรรด้านส่งเสริม และพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน 
3.2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสุตรและอาจารย์
ผู้สอนที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอน 
3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการ
สอน 

2. การพัฒนานักศึกษา   
 1.ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็นผู้น าที่ดี มี

มนุษยสัมพันธ์ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณ 
และจริยธรรม 
3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
โดยใช้หลักวิชาการ 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการ
วิจัยและเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
 

1.1 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
เป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ 
2.1 จ านวนกิจกรรมที่ ส่ ง เสริมให้นักศึกษามี
คุณธรรม และจริยธรรม 
3.1 รายวิชา สหกิจศึกษา ผู้ประกอบการมีความพึง
พอใจผลงานของนักศึกษาในระดับดี 
4.1 รายวิชา โครงงานนักศึกษา และรายวิชาปัญหา
พิเศษ โดยนักศึกษาสามารถน าเสนอผลการวิจัย
และเรียนรู้ ในการสัมมนาทางวิชาการและมี
รายงานผลการวิจัย หรือการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ 

3. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
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 1. มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ใน มคอ. 3 
 
 
2. มีรายวิชาเปิดใหม่ หรือ รายวิชาเลือกเพ่ิมข้ึน 
3. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 

1.1 จ านวนรายวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหา จาก
รายงานสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร 
2.1 จ านวนรายวิชาเปิดใหม่ หรือรายวิชาเลือก 
3.1 มีหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานการก ากับหลักสูตร 

 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 

การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 1 ข้อ 6 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ 
ระดับปริญญาตรี พศ.2557 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น         เดือนสิงหาคม– เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม– เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพิเศษ      เดือนมิถุนายน– เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555 หมวด

ที่ 2  
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหาการปรับตัวจาการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
 2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองนักศึกษา เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ

สอน การด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และการตอบข้อซักถามต่างๆ 
 2.4.3  มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้ค าปรึกษาและ

แนะน า 
 2.4.4  มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการแนะน าการเรียน 
 2.4.5  มีระบบทบทวนความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อที่ไม่เข้าใจอย่างต่อเนื่อง 
 2.4.6 จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  2.5.1 จ านวนรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 365 365 365 365 365 
ชั้นปีที่ 2  365 365 365 365 
ชั้นปีที่ 3   365 365 365 
ชั้นปีที่ 4    365 365 

รวม 365 730 1095 1460 1460 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    365 730 

 
2.5.2 จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจ าแนกตามวิชาเอก 
วิชาเอก จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแตล่ะปี

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 
1. กีฏวิทยา 25 25 25 25 25    25 25 
2. โรคพืชวิทยา 25 25 25 25 25    25 25 
3. ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 50 50 50 50 50    50 50 
4. พืชสวน 65 65 65 65 65    65 65 
5. พืชไร ่ 70 70 70 70 70    70 70 
6. การส่งเสริมและ 45 45 45 45 45    45 45 
พัฒนาการเกษตร           
7. สัตวศาสตร์ 85 85 85 85 85    85 85 

รวม 365 365 365 365 365    365 365 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 8,760,000 17,520,000 26,280,000 35,040,000 35,040,000 

รวมรายรับ 8,760,000 17,520,000 26,280,000 35,040,000 35,040,000 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบใช้สอย ตอบแทนและวัสดุ 7,360,000 15,920,200 24,480,000 33,040,000 33,040,000 
งบครุภัณฑ์ 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,000,000 

รวมรายจ่าย 8,760,000 17,520,000 26,280,000 35,040,000 35,040,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 96,000 บาท 
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2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วย การเทียบโอนรายวิชาและ

ค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี ประกอบด้วย วิชาเอก 7 วิชาเอก ได้แก่ 
  (1)   กีฏวิทยา (Entomology) 
  (2)   โรคพืชวิทยา (Plant Pathology) 
  (3)   ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (Soil Science and Environment) 
  (4)   พืชสวน (Horticulture) 
  (5)   พืชไร่ (Agronomy) 
  (6)   การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (Agricultural Extension and Development) 

(7)   สัตวศาสตร์ (Animal Science) 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
ประกอบด้วย 2 แผน คือ 
  (1) แผนที่ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีมีการเรียนรายวิชาและการฝึกงาน รวม 141 หน่วยกิต 
  (2) แผนที่ 2 เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาต่างๆ  จ านวน 135 หน่วยกิต และ สหกิจ
ศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา รวม 141 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 

หมายเหตุ : รายละเอียดแยกตามวิชาเอกและแผนการเรียน ในตารางท่ี 1

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต 
ตามแผนการศึกษา 

141 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 105 
 แผนที่ 1ฝึกงาน แผนที่ 2สหกิจศึกษา 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 26 26 
  2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 67-76 67-76 
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ 31 31 
  2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ 34-39 33-39 
2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา   
-วิชาฝึกงาน 2-3 - 
         -วิชาสหกิจศึกษา - 6 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 6-12 3-9 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
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ตารางท่ี 1.     โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) จ าแนกตามวิชาเอกและแผนการศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร วิชาเอกและแผนการศึกษา 
กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และ

สิ่งแวดล้อม 
พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 
สัตวศาสตร์ 

แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
2.2 กลุ่มวิชาบังคบั 67 70 70 73 70 73 67 70 70 67 73 76 76 76 
2.2.1 กลุ่มวิชาบงัคับพืน้ฐานวิชาชีพ 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 
2.2.2 กลุ่มวิชาชพี 34 33 37 36 36 36 34 33 36 33 39 39 39 39 
2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกจิศึกษา               
       - วิชาฝึกงาน  2 - 2 - 3 - 2 - 3 - 3 - 3 - 
       - วิชาสหกิจศึกษา - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 12 9 9 6 9 6 12 9 9 9 6 3 6 3 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
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   3.1.3 รายวิชา 
  3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกวิชาเอก และทุกแผน ต้อง
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปดังต่อไปนี้ รวม 30 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา          12 หน่วยกิต 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1       3(3-0-6) 
  English I 

 **000 102   ภาษาอังกฤษ 2       3(3-0-6) 
  English II 

 **000 103  ภาษาอังกฤษ 3       3(3-0-6) 
   English III 
 **000 104 ภาษาอังกฤษ 4       3(3-0-6) 

  English IV 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       9 หน่วยกิต 

      *AG001 002 เกษตรเพ่ือสุขภาวะ       3(3-0-6) 
  Agriculture for Well Being 

      *AG001 003 เกษตรเชิงสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
  Creative Agriculture 

   000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ      3(3-0-6) 
    Leadership and Management 
 
 (3)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      9 หน่วยกิต 
     *AG001 001 การสื่อสารทางการเกษตร      3(3-0-6) 
    Agricultural Communication 

000 174 ทักษะการเรียนรู้       3(3-0-6) 
  Learning Skills 

000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์      3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 
 

000 160  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน                      -  
  Basic Computer and Information Technology  

รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ        105 หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        26 หน่วยกิต 

นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกวิชาเอกและทุกแผน 
จะต้องเรียนรายวิชาแกนดังต่อไปนี้  
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      **AG003 301    สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 
  SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1     2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 
       **SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1          1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  
  SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2            2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture II 
       **SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร   2        1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

      **SC201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                    1(0-3-2) 
 General Chemistry Laboratory 

  SC201 007  เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
 Basic Chemistry 

       **SC201 103  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 
        **SC401 005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 

    SC501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น                 3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
    SC702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป           3(3-0-6) 
     General Microbiology 
    SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 
     General Microbiology Laboratory 
 
  (2) กลุ่มวิชาบังคับ         67 - 76 หน่วยกิต 
  (2.1) กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ      31 หน่วยกิต 
 นักศึกษาทุกวิชาเอกและทุกแผน ต้องเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 
  **AG001 101   หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  
  **AG001 102 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

 Aquatic Animal Production 
      AG001 796 การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science I 
            AG001 797 การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II   
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    AG001 798 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน    1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science 
   **AG002 201 หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science   
  **AG002 202 สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 
  **AG002 203 กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 
  **AG002 204 หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
  **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

 Experimental Design for Agriculture 
    AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 

     Agricultural Genetics and Biotechnology 
  **AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 
  

(3) กลุ่มวิชาชีพ         33-39 หน่วยกิต 
วิชาเอกท่ีเปิดสอนทั้งหมด 7 วิชาเอก ดังต่อไปนี้  

  (1)  กีฏวิทยา 
  (2)  โรคพืชวิทยา 
  (3)  ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
  (4)  พืชสวน 
  (5)  พืชไร่ 
  (6)  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
  (7)  สัตวศาสตร์ 
   

 (3.1) วิชาเอกกีฏวิทยา          
  (3.1.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให้ได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
  (3.1.1.1) กลุ่มวิชาชีพ        34 หน่วยกิต 
  *AG103 001  การวิเคราะห์จ าแนกแมลง     3(2-3-5) 
     Insect Identification 

     **AG103 002 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง   3(2-3-5) 
    Insect Morphology and Development 
     **AG103 003 แมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(2-3-5) 
    Economic Entomology 
 



17 

 
 

   **AG103 004 นิเวศวิทยาของแมลง     3(2-3-5) 
     Insect Ecology 
   **AG103 005 หลักการควบคุมแมลงศัตรู     3(2-3-5) 
     Principles of Insect Pest Control 

   *AG103 006 สารก าจัดแมลงและวิธีการใช้    3(2-3-5) 
    Insecticides and Application 

     AG104 001 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี  3(2-3-5) 
     Biological Control of Insects Pests and Weeds 
         **AG104 002 กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว     3(2-3-5) 
     Post-harvest Entomology 
     AG104 761 การสัมมนาทางกีฏวิทยา     1(1-0-2) 
     Seminar in Entomology 
          **AG104 775 โครงงานนักศึกษาด้านกีฏวิทยา    3(1-6-5) 
     Student Project in Entomology 
      AG143 312 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 
    **SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
  (3.1.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     2 หน่วยกิต 

**AG103 796 การฝึกงานทางกีฏวิทยา 1     1(0-6-3) 
    Practicum in Entomology I 

  **AG104 797 การฝึกงานทางกีฏวิทยา 2     1(0-6-3) 
    Practicum in Entomology II 

 
  (3.1.1.3) กลุ่มวิชาเลือก        12 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯเปิดสอนหรือก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
         **AG104 003 แมลงอุตสาหกรรม      3(2-3-5) 

  Industrial Insects  
   AG104 004 การผลิตไหม       3(2-3-5) 
    Silk Production 
      *AG104 005  ธุรกิจการท าฟาร์มแมลงกินได้    3(2-3-5) 
    Edible Insect Farming Business 
   AG104 006 แมลงศัตรูในบ้านเรือนและชุมชน    3(2-3-5) 
    Urban Entomology 
      *AG104 007  กีฏวิทยาทางปศุสัตว์      3(2-3-5) 
    Livestock Entomology 
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         *AG104 008  กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
     Environmental Entomology 
       **AG104 774  ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา     3(0-9-4) 
     Special Problems in Entomology 
       **AG144 402  วัชพืชและการควบคุม     3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control 
   AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
 

 (3.1.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 

(3.1.2.1) กลุ่มวิชาชีพ        33 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (3.1.1.1) ยกเว้นรายวิชา AG104 775 โครงงานนักศึกษาด้านกีฏวิทยา

และให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา  
(3.1.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 

  AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร                6 หน่วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 
 

(3.1.2.3) กลุ่มวิชาเลือก                            9 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข้อ (3.1.1.3) และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

(3.2) วิชาเอกโรคพืชวิทยา   
(3.2.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให้ได้

ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
(3.2.1.1) กลุ่มวิชาชีพ        37 หน่วยกิต 

   AG112 201  จุลชีพก่อโรคพืช      3(2-3-5) 
     Plant Pathogens 

     **AG113 201 การวินิจฉัยโรคพืช      3(2-3-5) 
    Diagnosis of Plant Diseases 

   AG113 301  การควบคุมโรคพืช      3(2-3-5) 
   Plant Disease Control 

 *AG113 504  เทคนิคทางด้านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-5) 
   Techniques for Plant Pathology and Agricultural  

Microbiology 
 AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 

    Diseases of Economic Crops 
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  *AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร   3(3-0-6) 
   Phytosanitation and Agricultural Standards 

 AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช    1(1-0-2) 
   Seminar in Plant Pathology  

   AG114 775  โครงงานนักศึกษาด้านวิทยาโรคพืช   3(1-6-5) 
   Student Project in Plant Pathology  

   AG123 351  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช  3(3-0-6) 
  Soil fertility and Plant Nutrition 

   AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 
        **AG144 402  วัชพืชและการควบคุม     3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control 
   AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
        **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
 

(3.2.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     2 หน่วยกิต 
 AG113 796  การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 1    1(0-6-3) 

    Practicum in Plant Pathology I 
 AG113 797  การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 2    1(0-6-3) 

    Practicum in Plant Pathology II 
 
  (3.2.1.3) กลุ่มวิชาเลือก                                                    9 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯเปิดสอน หรือก าหนดเพิ่มเติมภายหลังไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต 

  AG113 402  วิทยาเห็ดรา       3(2-3-5) 
    Mycology 

 AG113 502  การผลิตเห็ด       3(2-3-5) 
   Mushroom Production  

 AG114 503  โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว  3(2-3-5) 
    Seed and Postharvest Diseases 
  AG114 774  ปัญหาพิเศษทางวิทยาโรคพืช    3(0-9-4) 
    Special Problems in Plant Pathology 

 AG133 101  การผลิตผักเศรษฐกิจ     3(2-3-5) 
    Economic Vegetable Production  

 AG134 601  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงพาณิชย์   3(2-3-5) 
   Commercial Plant Tissue Culture 
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      **AG143  404  อุตุนิยมวิทยาเกษตร      3(3-0-6) 
     Agricultural Meteorology 
       **AG143  451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์      3(2-3-5) 
     Seed Technology 
  *AG153 603  การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 
     Marketing Management in Agribusiness 
 
  (3.2.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 

(3.2.2.1) กลุ่มวิชาชีพ        36 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (3.2.1.1) ยกเว้นรายวิชา AG114 775 โครงงานนักศึกษาด้านวิทยาโรค

พืชและให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา  
(3.2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 

  AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร             6 หน่วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 
    

(3.2.2.3) กลุ่มวิชาเลือก                                               6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข้อ ( 3.2.1.3) และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่

น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 

(3.3) วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม       
 (3.3.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให้ได้

ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
(3.3.1.1) กลุ่มวิชาชีพ        36 หน่วยกิต 
*AG122 201  ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์     1(0-3-2) 

    Principles of Soil Science Laboratory 
 *AG123 202  หลักมูลวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
    Fundamentals of Environmental Science  
 *AG123 312  เคมีของดิน       2(2-0-4) 
    Soil Chemistry  
  AG123 314  การจัดการลุ่มน้ า      3(2-3-5) 
    Watershed Management 
    **AG123 331  การวิเคราะห์ดินน้ าพืชวัสดุเกษตรและสิ่งแวดล้อม 3(1-6-7) 
    Analysis of Soil  Water  Plant Agricultural  
    Materials and Environment 
     **AG123 332 การส ารวจดินและจ าแนกดิน    3(2-3-5) 
    Soil Survey and Classification 
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 *AG123 341  มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม    3(3-0-6) 
    Environmental Pollution and Control  
  AG123 351  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช  3(3-0-6) 
    Soil Fertility and Plant Nutrition 
 *AG124 311  ฟิสิกส์ของดิน       2(1-3-5) 
    Soil Physics  
 *AG124 432  การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทาง   3(3-0-6) 
    ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    Resources and Environmental Impact Analysis  
    and Assessment  
    **AG124 462  จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   3(2-3-5) 
    Soil Microbiology and Biotechnology  
    **AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  1(1-0-2) 
    Seminar in Soil Science and Environment 
    **AG124 775  โครงงานนักศึกษาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3(1-6-5) 
    Student Project in Soil Science and Environment 
    **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry 
 

(3.3.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     3 หน่วยกิต 
   **AG122 796  การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1   1(0-6-3) 
    Practicum in Soil Science and Environment I 
   **AG123 796  การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2  1(0-6-3) 
    Practicum in Soil Science and Environment II 
   **AG123 797  การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3   1(0-6-3) 
    Practicum in Soil Science and Environment III 

 
  (3.3.1.3) กลุ่มวิชาเลือก        9 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯเปิดสอนหรือก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
   (3.3.1.3.1) วิชาเลือกในกลุ่มปฐพีศาสตร์  

    *AG123 313  ผลิตภาพของดิน      3(3-0-6)  
   Soil Productivity 

    *AG123 321  ภูมิสารสนเทศ      3(2-3-5) 
    Geoinformatics 
    *AG123 322  การประเมินและการวางแผนการใช้ที่ดิน   3(3-0-6) 
    Land Evaluation and Land Use Planning 
 



22 

 
 

AG123 433  ดินเขตร้อน       3(3-0-6) 
    Tropical Soils 
     *AG123 434   วิทยาแร่ในดินเบื้องต้น     3(3-0-6) 

                         Introduction to Soil Mineralogy 
AG124 412  เทคโนโลยีปุ๋ย       3(3-0-6) 

   Fertilizer Technology 
    **AG124 431  การก าเนิดดิน      3(3-0-6) 

    Soil Genesis 
 AG124 445  การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ า   3(3-0-6) 
    Soil and Water Management and Conservation 
 AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 

Physiology for Crop Production 
   (3.3.1.3.2) วิชาเลือกในกลุ่มทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 

*AG123 321  ภูมิสารสนเทศ      3(2-3-5) 
    Geoinformatics  
 *AG124 415  หลักมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Fundamental of Natural Disaster 
 *AG124 416  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 

Resources and Environment Management 
      *AG124 417  นิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดินและ    3(3-0-6) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
Land Resources Ecology and Climate Change  

      *AG124 419  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  3(3-0-6) 
  Solid Waste and Hazardous Waste Management 

  AG124 445  การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ า   3(3-0-6) 
Soil and Water Management and Conservation 

  AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production  
  

 (3.3.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 

(3.3.2.1) กลุ่มวิชาชีพ        36 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (3.3.1.1) ยกเว้นรายวิชา AG124 775 โครงงานนักศึกษาด้านปฐพี

ศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
(3.3.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 

  AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร             6 หน่วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 
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  (3.3.2.3) กลุ่มวิชาเลือก        6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข้อ (3.3.1.3)และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่

น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

(3.4) วิชาเอกพืชสวน  
(3.4.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให้ได้

ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
(3.4.1.1) กลุ่มวิชาชีพ        34 หน่วยกิต 
AG123 351   ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช          3(3-0-6) 

     Soil Fertility and Plant Nutrition                             
 *AG133 001  หลักการขยายพันธุ์พืช     3(2-3-5) 

 Principle of Plant Propagation 
        **AG133101   การผลิตผักเศรษฐกิจ     3(2-3-5) 
     Economic Vegetable Production 
    AG133 201  หลักการผลิตไม้ผล      3(2-3-5) 
     Principles of Fruit Crop Production 
    AG133 301  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ     3(2-3-5) 
     Flower and Ornamental Plant Production 
       **AG134 401   สรีรวิทยาทางพืชสวน     3(2-3-5) 
     Physiology of Horticultural Crops 

 AG134 761  การสัมมนาทางพืชสวน     1(1-0-2) 
     Seminar in Horticulture 

 AG134 775  โครงงานนักศึกษาด้านพืชสวน    3(1-6-5) 
     Student Project in Horticulture 
   AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 
    AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
                *SC113 209  พฤกษศาสตร์ทางการเกษตร    2(2-0-4) 

   Agricultural Botany  
                *SC113 210         ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทางการเกษตร   1(0-3-2) 

   Agricultural Botany Laboratory 
               **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
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(3.4.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา    2 หน่วยกิต 
      **AG133 796 การฝึกงานทางพืชสวน1 1(0-6-3) 

Practicum in Horticulture I 
AG133 797 การฝึกงานทางพืชสวน2       1(0-6-3) 

Practicum in Horticulture II  

(3.4.1.3) กลุ่มวิชาเลือก                                                    12 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะเปิดสอนหรือก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่น้อย

กว่า 12 หน่วยกิต 
 AG133 302 การจัดสวนและการจัดการสนามหญ้า   3(2-3-5) 

Landscape Gardening and Turf 
Grass Management 

*AG133 701 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก     3(2-3-5) 
Vegetable Seed Production 

       **AG134 002 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร       3(3-0-6) 
Spice and Medicinal Plants Production 

  AG134 003 การผลิตพืชสวนเพ่ืออุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
Production of Promising Horticulture Crops 

*AG134 004 การจัดดอกไม้และการออกแบบ  3(2-3-5) 
Flower Arrangement and Design 

*AG134 402 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน  3(2-3-5) 
Postharvest Technology of Horticultural  
Commodities 

*AG134 403 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน  3(2-3-5) 
Plant Growth Regulators in Horticulture 

 AG134 601  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์   3(2-3-5)  
Commercial Plant Tissue Culture 

 AG134 774  ปัญหาพิเศษทางพืชสวน     3(0-9-4) 
Special Problems in Horticulture 

  ** AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์      3(2-3-5) 
Seed Technology 

*AG153 603 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
Marketing Management in Agribusiness 

(3.4.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
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(3.4.2.1) กลุ่มวิชาชีพ        33 หน่วยกติ 
ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ ( 3.4.1.1) ยกเว้น AG134 775 โครงงานนักศึกษาด้านพืชสวน และให้

เรียนรายวิชาต่อไปนี้ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
(3.4.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 

   AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร                      6 หน่วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 
  (3.4.2.3) กลุ่มวิชาเลือก                            9 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข้อ (3.4.1.3) และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

 (3.5) วิชาเอกพืชไร่                                                                       
  (3.5.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให้ได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 

 (3.5.1.1) กลุ่มวิชาชีพ        36 หน่วยกิต 
 AG123 351   ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช   3(3-0-6) 

     Soil Fertility and Plant Nutrition 
  AG143 311   การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ     3(2-3-5) 
     Economic Field Crop Production 
  AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 
       **AG143 361   ระบบการท าฟาร์ม                                            2(2-0-4) 
     Farming Systems 
              **AG143 451   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์      3(2-3-5) 
     Seed Technology 
      **AG144 402   วัชพืชและการควบคุม     3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control   
  AG144 417   การจัดการผลิตพืชไร่แบบบูรณาการ   3(1-6-5) 
     Integrated Management in Field Crop Production 
  AG144 432   การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
  AG144 441   นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา     3(2-3-5) 
     Field Crop Ecology and Physiology 
        *AG144 500  ผู้ประกอบการทางพืชไร่     3(2-3-5) 
     Entrepreneur in Agronomy 
  AG144 761  การสัมมนาทางพืชไร่     1(1-0-2) 
     Seminar in Agronomy 
  AG144 775  โครงงานนักศึกษาด้านพืชไร่    3(1-6-5) 
     Student Project in Agronomy 
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  **SC803 305 ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry 

 
(3.5.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     3 หน่วยกิต 

         **AG143 796 การฝึกงานทางพืชไร่ 1                  1(0-6-3)  
     Practicum in Agronomy I 
        **AG143 797 การฝึกงานทางพืชไร่ 2                                       1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy II 
        **AG143 798  การฝึกงานทางพืชไร่ 3              1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy II 
 
  (3.5.1.3) กลุ่มวิชาเลือก                                           9 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯเปิดสอน หรือก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
        **AG143 404  อุตุนิยมวิทยาเกษตร      3(3-0-6) 
     Agricultural Meteorology 
     AG143 411  ธัญพืช        2(2-0-4) 
     Cereal Crops 
                  AG143 412 พืชอุตสาหกรรม                      2(2-0-4) 
     Industrial Crops 
        **AG143 413   พืชน้ ามัน       2(2-0-4) 
     Oil Crops 
    AG143 419  การผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์     2(2-0-4) 
     Sugarcane Production and Products 
    AG144 774  ปัญหาพิเศษทางพืชไร่     3(0-9-4) 

  Special Problems in Agronomy 
  

(3.5.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 

(3.5.2.1) กลุ่มวิชาชีพ        33 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ (3.5.1.1) ยกเว้น รายวิชา AG144 775 โครงงานนักศึกษาด้านพืชไร่ 

และ *AG144 500 ผู้ประกอบการทางพืชไร่และให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
(3.5.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร            6 หน่วยกิต 

     Cooperative Education in Agriculture 
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  (3.5.2.3) กลุ่มวิชาเลือก                            9 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯเปิดสอน หรือก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่

น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
        **AG143 404  อุตุนิยมวิทยาเกษตร      3(3-0-6) 
     Agricultural Meteorology 
   AG143 411  ธัญพืช        2(2-0-4) 
     Cereal Crops 
   AG143 412  พืชอุตสาหกรรม                      2(2-0-4) 
     Industrial Crops 
       **AG143 413   พืชน้ ามัน       2(2-0-4) 
     Oil Crops 
   AG143 419  การผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์     2(2-0-4) 
     Sugarcane Production and Products 
         *AG144 500  ผู้ประกอบการทางพืชไร่     3(2-3-5) 
     Entrepreneur in Agronomy  
   AG144 774  ปัญหาพิเศษทางพืชไร่     3(0-9-4) 

  Special Problems in Agronomy 
  
(3.6) วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร                            
(3.6.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให้ได้

ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
(3.6.1.1) กลุ่มวิชาชีพ        39 หน่วยกิต 
 *AG163 002 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(2-3-5) 

     Statistics for Research in Agricultural Extension  
 and Development 

     **AG163 101 วิธีการส่งเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 
    Agricultural Extension Methods 
     **AG163 102 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร   3(3-0-6) 
    Socio-economic Development in Agriculture 
    **AG163 103  นิเทศศาสตร์พัฒนาการเกษตร     3(2-3-5) 

     Development Communicationsin Agriculture 
      **AG163 301  การวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือการพัฒนาการเกษตร  3(2-3-5) 

     Community Analysis for Agricultural Development 
       **AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร  3(3-0-6) 
     Project Planning and Evaluation in Agriculture 
       **AG163 501  การพูดและการเขียนทางการส่งเสริม   2(1-3-2) 

   และพัฒนาการเกษตร 
     Speaking and Writing in Agricultural  
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 Extension and Development 
             **AG163 502  การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร    3(2-3-5) 
     Multi-media Production in Agriculture 

    **AG164 303  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและ   3(3-0-6) 
     ความรับผิดชอบต่อสังคม 

   Management of Agricultural Community  
                       Development and Cooperate Social Responsibility  

             **AG164 401  การจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางการเกษตร  3(2-3-5) 
     Management of Instructional Learning and  

 Training in Agriculture 
             **AG164 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทาง  3(2-3-5) 
     การเกษตร 
     Information Technology and Digital  
     Communication in Agriculture 
      **AG164 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา    3(3-0-6) 

  ผู้ประกอบการทางการเกษตร  
     Management of Community Enterprise and 

  Entrepreneur Development in Agriculture 
             **AG164 763  การสัมมนาทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1(1-0-2) 
     Seminar in Agricultural Extension and  

 Development  
             **AG164 775  โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการส่งเสริม    3(0-9-4) 

 และพัฒนาการเกษตร  
     Academic and Professional Project in Agricultural  

 Extension and Development  
 

(3.6.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     3 หน่วยกิต 
AG163 796  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 1(0-6-3) 

     Practicum in Agricultural Extension and  
  Development I 

  AG163 797  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 1(0-6-3) 
     Practicum in Agricultural Extension and  

  Development II 
AG164 798  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 1(0-6-3) 

     Practicum in Agricultural Extension and  
  Development III 
 
 



29 

 
 

(3.6.1.3) กลุ่มวิชาเลือก        6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆทีค่ณะฯเปิดสอนหรือก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่น้อย

กว่า 6 หน่วยกิต 
                *AG163 203  กฎหมายเกษตร ข้อก าหนดและจริยธรรมทางการเกษตร 3(3-0-6) 

    Agrarian Laws, Regulations and Ethics in Agriculture 
      **AG163 402  การจัดการกิจกรรมนันทนาการในงาน   3(2-3-5) 

   ส่งเสริมการเกษตร 
    Management of Recreational Activities  
    in Agricultural Extension 

               *AG163 403  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   3(3-0-6) 
     Management of Agro-Tourism 

*AG163 404  การจัดการไมซ์ทางการเกษตร    3(3-0-6) 
    Management of MICE in Agriculture 

               *AG163 602  การเป็นผู้น าและการเจรจาต่อรองทางการเกษตร 3(3-0-6) 
    Leader and Negotiation in Agriculture 

 
 (3.6.2) แผน 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจ

ศึกษาให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา       
(3.6.2.1) กลุ่มวิชาชีพ        39 หน่วยกิต 

ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ(3.6.1.1) ยกเว้นรายวิชา AG164 775 โครงงานวิชาการและวิชาชีพ
ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 

(3.6.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 
AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร     6 หน่วยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 
 

(3.6.2.3) กลุ่มวิชาเลือก                                               3 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข้อ (3.6.1.3) และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่

น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 

(3.7) วิชาเอกสัตวศาสตร์                                                               
 (3.7.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให้ได้

ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
 

(3.7.1.1) กลุ่มวิชาชีพ        39 หน่วยกิต 
 AG173 331  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 1          3(2-3-5) 
    Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 
 AG173 332   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 2  3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
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 AG173 341   หลักโภชนศาสตร์สัตว ์     3(3-0-6) 
   Principles of Animal Nutrition 

 AG173 361   สุขศาสตร์สัตว์      3(2-3-5) 
    Animal Health Science 

AG174 401   การผลิตสัตว์ปีก      3(2-3-5) 
   Poultry Production 

 AG174 402   การผลิตสุกร       3(2-3-5) 
   Swine Production 

 AG174 403   การผลิตโคเนื้อและกระบือ     3(2-3-5) 
    Beef and Buffalo Production 
 AG174 404   การผลิตโคนม      3(2-3-5) 

   Dairy Cattle Production 
AG174 441   โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์     4(3-3-7) 
   Applied Animal Nutrition 

   **AG174 452   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์     4(3-3-7) 
   Animal Genetics and Breeding 

 AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร์     1(1-0-2) 
   Seminar in Animal Science 

 AG174 775  โครงงานนักศึกษาด้านสัตวศาสตร์    3(1-6-5) 
    Student Project in Animal Science 

       **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
 

(3.7.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     3 หน่วยกิต 
AG173 796  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1     1(0-6-3)  
   Practicum in Animal Science I 

 AG173 797  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2     1(0-6-3)  
   Practicum in Animal Science II 

 AG173 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3     1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science III 

 
  (3.7.1.3) กลุ่มวิชาเลือก                                              6 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาจากกลุ่มใดๆ หรือจากหลายกลุ่มต่อไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่สาขาวิชาเปิดสอน
หรือก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

(3.7.1.2.1) กลุ่มนักวิชาการ 
 AG173 305   การผลิตพืชอาหารสัตว์     3(2-3-5) 
    Forage Crop production 
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AG173 333   ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว์    3(3-0-6) 
    Animal Production Climatology 
 AG174 411  หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์     3(2-3-5) 
    Principle of Meat Science 
 AG174 431   สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง 3(2-3-5) 

   Reproductive Physiology and Artificial 
   Insemination in Domestic Animals 

 AG174 442   โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง     3(2-3-5) 
    Ruminant Nutrition 
 AG174 443   การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น 3(1-6-5) 
    Principle of Feed Quality Control and Microscopy 

(3.7.1.2.2) กลุ่มผู้ประกอบการนักการผลิตสัตว์ 
 AG173 301   การผลิตไก่พ้ืนเมืองไทย     3(2-3-5) 
    Thai Native Chicken Production 
 AG173 302   การผลิตกระต่าย      3(2-3-5) 
    Rabbit Production 
 AG173 303   การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก    3(2-3-5) 
    Small Ruminant Production 
 AG173 304   การผลิตเป็ด ห่าน และไก่งวง    3(3-0-6) 
    Production of Ducks Geese and Turkeys 
 AG173 321   การจัดการของเสียจากสัตว์     3(2-3-5) 
    Animal Wastes Management 
 AG174 412   การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก    3(2-3-5) 
    Incubation and Hatchery Management 
 AG174 413   การจัดการผลิตภัณฑ์ทางสัตวศาสตร์   3(2-3-5) 
    Animal Science Product Management 

(3.7.1.2.3) กลุ่มนักอนุรักษ์ 
 AG173 334  พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยง   3(2-3-5) 

Behavior and Welfare of Domestic Animals 
 AG173 371  การจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า     3(2-3-5) 
    Wildlife Conservation Management 
 AG173 372   การจัดการสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน    3(2-3-5) 
    Management in Companion Animal 
 AG173 373   หลักการตัดสินประกวดสัตว์    3(2-3-5) 
    Principles of Animal Judging 
 

(3.7.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
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  (3.7.2.1) กลุ่มวิชาวิชาชีพ       39 หน่วยกิต 
ให้เรียนวิชากลุ่มวิชาชีพในข้อ (3.7.1.1) ยกเว้นรายวิชา AG174 775 โครงงานนักศึกษาด้านสัตว

ศาสตร์และ ให้เรียนวิชาต่อไปนี้ในกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
(3.7.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต 

  AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร     6 หน่วยกิต 
  Cooperative Education in Agriculture 

 
  (3.7.2.3) กลุ่มวิชาเลือก                      3 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดๆ หรือจากหลายกลุ่มในข้อ (3.7.1.3) และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯ
ก าหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
 
 * รายวิชาใหม่ 
 ** รายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ 
 
 
 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
คณะเกษตรศาสตร์ ใช้ระบบรหัสวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่2083/2559) เรื่อง 

การใช้ระบบรหัสวิชา กล่าวคือ ให้ใช้ระบบรหัสวิชาที่ประกอบด้วย อักษรภาษาอังกฤษจ านวน 2 ตัว ตามด้วย
ตัวเลขจ านวน 6 หลัก ดังนี้  

  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก แสดงอักษรย่อชื่อคณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่
        จัดการเรียนการสอน 

  ตัวเลขหลักท่ี 1 และหลักที่ 2 แสดงรหัสวิชาหรือหลักสูตรในคณะ วิทยาลัย หรือ
        หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 

  ตัวเลขหลักท่ี 3   แสดงระดับของวิชา 
  ตัวเลขหลักที่ 4 และหลักที่ 5 แสดงล าดับที่ของรายวิชา     
  และหลักที่ 6     
 ส าหรับตัวอักษร และตัวเลข 2 ตัวแรก แทนคณะและภาควิชา/สาขาวิชา ก าหนดไว้ดังนี้ 

    000 xxx   หมายถึง   รายวิชาส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
  LI000 xxx   หมายถึง   รายวิชาสถาบันภาษา 
AG00x xxx     หมายถึง   รายวิชาเรียนร่วมในคณะเกษตรศาสตร์     
AG10x xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา 

  AG11x xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาโรคพืช 
  AG12x xxx  หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
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  AG13x xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน 
  AG14xxxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่ 
  AG15x xxx    หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
  AG16x xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
  AG17x xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
  SCxxx xxx  หมายถึง รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์   
  

3.1.4 แผนการศึกษา 
 เพ่ือให้การลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษามีความต่อเนื่องและครบตามหลักสูตรก าหนด จึงได้
แสดงแผนการศึกษาไว้เป็นแนวทางในการลงทะเบียน นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงล าดับวิชาที่จะลงทะเบียน
เรียนได้ตามความเหมาะสม หรือตามค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือตามการเปลี่ยนแปลงของการเปิด
สอนของรายวิชาต่างๆได้ 
 
 ตัวอย่างแผนการศึกษา ประกอบด้วย 

1) แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของนักศึกษาทุกคน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาพ้ินฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาบังคับพ้ืนฐาน
วิชาชีพเหมือนกัน 

2) แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 แยกตามวิชาเอกและแยกตามแผน 
 

1) แผนการศึกษา แยกตามสาขาวิชาเอกและแผนการศึกษา 
 2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชากีฏวิทยา 

 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

     **000 101    ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
   English I 

      000 174  ทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 
   Learning Skills 

  *AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Communication 
   AG001 796  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science I 
   AG001 797  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II    
        **AG001 101   หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

  หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
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 SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1     2(2-0-4) 
  Biology for Agriculture I 

       **SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    17-18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม    17-18 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 

  **000 102    ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
   English II 

       *AG001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ      3(3-0-6) 
   Agriculture for Well Being 

       *AG001 003  เกษตรเชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
   Creative Agriculture 

               AG001 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน    1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science 
     **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

       หรือ  **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
        SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2           2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture II 
             **SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร   2                1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

    **SC401 005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19-20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม        37 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
   **000 103   ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6)  
     English III 
     000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ     3(3-0-6) 
     Leadership and Management 
      **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science   
      หรือ **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 
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      **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 
       หรือ **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
       **SC201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                       1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 
SC201 007  เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 

  Basic Chemistry 
SC702 101  จุลชีววิทยาทั่วไป           3(3-0-6) 

     General Microbiology 
  SC702 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 
     General Microbiology Laboratory 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     57 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
**000 104  ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 
   English IV 
 000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
   Creative Entrepreneurs 

       **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science 
      หรือ  **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 

       **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 

        หรือ **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
      **SC201 103  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 

        SC501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น                 3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
       XXXXX XXX  เลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     21 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     78 หน่วยกิต 
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2.1) วิชาเอกกีฏวิทยา แผนที่ 1 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

  **AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 

   AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 

 *AG103 001 การวิเคราะห์จ าแนกแมลง     3(2-3-5) 
    Insect Identification 

          **AG103 002 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง   3(2-3-5) 
    Insect Morphology and Development 

        **AG103 003 แมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(2-3-5) 
     Economic Entomology 

       **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
  XXXXX XXX  วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    21 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม      99 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 

      **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 
     Experimental Design for Agriculture 
       **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 
  AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production  
      **AG103 004  นิเวศวิทยาของแมลง     3(2-3-5) 
     Insect Ecology   
       **AG103 005  หลักการควบคุมแมลงศัตรู     3(2-3-5) 
     Principles of Insect Pest Control 
        *AG103 006  สารก าจัดแมลงและวิธีการใช้    3(2-3-5) 

    Insecticidesand Application 
       **AG103 796  การฝึกงานทางกีฏวิทยา 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Entomology I 
  AG10X XXX  วิชาเลือกในวิชาชีพ      3 หน่วยกิต 
     Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    22 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม          121 หน่วยกิต 
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 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 
  AG104 001  การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี  3(2-3-5) 
     Biological Control of Insects Pests and Weeds 
      **AG104 002  กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว     3(2-3-5) 
     Post-harvest Entomology 
  AG104 761  การสัมมนาทางกีฏวิทยา     1(1-0-2) 
     Seminar in Entomology 
      **AG104 775  โครงงานนักศึกษาด้านกีฏวิทยา    3(1-6-5) 
     Student Project in Entomology 
      **AG104 797  การฝึกงานทางกีฏวิทยา 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Entomology II 
        AGXXX XXX  วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
     Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    14 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม          135 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 

  AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      6 หน่วยกิต 
     Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 

 
2.2) วิชาเอกกีฏวิทยา แผนที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
       **AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 
   AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 
        *AG103 001  การวิเคราะห์จ าแนกแมลง     3(2-3-5) 

    Insect Identification 
              **AG103 002  สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง   3(2-3-5) 

    Insect Morphology and Development 
       **AG103 003  แมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจ    3(2-3-5) 
     Economic Entomology 
       **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
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  XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    21 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     99 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 

       **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 
     Experimental Design for Agriculture 
       **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 
       **AG103 004  นิเวศวิทยาของแมลง     3(2-3-5) 
     Insect Ecology  
       **AG103 005  หลักการควบคุมแมลงศัตรู     3(2-3-5) 
     Principles of Insect Pest Control 
        *AG103 006  สารก าจัดแมลงและวิธีการใช้    3(2-3-5) 
     Insecticidesand Application 
       **AG103 796  การฝึกงานทางกีฏวิทยา 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Entomology I 
  AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
     Elective course 
  AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     22 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     121 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
  AG104 001  การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี  3(2-3-5) 
     Biological Control of Insects Pests and Weeds 
      **AG104 002  กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว     3(2-3-5) 
     Post-harvest Entomology 
  AG104 761  การสัมมนาทางกีฏวิทยา     1(1-0-2) 
     Seminar in Entomology 
      **AG104 797  การฝึกงานทางกีฏวิทยา 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Entomology II 
         AGXXX XXX  วิชาเลือกในสาขา      6 หน่วยกิต 
     Major Elective course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     14 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     135 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
  AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร             6 หน่วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 

 
1) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
  **000 101    ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

   English I 
    000 174  ทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 

   Learning Skills 
       *AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Communication 
      **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  
       หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
        AG001 796  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1     1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science I 
        AG001 797  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II    

       SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1     2(2-0-4) 
  Biology for Agriculture I 

     **SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                        1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    17-18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม    17-18 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
  **000 102    ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

   English II 
       *AG001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ      3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 
       *AG001 003  เกษตรเชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 
      **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  
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        หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
   AG001 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน    1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science 
          SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2            2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture II 
       **SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร   2             1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

      **SC401 005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19-20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม        37 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
      **000 103  ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 
     English III 
         000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ     3(3-0-6) 
     Leadership and Management 
   **AG002 201 หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science   
 หรือ  **AG002 202 สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 

   **AG002 203 กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 

    หรือ **AG002 204 หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
  **SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                       1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 
    SC201 007 เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 

  Basic Chemistry 
    SC702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป           3(3-0-6) 

     General Microbiology 
            SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 
     General Microbiology Laboratory 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     57 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
   **000 104  ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 

   English IV 
     000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

   Creative Entrepreneurs 
        **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์              3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science 
        หรือ **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 

        **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 

         หรือ **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 

 AG112 201  จุลชีพก่อโรคพืช      3(2-3-5) 
     Plant Pathogens 
        **SC201 103  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 

   SC501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น                 3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     21 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     78 หน่วยกติ 
 
2.3) วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนที่ 1 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
              **AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 
              **AG113 201  การวินิจฉัยโรคพืช      3(2-3-5) 

   Diagnosis of Plant Diseases 
AG113 796  การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 1    1(0-6-3) 

   Practicum in Plant Pathology I 
  AG123 351  ความอุดมสมบูรณ์ดินและโภชนาการพืช   3(2-3-5) 
   Soil Fertility and Plant Nutrition 
       **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
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  XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     97 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 

       **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 
     Experimental Design for Agriculture 
       **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 
   AG113 301  การควบคุมโรคพืช      3(2-3-5) 

   Plant Disease Control  
         *AG113 504  เทคนิคทางด้านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-5) 

   Techniques for Plant Pathology and Agricultural 
  Microbiology 

 AG113 797  การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 2    1(0-6-3) 
    Practicum in Plant Pathology II 

 AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 
   Physiology for Crop Production 

   AG144 402  วัชพืชและการควบคุม     3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control 
   AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
     Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    22 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม          119 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 
   Diseases of Economic Crops  

        *AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร   3(3-0-6) 
   Phytosanitation and Agricultural Standards 

  AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช    1(1-0-2) 
   Seminar in Plant Pathology  

  AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
  AGXX XXX  วิชาเลือกในสาขา      6 หน่วยกิต 
     Major Elective Course 
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  XXXXXXX  วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     138 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 

AG114 775  โครงงานนักศึกษาด้านวิทยาโรคพืช   3(1-6-5) 
     Student Project in Plant Pathology 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน      3 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141หน่วยกติ 

 
2.4) วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
              **AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 
              **AG113 201  การวินิจฉัยโรคพืช      3(2-3-5) 

   Diagnosis of Plant Diseases 
AG113 796  การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 1    1(0-6-3) 

   Practicum in Plant Pathology 
  AG123 351  ความอุดมสมบูรณ์ดินและโภชนาการพืช   3(2-3-5) 
     Soil Fertility and Plant Nutrition 
       **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
  XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     97 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
      **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

     Experimental Design for Agriculture 
      **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 

AG113 301  การควบคุมโรคพืช      3(2-3-5) 
     Plant Disease Control 
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        *AG113 504  เทคนิคทางด้านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-5) 
   Techniques for Plant Pathology and  

  Agricultural Microbiology 
AG113 797  การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 2    1(0-6-3) 

    Practicum in Plant Pathology II 
AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 

    Physiology for Crop Production 
  AG144 402  วัชพืชและการควบคุม     3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control 
  AGXX XXX  วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
     Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     22 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     119 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 
     Diseases of Economic Crops  
        *AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร   3(3-0-6) 
     Phytosanitation and Agricultural Standards 
  AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช    1(1-0-2) 
     Seminar in Plant Pathology 
  AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
  AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
     Major Elective Course 
  XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     16 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     135 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร              6 หน่วยกิต 

     Cooperative Education in Agriculture 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       6 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 
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2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

  **000 101  ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
   English I 

   000 174  ทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 
   Learning Skills 

      *AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Communication 
            **AG001 101  หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

        หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
        AG001 796  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science I 
        AG001 797  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II    

       SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1     2(2-0-4) 
  Biology for Agriculture I 

             **SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                   1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    17-18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม    17-18 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 1ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 

        **000 102     ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
   English II 

      *AG001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ      3(3-0-6) 
   Agriculture for Well Being 

      *AG001 003  เกษตรเชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
   Creative Agriculture 

              AG001 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน    1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science 
           **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

       หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
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           SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2            2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture II 
        **SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร   2               1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

**SC401 005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19-20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม        37 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
    **000 103  ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6)  

     English III 
        000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ     3(3-0-6) 
     Leadership and Management 
    **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science   
   หรือ **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 
  **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 
   หรือ **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
   **SC201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                       1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 
     SC201 007  เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 

  Basic Chemistry 
     SC702 101  จุลชีววิทยาทั่วไป           3(3-0-6) 

     General Microbiology 
      SC702 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 
     General Microbiology Laboratory 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     57 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่2        หน่วยกิต 
       **000 104  ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 

   English IV 
   000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

   Creative Entrepreneurs 
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       **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science 
      หรือ  **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 
      **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 

       หรือ  **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
       *AG122 201  ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์     1(0-3-2) 
     Principles of Soil Science Laboratory 
      **AG122 796   การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1  1(0-6-3) 
     Practicum in Soil Science and Environment I 
              **SC201 103  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 

SC501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น                 3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     77 หน่วยกติ 
 

2.5) วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่ 1 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

       **AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 
  AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 

       *AG123 202  หลักมูลวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
     Fundamental of Environmental Science 

AG123 351   ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช   3(3-0-6) 
     Soil Fertility and Plant Nutrition 

      **AG123 331   การวิเคราะห์ดิน น้ า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม 3(1-6-7) 
  Analysis of Soil, Water, Plant, Agricultural 
  Materials and Environment 

              **AG123 796  การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2  1(0-6-3) 
  Practicum in Soil Science and Environment II 

       **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry   

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     19 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     96 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
      **AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 
       **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 
    **AG123 312  เคมีของดิน       2(2-0-4) 

  Soil Chemistry  
                 AG123 314  การจัดการลุ่มน้ า      3(2-3-5) 

  Watershed Management 
      **AG123 332   การส ารวจและจ าแนกดิน     3(2-3-5) 

  Soil Survey and Classification 
        *AG123 341  มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม    3(3-0-6) 

  Environmental Pollution and Control 
               **AG123 797  การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม3  1(0-6-3) 

  Practicum in Soil Science and Environment III 
      รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       18 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     114 หน่วยกิต 
 

      ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 
                *AG124 311  ฟิสิกส์ของดิน                                    2(1-3-5) 
                                         Soil Physics  
               *AG124 432  การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางทรัพยากร 3(3-0-6) 

  และสิ่งแวดล้อม 
  Resources and Environmental Impact Analysis  
  and Assessment 

      **AG124 462   จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   3(2-3-5) 
  Soil Microbiology and Biotechnology 

              **AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  1(1-0-2) 
  Seminar in Soil Science and Environment 

AGXXX XXX  วิชาเลือกในสาขา      6 หน่วยกิต 
    Major Elective Course 

  XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
    Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน      18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม           132 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
               **AG124 775  โครงงานนักศึกษาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3(1-6-5) 

    Student Project in Soil Science and Environment 
AGXXX XXX  วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 

    Major Elective Course 
  XXXXX XXX  วิชาเลือกเสรี       3หน่วยกิต 

    Free Elective Course 
 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    9 หน่วยกิต 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม         141 หน่วยกิต 
 
2.6) วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่ 2 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
        **AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 
   AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 
                *AG123 202  หลักมูลวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
     Fundamental of Environmental Science 
       **AG123 331   การวิเคราะห์ดิน น้ า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม 3(1-6-7) 

Analysis of Soil, Water, Plant, Agricultural  
  Materials  and Environment 

AG123 351   ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช   3(3-0-6) 
     Soil Fertility and Plant Nutrition 
             **AG123 796  การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม2  1(0-6-3) 

  Practicum in Soil Science and Environment II 
      **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     19 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม      96 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
     **AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 
   **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 

     Introduction to Agribusiness Management 
      *AG123 312  เคมีของดิน       2(2-0-4) 

  Soil Chemistry  
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     **AG123 332   การส ารวจและการจ าแนกดิน     3(2-3-5) 
  Soil Survey and Classification 

           AG123 314  การจัดการลุ่มน้ า      3(2-3-5) 
  Watershed Management 

       *AG123 341  มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม    3(3-0-6) 
  Environmental Pollution and Control 

              **AG123 797   การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม3  1(0-6-3) 
  Practicum in Soil Scienceand Environment III 

AGXXX XXX  วิชาเลือกในวิชาชีพ      3 หน่วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน      21 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     117 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
       *AG124 311   ฟิสิกส์ของดิน                                   2(1-3-5) 

                                         Soil Physics  
              **AG124 462   จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   3(2-3-5) 

  Soil Microbiology and Biotechnology 
               *AG124 432  การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางทรัพยากร 3(3-0-6) 

  และสิ่งแวดล้อม 
  Resources and Environmental Impact Analysis  
  and Assessment 

              **AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  1(1-0-2) 
  Seminar in Soil Science and Environment 

AGXXX XXX  วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
    Elective Course 

XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
    Free Elective Course 

XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
    Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     135 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 

AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หน่วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน      6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 
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2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาพืชสวน 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

       **000 101    ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
   English I 

    000 174  ทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 
   Learning Skills 

       *AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Communication 
             **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

         หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
         AG001 796  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science I 

        AG001 797  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II 

        SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1     2(2-0-4) 
  Biology for Agriculture I 

              **SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                 1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    17-18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม    17-18 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
       **000 102    ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

   English II 
       *AG001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ      3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 
        *AG001 003  เกษตรเชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 
              **AG001 101   หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

          หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
                 AG001 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน    1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science 
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             SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2            2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture II 
       **SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร   2          1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

      **SC401 005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19-20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม        37 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
         **000 103   ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6)  
     English III 
           000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ     3(3-0-6) 
     Leadership and Management 
        **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science   
       หรือ **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 
      **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 
       หรือ **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
      **SC201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                       1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 
        SC201 007  เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 

  Basic Chemistry 
        SC702 101  จุลชีววิทยาทั่วไป           3(3-0-6) 

     General Microbiology 
         SC702 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 
     General Microbiology Laboratory 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     57 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
        **000 104  ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 

   English IV 
         000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

   Creative Entrepreneurs 
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      **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science 
     หรือ  **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 

      **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 

      หรือ  **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
      **SC201 103  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 

        SC501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น                 3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
       XXXXX XXX  เลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     21 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     78 หน่วยกิต 

 
2.7) วิชาเอกพืชสวน แผนที่ 1 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
    **AG003 301    สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 

     Basic Statistics for Agricultural Research 
        AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Genetics and Biotechnology 
              *AG133 001  หลักการขยายพันธุ์พืช     3(2-3-5) 

  Principle of Plant Propagation 
            **AG133 101  การผลิตผักเศรษฐกิจ     3(2-3-5) 

  Economic Vegetable Production 
      AG133 201  หลักการผลิตไม้ผล      3(2-3-5) 

  Principles of Fruit Crop Production  
      หรือ   AG133 301  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ     3(2-3-5) 

  Flower and Ornamental Plant Production 
            **AG133 796  การฝึกงานทางพืชสวน 1     1(0-6-3) 

  Practicum in Horticulture I  
      *SC113 209  พฤกษศาสตร์ทางการเกษตร    2(2-0-4) 
     Agricultural Botany 
       *SC113 210  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทางการเกษตร          1(0-3-2) 

                     Agricultural Botany Laboratory 
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               **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     22 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     100 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
       **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

  Experimental Design for Agriculture 
**AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 
 AG123 351  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช  3(3-0-6) 

  Soil fertility and plant nutrition 
  AG133 201  หลักการผลิตไม้ผล      3(2-3-5) 

  Principles of Fruit Crop Production 
    หรือ  AG133 301    การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ     3(2-3-5) 

  Flower and Ornamental Plant Production 
   AG133 797   การฝึกงานทางพืชสวน 2     1(0-6-3) 

  Practicum in Horticulture II                                                                        
AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 

  Physiology of crop production 
   XXXXX XXX  วิชาเลือกเสรี                      3 หน่วยกิต 
    Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม          119 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
  **AG134 401  สรีรวิทยาทางพืชสวน     3(2-3-5) 

    Physiology of Horticultural Crops 
   AG144 432 การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
    Plant Breeding 
   AG13X XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก      6 หน่วยกิต 
    Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    12 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม          131 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
  AG134 761   การสัมมนาทางพืชสวน     1(1-0-2) 

  Seminar in Horticulture  
 AG134 775  โครงงานนักศึกษาด้านพืชสวน    3(1-6-5) 

  Student Project in Horticulture 
 AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      6 หน่วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     10 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 

 
2.8) วิชาเอกพืชสวน แผนที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
      **AG003 301    สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 
  AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 

  Agricultural Genetics and Biotechnology 
       *AG133 001  หลักการขยายพันธุ์พืช     3(2-3-5) 

  Principle of Plant Propagation 
              **AG133 101  การผลิตผักเศรษฐกิจ     3(2-3-5) 

  Economic Vegetable Production 
AG133 201  หลักการผลิตไม้ผล      3(2-3-5) 

  Principles of Fruit Crop Production 
   หรือ AG133 301  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ     3(2-3-5) 

  Flower and Ornamental Plant Production 
              **AG133 796  การฝึกงานทางพืชสวน 1     1(0-6-3) 

  Practicum in Horticulture I 
                *SC113 209  พฤกษศาสตร์ทางการเกษตร    2(2-0-4) 
     Agricultural Botany 
        *SC113 210  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทางการเกษตร          1(0-3-2) 

                     Agricultural Botany Laboratory 
      **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 

  Basic Biochemistry 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     22 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     100 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
              **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

  Experimental Design for Agriculture 
              **AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 
         AG123 351  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช  3(3-0-6) 

  Soil Fertility and Plant Nutrition 
  AG133 201  หลักการผลิตไม้ผล      3(2-3-5) 

  Principles of Fruit Crop Production 
  หรือ   AG133 301   การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ     3(2-3-5) 

  Flower and Ornamental Plant Production 
   AG133 797    การฝึกงานทางพืชสวน 2     1(0-6-3) 

  Practicum in Horticulture II 
        AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 

  Physiology of crop production 
AGXXX XXX   วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 

    Major Elective Course 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     19 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     119 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

              **AG134 401  สรีรวิทยาทางพืชสวน     3(2-3-5) 
    Physiology of Horticultural Crops 
  AG134 761   การสัมมนาทางพืชสวน     1(1-0-2) 
    Seminar in Horticulture 

AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
    Plant Breeding 

AG13X XXX   วิชาเลือกในวิชาชีพ      9 หน่วยกิต 
    Elective Course 
    รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     16 หน่วยกิต 
    รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     135 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 

AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร     6 หน่วยกิต 
  Cooperative Education in Agriculture 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม         141 หน่วยกิต 
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2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาพืชไร่ 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

  **000 101    ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
   English I 

    000 174  ทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 
   Learning Skills 

       *AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Communication 
      **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

         หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
                AG001 796  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science  

AG001 797  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II    

SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1     2(2-0-4) 
  Biology for Agriculture I 

      **SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                       1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    17-18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม    17-18 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 

  **000 102    ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
   English II 

      *AG001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ      3(3-0-6) 
   Agriculture for Well Being 

       *AG001 003  เกษตรเชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
   Creative Agriculture 

     **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

        หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
       AG001 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน    1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science 
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        SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2            2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture II 
             **SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร   2                    1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

    **SC401 005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19-20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม        37 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
      **000 103   ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6)  
     English III 
  000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ     3(3-0-6) 
     Leadership and Management 
    **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science   
    หรือ **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 
   **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 
    หรือ **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
   **SC201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                       1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 
     SC201 007  เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 

  Basic Chemistry 
     SC702 101  จุลชีววิทยาทั่วไป           3(3-0-6) 

     General Microbiology 
      SC702 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 
     General Microbiology Laboratory 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     57 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
     **000 104  ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 

   English IV 
000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

   Creative Entrepreneurs 
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       **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science 
       หรือ **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 

              **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 

       หรือ **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
     **SC201 103  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 
        SC501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น                 3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
      XXXXX XXX  เลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     21 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     78 หน่วยกิต 

 
2.9) วิชาเอกพืชไร่ แผนที่ 1 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
              **AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 

AG003 303   พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 

 AG143 311  การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ     3(2-3-5) 
     Economic Field Crop Production 
       **AG143 796   การฝึกงานทางพืชไร่ 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy I 
       **AG143 797   การฝึกงานทางพืชไร่ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy II 

      **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
  XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    17 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     95 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
       **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 
     Experimental Design for Agriculture 

      **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 

AG123 351  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 
     Soil Fertility and Plant Nutrition 

AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช     3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 

      **AG143 361  ระบบการท าฟาร์ม      2(2-0-4) 
    Farming Systems 
      **AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์      3(2-3-5) 

     Seed Technology 
      **AG143 798  การฝึกงานทางพืชไร่ 3     1(0-6-3) 

     Practicum in Agronomy III 
  AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      3หน่วยกิต 
     Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     21 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     116 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
              **AG144 402  วัชพืชและการควบคุม     3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control 

AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
        *AG144 500  ผู้ประกอบการทางพืชไร่     3(2-3-5) 
     Entrepreneur in Agronomy 

  AGXXX XXX   วิชาเลือกในสาขา      4 หน่วยกิต 
    Major Elective Course 
    รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    13 หน่วยกิต 

     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม           129 หน่วยกิต 
 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
AG144 417  การจัดการผลิตพืชไร่แบบบูรณาการ   3(1-6-5) 

     Integrated Management in Field Crop Production 
  AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา     3(2-3-5) 
     Field Crop Ecology and Physiology      
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AG144 761 การสัมมนาทางพืชไร่ 1(1-0-2) 
Seminar in Agronomy 

AG144 775 โครงงานนักศึกษาด้านพืชไร่ 3(1-6-5) 
Student Project in Agronomy 

AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา     2 หน่วยกิต 
Major Elective Course 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    12 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   141 หน่วยกิต 

2.10) วิชาเอกพืชไร่ แผนที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
     **AG003 301  สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 

Basic Statistics for Agricultural Research 
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 

Agricultural Genetics and Biotechnology 
AG143 311 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ     3(2-3-5) 

Economic Field Crop Production 
     **AG143 796 การฝึกงานทางพืชไร่ 1     1(0-6-3) 

Practicum in Agronomy I 
     **AG143 797 การฝึกงานทางพืชไร่ 2  1(0-6-3) 

Practicum in Agronomy II 
  **SC803 305 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

Basic Biochemistry 
XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

Free Elective Course 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน   17 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม    95 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
      **AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

Experimental Design for Agriculture 
      **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 

Introduction to Agribusiness Management 
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(3-0-6) 

Soil Fertility and Plant Nutrition 
AG143 312 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช  3(3-0-6) 

Physiology for Crop Production 
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       **AG143 361  ระบบการท าฟาร์ม      2(2-0-4) 
     Farming Systems 
       **AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์      3(2-3-5) 
     Seed Technology 
       **AG143 798  การฝึกงานทางพืชไร่ 3     1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy III 
  AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
     Major Elective Course 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    21 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     116 หน่วยกิต 
 

เลือกออกฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร     6 หน่วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       6 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     122 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
              **AG144 402  วัชพืชและการควบคุม     3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control 

AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 

AG144 417  การจัดการผลิตพืชไร่แบบบูรณาการ   3(1-6-5) 
     Integrated Management in Field Crop Production 
  AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา     3(2-3-5) 
     Field Crop Ecology and Physiology             

AG144 761  การสัมมนาทางพืชไร่     1(1-0-2) 
     Seminar in Agronomy 

AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      6 หน่วยกิต 
     Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 
 
 เลือกออกฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
              **AG144 402  วัชพืชและการควบคุม     3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control 
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AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 

AG144 417  การจัดการผลิตพืชไร่แบบบูรณาการ   3(1-6-5) 
     Integrated Management in Field Crop Production 
  AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร่    3(2-3-5) 
     Field Crop Ecology and Physiology             

 AG144 761  การสัมมนาทางพืชไร่     1(1-0-2) 
     Seminar in Agronomy 
  AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      6 หน่วยกิต 
     Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     19 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     135 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร     6 หน่วยกิต 

     Cooperative Education in Agriculture 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       6 หน่วยกิต 

     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141หน่วยกิต 
 

2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

  **000 101    ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
   English I 

   000 174  ทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 
   Learning Skills 

              *AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Communication 
     **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

        หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
       AG001 796  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1     1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science I 
         AG001 797  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II    
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        SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1     2(2-0-4) 
  Biology for Agriculture I 

       **SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                   1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    17-18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม    17-18 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
  **000 102    ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

   English II 
       *AG001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ      3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 
       *AG001 003  เกษตรเชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 
            **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

        หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
               AG001 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน    1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science 
                SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2            2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture II 
     **SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร   2                     1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

    **SC401 005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19-20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม         37 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
              **000 103   ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6)  
     English III 
  000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ     3(3-0-6) 
     Leadership and Management 
     **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science   
    หรือ **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 
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    **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 
  หรือ    **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
    **SC201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                       1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 
      SC201 007  เคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 

  Basic Chemistry 
      SC702 101  จุลชีววิทยาทั่วไป           3(3-0-6) 

     General Microbiology 
       SC702 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 
     General Microbiology Laboratory 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     57 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่2        หน่วยกิต 
       **000 104  ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 

   English IV 
 000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
   Creative Entrepreneurs 

    **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science 
หรือ     **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 

    **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 

 หรือ     **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
   **SC201 103  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 
             SC501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น                 3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
   XXXXX XXX  เลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     21 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     78 หน่วยกิต 
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2.11) วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 1 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 

              **AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 
       **AG163 101  วิธีการส่งเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Extension Methods 
       **AG163 102  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร   3(3-0-6) 
     Socio-economic Development in Agriculture 
       **AG163 103  นิเทศศาสตร์พัฒนาการเกษตร     3(2-3-5) 
     Development Communications in Agriculture 
       **AG163 501  การพูดและการเขียนทางการส่งเสริมและ   2(1-3-2) 

พัฒนาการเกษตร       
Speaking and Writing in Agricultural Extension  

     and Development 
AG163 796  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Extension and Development I 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     96 หน่วยกติ 
 

ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 
     **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 
      **AG163 002  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(2-3-5) 

  Statistics for Research in Agricultural Extension  
  and Development 

              **AG163 301  การวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือการพัฒนาการเกษตร  3(2-3-5) 
  Community Analysis for Agricultural Development 

              **AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร  3(3-0-6) 
  Project Planning and Evaluation in Agriculture 

       **AG163 502  การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร    3(2-3-5) 
  Multi-media Production in Agriculture 

  AG163 797  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 1(0-6-3) 
  Practicum in Agricultural Extension  
  and Development II 
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  XXXXX XXX เลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     19 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     115 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 
      **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

  Experimental Design for Agriculture 
       **AG164 303  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและ   3(3-0-6) 

  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
Management of Agricultural Community  

  Development and Cooperate Social Responsibility 
              **AG164 401  การจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางการเกษตร  3(2-3-5) 

  Management of Instructional Learning 
  and Training in Agriculture 

              **AG164 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา   3(3-0-6) 
  ผู้ประกอบการทางการเกษตร 
  Management of Community Enterprise and  
  Entrepreneur Development in Agriculture 

      **AG164 763  การสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  1(1-0-2) 
  Seminar in Agricultural Extension and 
  Development  

       **AG164 775  โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการส่งเสริม  3(0-9-4) 
  และพัฒนาการเกษตร 
  Academic and Professional Project in Agricultural  
  Extension and Development  

AG164 798  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 1(0-6-3) 
  Practicum in Agricultural Extension and  

    Development III 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     17 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     132 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 
      **AG164 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล  3(2-3-5) 

   ทางการเกษตร 
  Information Technology and Digital  
  Communication in Agriculture 
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AGXXX XXX  วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
  Major Elective course 

AGXXX XXX   วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
  Major Elective course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       9 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141หน่วยกิต 

 
2.12) วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 2 

 ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 
       **AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 

AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 
              **AG163 101  วิธีการส่งเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Extension Methods 
              **AG163 102   การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเกษตร   3(3-0-6) 
     Agricultural Socio-economic Development 
              **AG163 103   นิเทศศาสตร์พัฒนาการเกษตร     3(2-3-5) 
     Development Communications in Agriculture 
              **AG163 501   การพูดและการเขียนทางการส่งเสริม   2(1-3-2) 

และพัฒนาการเกษตร 
     Speaking and Writing in Agricultural Extension  

  and Development 
AG163 796   การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 1(0-6-3) 

    Practicum in Agricultural Extension and  
  Development I 

XXXXX XXX เลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน      21 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม       99 หน่วยกิต  

 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 
       **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 
                 *AG163 002 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(2-3-5) 

  Statistics for Research in Agricultural Extension  
  and Development 
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              **AG163 301  การวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือการพัฒนาการเกษตร  3(2-3-5) 
  Community Analysis for Agricultural Development 

              **AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร  3(3-0-6) 
  Project Planning and Evaluation Agriculture 

              **AG163 502  การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร    3(2-3-5) 
  Multi-media Production in Agriculture 

AG163 797  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 1(0-6-3) 
  Practicum in Agricultural Extension  
  and Development II 

AG16X XXX   วิชาเลือกในวิชาชีพ      3 หน่วยกิต 
  Elective course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน      19 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     118 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 

       **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 
  Experimental Design for Agriculture 

              **AG164 303  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและ   3(3-0-6) 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Management of Agricultural Community  
  Development and Cooperate Social Responsibility 

              **AG164 401  การจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางการเกษตร  3(2-3-5) 
  Management of Instructional Learning 

     and Training in Agriculture  
     **AG164 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล  3(2-3-5) 

ทางการเกษตร 
Information Technology and Digital Communication 

     in Agriculture  
              **AG164 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา   3(3-0-6) 

  ผู้ประกอบการทางการเกษตร 
   Management of Community Enterprise and  

  Entrepreneur Development in Agriculture 
              **AG164 763   การสัมมนาทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1(1-0-2) 

  Seminar in Agricultural Extension and 
  Development Management 
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AG164 798  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 1(0-6-3) 
  Practicum in Agricultural Extension and  
  Development  III 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน      17 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     135 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2         หน่วยกิต 

AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร     6 หน่วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 
 

2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และช้ันปีท่ี 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 

  **000 101    ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
   English I 

    000 174  ทักษะการเรียนรู้      3(3-0-6) 
   Learning Skills 

       *AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Communication  
      **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

      หรือ   **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
       AG001 796  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1     1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science I 
               AG001 797  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II   
               SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1     2(2-0-4) 

  Biology for Agriculture I 
     **SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                       1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    17-18 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม    17-18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2        หน่วยกิต 
         **000 102    ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

   English II 
      *AG001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ      3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 
      *AG001 003  เกษตรเชิงสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 
     **AG001 101    หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

       หรือ **AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  

  Aquatic Animal Production 
               AG001 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน    1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science 
         SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2            2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture II 
      **SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร2                 1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

     **SC401 005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 
     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19-20 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม        37 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1        หน่วยกิต 
      **000 103   ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6)  
     English III 
  000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ     3(3-0-6) 
     Leadership and Management 
     **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์      3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science   
    หรือ **AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร   3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 
   **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 
    หรือ **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
    **SC201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                       1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 
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         SC201 007 เคมีพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
Basic Chemistry 

SC702 101  จุลชีววิทยาทั่วไป         3(3-0-6) 
General Microbiology 

         SC702 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-3) 
General Microbiology Laboratory 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    20 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม   57 หน่วยกิต 

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่2 หน่วยกิต 
**000 104 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 

English IV 
     000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 

Creative Entrepreneurs 
    **AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์     3(3-0-6) 

Principles of Soil Science 
     หรือ  **AG002 202 สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร  3(3-0-6) 

Agricultural Society and Agricultural Extension 
    **AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น      3(2-3-5) 

Elementary Entomology 
      หรือ **AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช     3(2-3-5) 

Principles of Plant Pathology 
    **SC201 103  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น    3(3-0-6) 

Elementary Organic Chemistry 
       SC501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น        3(3-0-6) 

Elementary Physics 
     XXXXX XXX เลือกเสรี  3 หน่วยกิต 

Free Elective Course 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    21 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  78 หน่วยกิต 

2.13) วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผนที่ 1 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  หน่วยกิต 

  **AG003 301  สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 3(3-0-6) 
Basic Statistics for Agricultural Research 

AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
Agricultural Genetics and Biotechnology 
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AG173 331   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 1        3(2-3-5) 
    Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 

AG173 361   สุขศาสตร์สัตว์      3(2-3-5) 
    Animal Health Science 

AG173 796  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1     1(0-6-3) 
   Practicum in Animal Science I 

  หรือ AG173 797  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
   Practicum in Animal Science II 

       **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
  XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     97 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 
       **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

     Experimental Design for Agriculture 
        **AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 

 AG173 332   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 2  3(2-3-5) 
    Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 

 AG173 341   หลักโภชนศาสตร์สัตว ์     3(3-0-6) 
    Principles of Animal Nutrition 

   AG173 796    การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Animal Science I 

 หรือ  AG173 797   การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Animal Science II 

 AG173 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3    1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science III 

 AG174 401  การผลิตสัตว์ปีก      3(2-3-5) 
   Poultry Production 

 หรือ  AG174 402   การผลิตสุกร       3(2-3-5) 
     Swine Production 

AG174 403   การผลิตโคเนื้อและกระบือ     3(2-3-5) 
    Beef and Buffalo Production 
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  หรือ AG174 404   การผลิตโคนม      3(2-3-5) 
     Dairy Cattle Production 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน      20 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     117 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1         หน่วยกิต 
 AG174 401  การผลิตสัตว์ปีก      3(2-3-5) 

    Poultry Production 
หรือ AG174 402   การผลิตสุกร       3(2-3-5) 

     Swine Production 
AG174 403   การผลิตโคเนื้อและกระบือ     3(2-3-5) 

    Beef and Buffalo Production 
  หรือ AG174 404   การผลิตโคนม      3(2-3-5) 

     Dairy Cattle Production 
AG174 441   โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์     4(3-3-7) 

    Applied Animal Nutrition 
    **AG174 452  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์     4(3-3-7) 
    Animal Genetics and Breeding 

AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
    Major Elective course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     17 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     134 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 
AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร์     1(1-0-2) 

    Seminar in Animal Science 
AG174 775  โครงงานนักศึกษาด้านสัตวศาสตร์    3(1-6-5) 

    Student Project in Animal Science 
AG17X XXX  วิชาเลือกในวิชาชีพ      3 หน่วยกิต 

    Elective course 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       7 หน่วยกิต 

     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 
 

2.14) วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผนที่ 2 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 

             **AG003 301    สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agricultural Research 
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  AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG173 331   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 1    3(2-3-5) 
    Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 

AG173 361   สุขศาสตร์สัตว์      3(2-3-5) 
    Animal Health Science 

  AG173 796   การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Animal Science I 

  หรือ AG173 797   การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Animal Science II 
       **SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
  XX XXX XXX วิชาเลือกเสรี       3 หน่วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน    19 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     97 หน่วยกิต 
 

เลือกออกฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 

      **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 
     Experimental Design for Agriculture 
       **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 
  AG173 332   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 2  3(2-3-5) 

    Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
AG173 341   หลักโภชนศาสตร์สัตว ์     3(3-0-6) 

    Principles of Animal Nutrition 
AG173 796  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1     1(0-6-3)  

     Practicum in Animal Science I 
 หรือ  AG173 797  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2     1(0-6-3) 

     Practicum in Animal Science II 
AG173 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3    1(0-6-3) 

     Practicum in Animal Science 
AG174 402   การผลิตสุกร       3(2-3-5) 

     Swine Production 
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AG174 403   การผลิตโคเนื้อและกระบือ     3(2-3-5) 
    Beef and Buffalo Production 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน      20 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     117 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 
  AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร     6 หน่วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       6 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     123 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 
AG174 401   การผลิตสัตว์ปีก      3(2-3-5) 

    Poultry Production 
 AG174 404   การผลิตโคนม      3(2-3-5) 

     Dairy Cattle Production 
AG174 441   โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์     4(3-3-7) 

    Applied Animal Nutrition 
       **AG174 452   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์     4(3-3-7) 

    Animal Genetics and Breeding 
AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร์     1(1-0-2) 

    Seminar in Animal Science 
AGXXX XXX วิชาเลือกในวิชาชีพ      3 หน่วยกิต 

    Major Elective Course 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     18 หน่วยกิต 

     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 
 

เลือกออกฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 
ชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 

     **AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 
     Experimental Design for Agriculture 
      **AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น    3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 
  AG173 332   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 2  3(2-3-5) 

    Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
AG173 341   หลักโภชนศาสตร์สัตว ์     3(3-0-6) 

    Principles of Animal Nutrition 
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AG173 796  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1     1(0-6-3)  
     Practicum in Animal Science I 

 หรือ  AG173 797  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Animal Science II 

AG173 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3    1(0-6-3) 
     Practicum in Animal Science 

AG174 401   การผลิตสัตว์ปีก      3(2-3-5) 
    Poultry Production 

 AG174 404   การผลิตโคนม      3(2-3-5) 
     Dairy Cattle Production 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     20 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     117 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หน่วยกิต 
AG174 402   การผลิตสุกร       3(2-3-5) 

     Swine Production 
AG174 403   การผลิตโคเนื้อและกระบือ     3(2-3-5) 

    Beef and Buffalo Production 
AG174 441   โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์     4(3-3-7) 

    Applied Animal Nutrition 
   **AG174 452   การปรับปรุงพันธุ์สัตว์     4(3-3-7) 
    Animal Genetics and Breeding 

AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร์     1(1-0-2) 
    Seminar in Animal Science 

AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา      3 หน่วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน     18 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     135 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หน่วยกิต 
   AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร     6 หน่วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียน       6 หน่วยกิต 
     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม     141 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  **000 101  ภาษาอังกฤษ 1         3(3-0-6) 

   English I 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพ่ือสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียน 
Development of reading, writing, speaking, and listening skill for use in every-day life 

and learning. 
 
 **000 102  ภาษาอังกฤษ 2         3(3-0-6) 

  English II 
  เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101  

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพ่ือสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา 000 101 

Development of reading,  writing, speaking, and listening skills for use in every-day 
life and learning at a higher level than the course 000 101. 

 
**000 103  ภาษาอังกฤษ 3         3(3-0-6) 

   English III 
   เงื่อนไขของรายวิชา : 000 102  

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวันการเรียน และอาชีพ 
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting,and discussing in 

everyday life, learning, and occupation. 
 

**000 104  ภาษาอังกฤษ 4         3(3-0-6) 
  English IV 
  เงื่อนไขของรายวิชา : 000 103 

การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวันการเรียน และอาชีพใน
ระดับท่ีสูงขึ้นจากท่ีเรียนในวิชา 000 103 

Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in 
everyday life, learning, and occupation at higher level than the course 000 103. 
 
000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ        3(3-0-6) 

  Leadership and Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น าบุคลิกภาพลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงาน และการ
ท างานเป็นทีมหลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเองการจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการกับความขัดแย้งการจัดการเชิงกลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ 
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Concepts and theories of leadership, personalities characteristics and roles of 
leadership, team building and team working, principle and theories of management, self 
management, crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and management. 
 
 000 174  ทักษะการเรียนรู้         3(3-0-6) 
        Learning Skills 

       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิดและความส าคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์การคัด

สรรแหล่งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและน าเสนอในเชิงวิชาการ 
Conceptsand importance of the 21st century learning skill, digital literacy, analytical 

thinking, selection of information sources,information seeking, evaluation, analysis, 
academic writing and presentation, academic ethics and integrity. 

 
000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์        3(3-0-6) 
      Creative Entrepreneurs 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
การสร้างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้าง      แบ
รนด์ และเครื่องหมายการค้า การบัญชีเบื้องต้น การช าระภาษี และการประเมินผลประกอบการ
 Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs,corporate social 
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business 
plan, branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation. 

 
 *AG001 001 การสื่อสารทางการเกษตร                                         3(3-0-6) 
      Agricultural Communication 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญและองค์ประกอบของการสื่อสารทางการเกษตร  การคัดลอกผลงานการฟังเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศและการตั้งค าถาม การอ่านเพ่ือรวบรวมข้อมูลและการตั้งค าถาม การสื่อสารผ่านการเขียน 
การสื่อสารผ่านการพูด การผลิตสื่อการสื่อสารผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานการสร้างสรรค์และ
การสื่อสารทางการเกษตร 

The significanceand components of agricultural communication, plagiarism, listening 
for gathering information and creative questioning, reading for gathering information and 
creative questioning, communication through writing, communication through speech, 
media production, communication through media and information technology, creative 
project in agricultural communication.  
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*AG001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ        3(3-0-6) 
   Agriculture for Well Being 

    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญของการเกษตรต่อสุขภาวะความสัมพันธ์ของเกษตร อาหารและสุขภาพ การเกษตรต่อ

ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร นวัตกรรมการเกษตรเพ่ืออาหารและสุขภาพ การเกษตรเพ่ือความ
ยั่งยืนของภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เกษตรอภิรมย์ แนวโน้มการเกษตรในอนาคต 

The important of agriculture on well-being, relationship of agriculture, food and 
health, agriculture for food security and food safety, innovative agriculture for food and 
health,  agriculture for sustainable agriculture sector and environment, pleasant agriculture, 
future trend of agriculture. 
 
*AG001 003  เกษตรเชิงสร้างสรรค์        3(3-0-6) 

   Creative  Agriculture 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความหมายและความส าคัญของเกษตรเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการสร้างเกษตรเชิงสร้างสรรค์ เกษตรเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือการผลิตอาหาร เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพลังงานเพ่ือภูมิทัศน์ เกษตรเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสังคมเมืองสีเขียว การ
ออกแบบและการน าเสนอโครงการการเกษตรเชิงสร้างสรรค์  

Definition and significance of creative agriculture, concept of creative agriculture, 
creative agriculture for food production, creative agriculture for ecotourism, creative 
agriculture for environment, creative agriculture for energy, creative agriculture for 
landscape, creative agriculture for green city,  design and presentation of creative 
agriculture project. 

 
**AG001 101 หลักการผลิตพืช          3(3-0-6) 

     Principles of Crop Production 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับผู้บริโภคระบบการผลิตพืชการจ าแนกพืชพันธุ์พืชและพระราชบัญญัติพันธุ์
พืชการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชการจัดการการผลิตพืชด้านการขยายพันธุ์พืช การเขตกรรม การ
จัดการศัตรูพืชและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียวเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 
 Relationships between crop and consumer, crop production systems, crop 
classification, crop variety and plant legislation,  crop growth and development,  crop 
production management including crop propagation, cultural practice pest management 
and post-harvest management, technology and innovation in crop production. 
 
 
 
 



81 

 
 

**AG001 102  หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ า     4(3-3-7) 
              Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 
              เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  

หลักการผลิตสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การ
จัดการเลี้ยงดู การตลาด การป้องกันโรคและพยาธิของสัตว์ปีก สุกร โคเนื้อ กระบือ โคนม และสัตว์น้ า ปัญหา
และปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์ต่อการผลิตสัตว์ การตลาด และการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ 

Principles of economic animals, breeds and breeding, feeds and feeding, rearing 
management, marketing, disease prevention and parasite control of poultry, pigs, beef, 
dairy and aquatic animals, problems and socio-economic factors involving animal 
production, impacts of animal production on human ecology and natural resources, 
impacts of globalization on animal production, marketing and trade of animal products. 
 
AG001796  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1       1(0-6-3) 

Practicum in Plant ScienceI 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติในการผลิตพืชไร่ที่ส าคัญแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเขตกรรม การ
ประเมินต้นทุนและก าไร การฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรในกระบวนการการ
ผลิตพืช 

Complete cycle of practical training in production of some important crops, starting 
from planning, land preparation, planting, cultural practices, cost and benefit evaluation, 
using agricultural tools and machines. 
 
AG001 797  การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2       1(0-6-3) 

 Practicum in Plant Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติการผลิตพืชสวนเบื้องต้นเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การวางระบบน้ าส าหรับการ
ผลิตพืชสวน การเพาะเมล็ดและการย้ายกล้า การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการการตลาด
ผลิตผลพืชสวน 

Complete cycle of practical training in basic production ofhorticultural crops, starting 
from seedbed preparation, irrigation set up, seed sowing and transplanting 
seedlings,cultural prctice, harvesting and marketing management of horticultural products. 
 
AG001 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน      1(0-6-3) 

  Practicum in Basic Animal Science  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติในฟาร์มด้านพันธุ์สัตว์อาหารการจัดการ และเทคนิคท่ีจ าเป็นในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือสุกรสัตว์ปีกพืชอาหารสัตว์ เกษตรผสมผสานและการฝึกเทคนิคในห้องปฏิบัติการ 
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Practical training in farm practices of breeds, feed,important techniques on domestic 
animals management e.g. beef cattle,dairy cattle, buffalo, pigs, poultry,forage crop, 
integrated farming, and laboratory techniques. 
 
**AG002 201  หลักปฐพีศาสตร์        3(3-0-6) 
             Principles of Soil Science 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการก าเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน นิเวศวิทยา

บริเวณรอบราก ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน การจัดการ
และการอนุรักษ์ดินและน้ า การประเมินดินเพ่ือการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินทางการเกษตร และ
ความสัมพันธ์ของดินกับสิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge on soil genesis and their physical chemical, and biological 
properties, rhizosphere ecology, soil fertility and fertilizers, degradation of soil and land 
resources,management and conservation, soil evaluation for potential use in agriculture 
and soil and environment relationship. 

 
**AG002 202  สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร     3(3-0-6) 

     Agricultural Society and Agricultural Extension 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

สังคมเกษตร การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของสังคมเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกษตร
การแพร่กระจายนวัตกรรมทางการเกษตร การท าความเข้าใจเกษตรกรและชุมชน การส่งเสริมการเกษตร
และการสื่อสารการเกษตร 

Agricultural society, change and trend of agricultural society, agricultural socio-
economic development, the diffusion of innovation in agriculture, understanding farmer 
and their community, agricultural extension and agricultural communication. 

 
**AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต้น        3(2-3-5) 

    Elementary Entomology 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ลักษณะทั่วไปของแมลงและความส าคัญ ความหลากหลายและการจัดจ าแนกกลุ่มแมลง โครงสร้าง
และหน้าที่ พฤติกรรมแมลงและนิเวศวิทยา แมลงส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ และการควบคุมแมลง
ศัตร ู

Overview of Insects and their importance, diversity and classification, structure and 
function, behavior and ecology,economic insect, insect utilization and insect pest 
management.  
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**AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช        3(2-3-5) 
    Principles of Plant Pathology 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญของโรคพืช ความหมายและลักษณะอาการของโรค สาเหตุและองค์ประกอบการเกิดโรค 
กระบวนการเกิดโรค วงจรโรคและการแพร่ระบาด โรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุกลุ่มต่างๆ การวินิจฉัยสาเหตุ
โรคพืช และการป้องกันก าจัดโรคพืช 

The importance of plant diseases, definitions and disease symptoms, causal agents 
and disease components, process of disease development, disease cycle and epidemic, 
diseases caused by different groups of pathogen, disease diagnosis, and disease control. 
 
**AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
       Basic Statistics for Agricultural Research 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

สถิติพ้ืนฐานที่ส าคัญในการวิจัยทางการเกษตร ความน่าจะเป็น การทดสอบสมติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและความสัมพันธ์ทางสถิติ แนวคิดการท างานวิจัย และการเตรียมข้อเสนอ
โครงการวิจัยเบื้องต้น 
 Basic statistics for agricultural research, probability, hypothesis testing, statistical 
analysis of variance and relationship, concept of research methodology, and basic in 
research proposal preparation. 

 
**AG0033 02  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Experimental Design in Agriculture    
      เงื่อนไขของรายวิชา : AG003 301 

การวางแผนการทดลอง วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างทรีทเมนต์และ
กลุ่มของทรีทเมนต์ แผนการทดลองแบบต่างๆ การจัดการทดลองแบบแฟกทอเรียลการแก้ปัญหาข้อมูลที่มี
ปัญหา การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติ การสรุปผลการทดลอง การน าเสนอผลการทดลอง 
 Experimental planning, analysis of variance, mean comparisons between treatments 
and between group of treatments, experimental designs, factorial experiment, data 
problem solving, application of statistics programs, experiment conclusion and data 
presentation. 

 
AG003 303  พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร    3(3-0-6) 

  Agricultural Genetics and Biotechnology 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC101 011, SC101 013 

บทบาทของพันธุศาสตร์จากอดีตสู่อนาคต กฎของเมนเดลจากดีเอ็นเอถึงโปรตีนยีนและการแสดงออก
ของยีนการกลายพันธุ์ระดับยีนและโครโมโซม มัลติเพิลอัลลีล การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
ด้วยยีนที่อยู่นอกเหนือนิวเคลียสและผลของการเป็นแม่ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และความรู้ทาง
พันธุศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ๆ 
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 Genetic from past to future, Mendelian genetics and application, from DNA to protein, 
gene and phenotype expression, gene mutation and chromosome aberration, multiple 
alleles, cytoplasmic inheritance and maternal effect, biotechnology in agriculture and 
current topics in genetics. 
 
**AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต้น      3(3-0-6) 

           Introduction to Agribusiness Management 
           เงื่อนไขรายวิชา : ไม่ม ี

บทบาทและความส าคัญของธุรกิจเกษตร แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจ การ
จัดการและแผนการตลาด การจัดการและแผนการผลิต การจัดการและแผนบุคลากร การจัดการและ
แผนการเงิน และการจัดการความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

Role and importance of agribusiness, basic concepts in agribusiness management, 
business plan, marketing management and plan, production management and plan, 
personnel management and plan, financial management and plan, risk management and 
contingency plan. 

 
AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หน่วยกิต 

 Cooperative Education in Agriculture  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เก่ียวข้องกับอาชีพการเกษตร ในสถานที่หรือหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐโดย
โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา   

Full-time participation in agriculture related internship with private or governmental 
organizations approved by the department for one semester. 
 
*AG103 001  การวิเคราะห์จ าแนกแมลง       3(2-3-5) 

    Insect Identification 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การแบ่งหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ สายวิวัฒนาการ การวิเคราะห์และการจ าแนกแมลงใน
ระดับอันดับและระดับวงศ์ท่ีส าคัญ  
 Taxonomic classification, evolution, phylogeny, identification of insects in order level 
and important family level. 
 
**AG103 002  สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง     3(2-3-5) 

      Insect Morphology and Development 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง สัณฐานวิทยาภายนอกและภายใน โครงสร้างและหน้าที่ 
สรีรวิทยาพฤติกรรมวิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงและสภาพแวดล้อม  
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Morphology and development of insect,  external and internal morphology, structure 
and function, physiology, behaviors, evolution, relationship between insect and 
environment. 

 
**AG103 003  แมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 

      Economic Entomology 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงศัตรูธรรมชาติ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการเข้าท าลาย การ
แพร่กระจาย การระบาดของแมลงศัตรูพืชตามฤดูกาล และวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสม 

Insect pests of economic crops, beneficial insects, life histories, host plants, types of 
damage, dispersal seasonal distribution of insect pests and proper control methods. 

 
**AG103 004  นิเวศวิทยาของแมลง        3(2-3-5) 
            Insect Ecology  
             เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลงปัจจัยควบคุมประชากรแมลง พลวัตรประชากร รูปแบบการกระจาย
และความหลากชนิดของแมลง ความสัมพันธ์ระหว่างพืช กับแมลงและศัตรูธรรมชาติองค์ประกอบนิเวศวิทยา
ชุมชนแมลง แนวทางการประยุกต์ใช้นิเวศวิทยาแมลง 
 Concepts of insect ecology, factors regulating of insect populations, population 
dynamics, distribution and insect diversity, relationship between host plants, herbivores 
and natural enemies, community of insect ecology, applied aspects of insect ecology. 
 
**AG103 005  หลักการควบคุมแมลงศัตรู       3(2-3-5) 
       Principles of Insect Pest Control 
            เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 หลักการ วิธีการควบคุมและการจัดการแมลงศัตรู สาเหตุของการระบาด ข้อตกลงสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชขององค์การการค้าโลก 
 Principles and methods of insect control and insect pest management,  causes of 
insect outbreak, agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS 
agreement) of World Trade Organisation (WTO). 
 
*AG103 006  สารก าจัดแมลงและวิธีการใช้       3(2-3-5) 
      Insecticidesand Application 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ชนิดของสารก าจัดแมลง สูตรผสมของสารก าจัดแมลง กลไกการออกฤทธิ์ วิธีการใช้สารก าจัดแมลง 
เครื่องมือพ่นสาร การเสื่อมสลาย การเคลื่อนย้าย และการตกค้างของสารก าจัดแมลงในสิ่งแวดล้อม อันตราย
จากการใช้สารก าจัดแมลง 
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Type of insecticide, insecticide formulation, mode of action, insecticide application 
method, insecticide application equipment, degradation, mobility, insecticide residue on 
the environment, insecticide hazard. 
 
**AG103 796  การฝึกงานทางกีฏวิทยา 1       1(0-6-3) 
       Practicum in Entomology I 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การจัดเก็บแมลงในพิพิธภัณฑ์แมลง การวาดภาพแมลงทางวิทยาศาสตร์ การใช้และการดูแลรักษา
กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมตัวอย่างแมลงขนาดเล็กในการวิจัยทางกีฏวิทยา การเตรียมตัวอย่างเพ่ืองานทาง
ชีวโมเลกุล เทคนิคการเก็บตัวอย่างไส้เดือนฝอยก่อโรคในแมลง การตรวจเชื้อก่อโรคในแมลง การดูแลรักษา
เครื่องมือพ่นสารก าจัดแมลง การวางแผนการทดลอง 

Insect collecting in museum, insect scientific illustration, operation and maintenance 
of microscope, preparation of micro insect specimens for entomological research, 
preparation of insect sample for molecular works, collecting entomopathogenic nematode, 
detection of entomopathogen, maintenance of insecticide equipments, experimental 
design. 
 
AG104 001  การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี     3(2-3-5) 
    Biological Control of Insects Pests and Weeds 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 หลักการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยใช้สิ่งที่มีชีวิต ชนิดของชีวินทรีย์ที่มีประโยชน์ และ
การน ามาใช้ในการควบคุมโดยชีววิธี การอนุรักษ์และการเพ่ิมปริมาณศัตรูธรรมชาติ การใช้วิธีการควบคุมโดย
ชีววิธีร่วมกับวิธีการควบคุมอ่ืน ๆ 

Principles of biological control of insect pests and weeds, organisms as natural 
enemies, and use of natural enemies in biological control, conservation and augmentation 
of natural enemies incorporation of biological control with other control strategies. 

 
**AG104 002  กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว        3(2-3-5) 
            Post-harvest Entomology 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและสาเหตุการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร ชนิด ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา พฤติกรรม และลักษณะความเสียหายของแมลงหลังการเกี่ยวเก็บของผลผลิตทางการเ กษตร 
ได้แก่ แมลงศัตรูในโรงเก็บ แมลงศัตรูผลผลิตของผักและไม้ผล แมลงศัตรูผลผลิตของไม้ตัดดอก วิธีการปฎิบัติ
ที่เหมาะสมในการควบคุมแมลงศัตรูที่เข้าท าลายผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยวที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 

Agricultural post-harvest products and caused of theirlosses, species, biology, 
ecology, behavior and types of damage of agricultural post-harvest insects including stored 
products insects, vegetable and fruit products insects, cut flower insects, appropriate 
practices for controlling post-harvest insects of economic agricultural products. 
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**AG104 003  แมลงอุตสาหกรรม        3(2-3-5) 
       Industrial Insects  

      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ผลผลิตของแมลงที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม การจ าแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา วงจร

ชีวิตและพฤติกรรม แนวคิดการเลี้ยง การขยายพันธุ์ การจัดการ เครื่องมือและอุปกรณ์ พืชอาศัยและการ
จัดการ การควบคุมโรคและแมลงศัตรู ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่า กรณีศึกษา 

Insects products used for industry morphology and physiology classification, life 
cycles and behavior, rearing techniques, mass production, management, equipments, host 
plants and their management, pest and disease control, products, processing and value 
added, case studies. 
 
AG104 004  การผลิตไหม         3(2-3-5) 
   Silk Production 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

เทคโนโลยีและการจัดการสวนหม่อน การผลิตไข่ไหม การผลิตรังไหม การอบรังไหม และการสาวเส้น
ไหม การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตไหม 

Technologies and mulberry plantation management, silkworm egg production, 
cocoon production, cocoon drying and silk yarn processing,good practices for silk 
production. 

 
*AG104 005  ธุรกิจการท าฟาร์มแมลงกินได้       3(2-3-5) 

     Edible Insect Farming Business 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญและประวัติการใช้แมลงเป็นอาหารความหลากหลายและประโยชน์ของการใช้แมลงเป็น
อาหารคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้การท าฟาร์มแมลงส าหรับเป็นอาหารคนและอาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่า กฎระเบียบและมาตรฐานฟาร์ม ห่วงโซ่อุปทาน การตลาด และธุรกิจ
ของแมลงกินได ้

Importance and history of entomophagy, diversity and beneficial roles of insects for 
food, nutritional value of edible insects, farming insects for food and feed, products 
processing, value added, legal framework and farm standardization, supply chain, marketing 
and edible insect business. 

 
AG104 006  แมลงศัตรูในบ้านเรือนและชุมชน      3(2-3-5) 

   Urban Entomology 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ชนิด ความส าคัญ และนิเวศวิทยาของแมลง และสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียง ที่อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย
และเขตชุมชน ปัญหาและความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจน
วิธีการป้องกันก าจัด 
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Type, importance and ecology of insect and related species in household and urban, 
problems and economic loss, impact on environment and health, and control methods. 

*AG104 007  กีฏวิทยาทางปศุสัตว์ 3(2-3-5) 
  Livestock Entomology 

   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แมลงที่มีความส าคัญทางปศุสัตว์ ชีววิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม และการน าโรคของแมลง วิธีการ

ป้องกันก าจัดแมลงน าโรคในปศสุัตว์ 
Insects in livestocks, biology, ecology, behaviour, disease transmission, controlling 

methods of insects transmission in livestocks. 

*AG104 008  กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Entomology 

   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญของแมลงในระบบนิเวศต่างๆ การปรับตัวของแมลงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากมลพิษทางอุตสาหกรรม กิจกรรมทางการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การใช้
แมลงเป็นดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม การใช้แมลงเพ่ือประเมินทางสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้แมลงในการ
พยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม 

Importance of insect in various ecosystems, insect adaptation in changing 
environments affected by industrial pollution, agricultural activity and climate change, using 
insect as indicator in environment, applying insect for environmental impact assessment, 
applying insects for prediction circumstance in environment. 

AG104 761  การสัมมนาทางกีฏวิทยา        1(1-0-2) 
  Seminar in Entomology 
  เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 

การเขียนบทความปริทัศน์ การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับกีฏวิทยา การน าเสนอ 
การอภิปราย และการสรุปผลการสัมมนา  

Writing review article, literature review related to entomology, presentation, 
discussion and conclusion. 

**AG104 774  ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา       3(0-9-4) 
     Special Problems in Entomology 
     เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 

การวางแผนและด าเนินงานวิจัยทางด้านกีฏวิทยา การตรวจเอกสารรายงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 
เขียนรายงาน และการน าเสนอผลการวิจัย 

Planning and conducting research on entomology, literature review, data analysis, 
report writing and presentation research. 
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**AG104 775  โครงงานนกัศึกษาด้านกีฏวิทยา      3(1-6-5) 
      Student Project in Entomology 

       เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 
 การจัดท าข้อเสนอโครงการ การด าเนินงานโครงการ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ การน าเสนอ
ผลงาน 
 Writingproject proposal, conducting project, writing and presenting a final report. 
 
**AG104 797   การฝึกงานทางกีฏวิทยา 2       1(0-6-3) 
        Practicum in Entomology II 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การฝึกงานทางด้านกีฏวิทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา  
Practical work in entomology in related organizations approved by the department.  

 
AG112 201   จุลชีพก่อโรคพืช         3(2-3-5) 
                   Plant Pathogens  
     เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101#, SC702 102# หรอื AG002 204#  

สัณฐานวิทยา ชีววิทยา การด ารงชีพ วงจรการเกิดโรค การแพร่ระบาด และการจัดจ าแนกของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นสาเหตุของโรคพืช วิทยาอาการโรค ความสัมพันธ์กับพืชอาศัย และเทคนิคพ้ืนฐานที่ใช้ใน
การศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืช 

Morphology, biology, habitation, disease cycle,epidemics and classification of plant 
pathogens, symptomatology, host-pathogen relationship, and basic techniques in plant 
pathogen study. 

 
**AG113 201  การวินิจฉัยโรคพืช        3(2-3-5) 
       Diagnosis of Plant Diseases  
       เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101#, SC702 102# หรือ AG002 204#  

ความส าคัญและประโยชน์ของการวินิจฉัยโรค ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคพืช การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ประกอบการวินิจฉัย การเก็บตัวอย่างโรคและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ เทคนิคพ้ืนฐานและขั้นสูงในวิธีการ
วินิจฉัยโรคพืชตามกลุ่มสาเหตุโรค การพิสูจน์โรค การรายงานผลการวินิจฉัยและการให้ค าแนะน าการควบคุม
โรค    

Importance and benefit of disease diagnosis, steps in diagnosis, application of 
secondary data, disease sample collection and preservation, basic and advance techniques 
for disease diagnosis based on pathogen groups,pathogenicity test, diagnostic report and 
disease control recommendation. 
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AG113 301  การควบคุมโรคพืช         3(2-3-5) 
    Plant Disease Control  
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204#   

การระบาดของโรคพืชและการพยากรณ์โรค การประเมินความเสียหายจากโรคพืช หลักการ และ
วิธีการป้องกันก าจัดโรคพืชโดยวิธีต่าง ๆ การใช้และวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ป้องกันก าจัด
โรคพืช การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพด้านการป้องกันก าจัดโรคพืช 
หลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร ฐานข้อมูลศัตรูพืช 
 Disease epidemic and forecasting, disease loss assessment, principles and practices of 
plant disease control, applications and efficacy tests of chemical pesticides, chemical 
hazard and safety management, biotechnology in plant disease control,Good Agricultural 
practice (GAP),pest list database. 
 
AG113 402  วิทยาเห็ดรา         3(2-3-5) 
    Mycology  
    เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101#, SC702 102# หรือ AG002 204#   
 การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ การแพร่กระจาย การด ารงชีพ ชีววิทยา ลักษณะส าคัญและการ
จ าแนกเห็ดราในไฟลัมต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของเห็ดรากับสิ่งแวดล้อม ประโยชน์และโทษของเห็ดราต่อมนุษย์ 
สัตว์ และพืช 
 Growth, reproduction, dissemination, habitation, biology and classification of different 
groups of fungi, their relationship with environment, and their effects on human, animals, 
and plants. 
 
AG113 502  การผลิตเห็ด         3(2-3-5) 
    Mushroom Production  
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 การจ าแนกประเภทเห็ด ความต้องการอาหารของเห็ด เทคนิคการแยกเชื้อและการผลิตหัวเชื้อ 
โรงเรือนเพาะเห็ด การเพาะการจ าแนกประเภทเห็ดการเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีการผลิตเป็นการค้าในประเทศไทย 
การแปรรูปและการตลาด เห็ดป่า เห็ดพิษ และเห็ดมีฤทธิ์ทางยา 
 Classification of mushrooms, nutrient requirement of mushrooms, isolation 
techniques and spawn production,mushroom house, cultivation of major commercial 
mushrooms in Thailand, processing and marketing, wild, poisonous mushrooms and 
medicinal mushrooms. 
 
*AG113 504  เทคนิคทางด้านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร   3(2-3-5) 
    Techniques for Plant Pathology and Agricultural Microbiology 
     เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป วิชาเอกโรคพืชวิทยา  
 เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคนิคส าหรับงานทางด้านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร การใช้
ประโยชน์การผลิตมวลชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ  
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 Tools, equipment and techniques for plant pathology and  agricultural microbiology, 
exploitation, biomass production and bio-safety. 
 
AG113 796  การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 1       1(0-6-3) 
    Practicum in Plant Pathology I  
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  
 การฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐานที่จ าเป็นทางวิทยาโรคพืช ได้แก่ การเตรียมดินและอุปกรณ์ปลูกพืชทดลอง 
การปลูกพืชและติดตามการเกิดโรคในระยะการเจริญเติบโตของพืช การเตรียมความพร้อมในห้องปฏิบัติการ
และการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน การฆ่าเชื้ออุปกรณ์เลี้ยงเชื้อและเครื่องแก้ว การเตรี ยมสารละลายและอาหาร
เลี้ยงเชื้อ การแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืชที่เป็นโรค การปลูกเชื้อ การใช้และบ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์และกล้อง
ถ่ายรูป การเก็บรักษาตัวอย่างโรคพืช  
 Training in basic plant pathological techniques e.g. preparation of soil and planting 
materials for experiment, plant growing and disease monitoring on plant growth 
stages,application of laboratory facilities and equipment, sterilization of equipment and 
glassware, culture media preparation,isolation of causal pathogens from diseased plants, 
inoculation of plant pathogen, application and maintenance of microscope and camera, 
diseased material preservation. 
 
AG113 797  การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 2       1(0-6-3) 
    Practicum in Plant Pathology II  
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  
 การส ารวจและประเมินความเสียหายจากโรคในสภาพไร่ การบันทึกภาพ การเก็บข้อมูลการระบาด 
การสุ่มเก็บตัวอย่างโรค การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลในเรือนทดลองและในไร่ การใช้สารเคมี
ควบคุมโรคพืช การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี การเตรียมสไลด์ตัวอย่างโรคพืช  
 Field survey and loss assessment of plant diseases, photographic recording, data 
collection on damage and epidemic, sampling and collecting of soil and diseased plant 
materials, design and analysis of greenhouse and field experiments, application of 
pesticide, biological control, and preparation of plant pathogens and disease specimen. 
 
AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 
    Diseases of Economic Crops  
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  
 ระบบการปลูกพืช ลักษณะอาการและความเสียหายจากโรคพืช การเกิดและการระบาดของโรค 
หลักการจัดการโรค โรคของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่สาเหตุของโรค วงจรการเกิดโรค ระบาดวิทยา และ
มาตรการป้องกันก าจัด 
 Cropping system disease symptoms and losses, disease development and spread, 
principles of disease management, diseases of major economic crops including causal 
agents, disease cycle, epidemiology, and disease control measures. 
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AG114 503  โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว     3(2-3-5) 
    Seed and Postharvest Diseases  
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  
 ความเสียหายและความส าคัญของโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ชนิดของเชื้อ
สาเหตุและปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค เทคนิคการตรวจโรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว หลักการ
และวิธีการป้องกันก าจัดโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว 
 Losses and significance of seed and postharvest diseases, causal agents and factors 
affecting disease development, techniques for examination seed borne and postharvest 
diseases, principles and practices for disease control in seed and postharvest products. 

 
*AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร     3(3-0-6) 
            Phytosanitation and Agricultural Standards 
             เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป วิชาเอกโรคพืชวิทยา  
 มาตรการสุขอนามัยพืช พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่ดี 
การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืชกักกัน เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรด้านพืช 
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
 Phytosanitatary measures, agricultural standards act, Good Agricultural Practice (GAP), 
surveillance and quarantine pest risk assessment, techniques for quality examination, 
phytosanitary certification and health certificate. 
 
AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช       1(1-0-2) 
    Seminar in Plant Pathology  
    เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกโรคพืชวิทยา  
 หลักการจัดสัมมนาวิชาการ องค์ประกอบการสัมมนา วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้าน
วิทยาโรคพืช การเขียนรายงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาการ การน าเสนออภิปราย 
และสรุปผลการสัมมนา  
 Basic concept for academic seminar, components of seminar, literature review on 
topics relating to plant pathology, scientific report writing, ethics, presentation, discussion 
and conclusion of the seminar. 
 
AG114 774  ปัญหาพิเศษทางวิทยาโรคพืช       3(0-9-4) 
    Special Problems in Plant Pathology 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ทักษะการวางแผนและด าเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาโรคพืชกรณีศึกษาการท าวิจัยภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลการวิจัย 
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Planning and research skill for conducting research in plant pathology, case study for 
research under the supervision of designated faculty members, data analysis, report writing 
and presentation. 

 
AG114 775  โครงงานนักศึกษาด้านวิทยาโรคพืช      3(1-6-5) 
    Student Project in Plant Pathology  
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี  
 ทักษะการท าโครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข้อเรื่องทางวิทยาโรคพืช การเรียนรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานวิจัย การเขียนรายงาน และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
 Skill for set up student research project and conducting research based on selected 
issues in plant pathology, implementation, research base learning, report writing and 
presentation. 
 
*AG122 201  ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์       1(0-3-2) 
                   Principles of Soil Science Laboratory 

  เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 201  
 การทดลองปฏิบัติการทางสัณฐานวิทยาสนามของดิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติ
ทางชีวภาพของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย การกร่อนของดิน การประเมินดินเพ่ือการใช้ประโยขน์
ตามศักยภาพของดินทางการเกษตร 
 Laboratory experiments in soil morphology, soil physical properties, chemical 
properties, and biological properties, soil fertility and fertilizer, soil erosion, soil evaluation 
for potential use in agriculture. 
 
**AG122 796  การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1    1(0-6-3) 
                    Practicum in Soil Science and Environment I  
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การฝึกงานพ้ืนฐานทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาด้านดินและสิ่งแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดินและสิ่งแวดล้อม 

Training in basic of soil science and environment, soil science and environment 
instrument, land utilization, problems in soil and environment, conservation and 
remediation on soil and environment. 
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*AG123 202  หลักมูลวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
                  Fundamentals of Environmental Science  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานและ แนวคิดของสหสาขาวิชาทางสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม  มลพิษสิ่งแวดล้อม  ความรู้พ้ืนฐานของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 
   Basic knowledge and Interdisciplinary concept on environmental and ecological, 
natural resources and conservation, environmental problems, environmental pollution, 
basic knowledge on environmental impact assessment, environmental management for 
sustainability. 
 
*AG123 312  เคมีของดิน         2(2-0-4) 
  Soil Chemistry 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ประเภทและองค์ประกอบของแร่ดินเหนียว ปฏิกิริยาทางเคมีของสารคอลลอยด์ การแลกเปลี่ยน
ไอออนในดิน ความส าคัญของสารคอลลอยด์ต่อปฏิกิริยาดิน สมบัติและปฏิกิริยาทางเคมีของอินทรียวัตถุใน
ดิน ดินกรด ดินเกลือและดินด่าง ดินในสภาพน้ าขัง ดินปนเปื้อน 

Types and composition of clay minerals, chemical reactions of colloidal substances, 
ion exchange in soil, importance of soil colloids to various soil chemical reactions, 
properties and chemical reactions of soil organic matter, acid soils, saline and alkaline soils, 
submerged soil, polluted soils. 
 
*AG123 313  ผลิตภาพของดิน         3(3-0-6) 
                  Soil Productivity 
                    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความหมายของผลิตภาพของดินและความเสื่อมโทรมของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน บทบาทของ
สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพของดินต่อการให้ผลผลิตของพืช การเสื่อมโทรมของดินและการจัดการการ
จัดการดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร นโยบายและแผนเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนของการผลิตอาหาร 

Definition of soil productivity and soil degradation,soil fertility, roles of physical, 
chemical and biological properties of soil on crop productivity, soil degradation and 
management, soil management for food security, policy and strategy for food safety and 
sustainable food production. 
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*AG123 314  การจัดการลุ่มน้ า         3(2-3-5) 
  Watershed Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ลุ่มน้ าและหลักการจัดการลุ่มน้ า  สัณฐานวิทยาลุ่มน้ า  อุตุ -อุทกวิทยา  วัฏจักรน้ า สมดุลน้ า 
กระบวนการอุทกวิทยาในพ้ืนที่ลุ่มน้ า การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ า  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและ
ผลกระทบในลุ่มน้ าการชะล้างพังทลายของดินและการประเมินการสูญเสียดิน การใช้ที่ดินในระบบวนเกษตร 
การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและการจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน   
 Watershed and principle of watershed management, watershed morphology, 
meteo-hydrology, water cycle, water balance, hydrological process in watershed, land use 
issues in watershed, land use changes and its effect in watershed, soil erosion and 
estimation of soil loss,land use issues in agroforestry, watershed classification and 
integrated watershed management. 

 
*AG123 321  ภูมิสารสนเทศ         3(2-3-5) 
  Geoinformatics 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ภูมิสารสนเทศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง แผนที่ โปรเจคชันของแผนที่และระบบพิกัดโคออร์ดิเนท 
ชนิดและโครงสร้างของข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิดและมูลฐานทางด้านการรับรู้จากระยะไกล ชนิดของข้อมูลทางด้านการรับรู้
ระยะไกล การแปลและวิเคราะห์ข้อมูลภาพ การผสมผสานการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ระบบก าหนดพิกัดภูมิศาสตร์ด้วยดาวเทียม การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

Geoinformatics and relevant disciplines, maps, map projections and coordinate 
systems, types and structures of data in geographic information system, functional 
elements in geographic information systems, concepts and foundations of remote sensing, 
types of remotely sensed data, interpretations and analyses of the imagery data, 
integration of remote sensing and geographic information systems, global positioning 
systems, applications of geoinformatics. 

 
*AG123 322  การประเมินและการวางแผนการใช้ที่ดิน     3(3-0-6) 
  Land Evaluation and Land Use Planning 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการประเมินที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การส ารวจทรัพยากรดิน วิธีการ
ประเมินที่ดินเพ่ือการเกษตร การแปลผลส ารวจดิน การประเมินคุณภาพที่ดิน การแบ่งเขตนิเวศเกษตร การ
จ าแนกสมรรถนะและการจ าแนกความเหมาะสมของที่ดิน กรณีศึกษา 
   Basic concepts of land evaluation, land use planning, land resource surveys, 
methods for agricultural land evaluation, soil quality evaluation, agro-ecological zoning, 
land capability and land suitability classifications, case study. 
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**AG123 331  การวิเคราะห์ดิน น้ า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม   3(1-6-7) 
   Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and Environment 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอย่างดิน พืช น้ า วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
สมบัติทางเคมีของดิน และพืช การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและวัสดุเกษตร การวิเคราะห์ทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพของน้ า การแปลผลการวิเคราะห์ 
 Basic of chemical analysis, collection of samples of soil, plants, water, agricultural 
materials and environments, analysis of chemical properties of soil and plant, analysis of 
environmental quality and agricultural materials, physical, chemical and biological analysis 
of water, interpretation of analytical results. 

 
**AG123 332  การส ารวจและจ าแนกดิน       3(2-3-5) 
                    Soil Survey and Classification  
                       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ปัจจัยและกระบวนการสร้างตัวของดิน สัณฐานวิทยาของดิน ความสัมพันธ์ระหว่างธรณีสัณฐานกับ
ดิน เทคนิคการส ารวจดินระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ในการส ารวจท าแผนที่ดินการแปลความหมายของผลการ
ส ารวจดินการใช้ประโยชน์จากแผนที่ดินและรายงานการส ารวจดิน 

Factors of soil formation, soil forming processes, soil morphology, soil classification, 
soil and geomorphology, soil survey, spatial information system in soil survey and mapping, 
soil survey interpretation, use of soil survey report and soil map. 
 
*AG123 341  มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม      3(3-0-6) 
                  Environmental Pollution and Control 
                     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความรู้พ้ืนฐานของมลพิษสิ่งแวดล้อม เคมีสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับความเป็นไปและการเคลื่อนที่ของ
สารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม มลพิษทางดิน น้ า อากาศ มูลฝอยและของเสียอันตราย ผลกระทบของมลพิษ
สิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเกษตรกับมลพิษสิ่งแวดล้อม สารเคมีเกษตรกับ
สิ่งแวดล้อม อาหารปลอดภัย การแก้ไข ควบคุม และป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม  การศึกษาดูงาน และ
กรณีศึกษา 
 Basic knowledge on environmental pollution, environmental chemistry on the fate 
and transport of contaminants in environment, soil pollution, water pollution, air pollution, 
solid waste and hazardous waste, effect of environmental pollution on resources and 
environment, agricultural activity and environmental pollution, agrochemical and 
environment, food safety, environmental pollution; control and protection, excursion and 
case study. 
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AG123 351  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 
                 Soil Fertility and Plant Nutrition 
                   เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 201 
 ดินในเชิงแหล่งธาตุอาหารพืช ประวัติและการพัฒนาการศึกษา ระบบนิเวศดิน-พืช วงจรธาตุอาหาร 
ระบบคอลลอยด์ดินที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมธาตุอาหารพืช รูปธาตุอาหารและรูปที่เป็นประโยชน์ กลไกที่ดินให้
ธาตุอาหารแก่รากพืช บทบาทของอินทรียวัตถุต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน วงจรและพฤติกรรมของธาตุ
อาหารพืชต่าง ๆ ในระบบดิน-พืช การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุ๋ย โภชนาการพืช กระบวนการที่
พืชดูดใช้ ล าเลียงและปรุงแต่งธาตุอาหารพืช หน้าที่ทางสรีรวิทยาของธาตุอาหารพืช 
 Soil as a source of plant nutrients, history and development of the discipline, soil-
plant ecosystem, colloidal system associated with nutrient behavior, nutrient forms and 
available forms, processes of nutrient supply by soil, roles of soil organic matter in soil 
fertility, cycles and behavior of various nutrients in soil-plant system, soil fertility 
evaluation, fertilizers, plant nutrition, process of nutrient absorption, translocation and 
assimilation, physiological functions of nutrient elements in plant. 
 
AG123 433  ดินเขตร้อน          3(3-0-6) 
                 Tropical Soils 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความส าคัญของทรัพยากรที่ดินในเขตร้อน การจ าแนกดินเขตร้อน สมบัติของดินเขตร้อน สถานภาพ
ของธาตุอาหารในดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือความยั่งยืนของการ
ผลิตพืช 
 Importance of tropical land resources, classification of tropical soils, properties and 
nutrient status of tropical soils, land use in the tropics, soil and water management and 
conservation for sustainable crop production. 
 
*AG123 434  วิทยาแร่ในดินเบื้องต้น                                                       3(3-0-6) 
                   Introduction to Soil Mineralogy 
           เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

สมบัติ โครงสร้าง การผุพัง และการก าเนิดของแร่ในดิน องค์ประกอบทางแร่ในดิน ความสัมพันธ์ของ
แร่กับการแพร่กระจายในดิน เทคนิคการวิเคราะห์แร่ในดินโดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงความร้อนของวัสดุ กล้องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 

Properties, structure, weathering and formation of minerals in soils; mineralogical 
compositions of soil; relationships between minerals and their distribution in soils; 
analytical techniques for minerals in soils x-ray diffraction, differential thermal analysis, 
polarizing microscope, electron microscope. 
 
 
 



98 

 
 

**AG123 796  การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2    1(0-6-3) 
    Practicum in Soil Scienceand Environment II  
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การฝึกเทคนิคขั้นพ้ืนฐานในงานทดลองทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือการ
วิเคราะห์ การเตรียมแปลงทดลองปลูกพืชในแต่ละกรรมวิธีการทดลอง การเพาะปลูก การจัดการพืช การเก็บ
ตัวอย่างพืชเพ่ือการวิเคราะห์การเขียนและการน าเสนอรายงาน 
 Training in soil science and environment experiment basic techniques, soil sampling 
for analysis, preparation of experimental plots in each treatment, planting, crop 
management, plant sampling for analysis, writing and presenting a report. 

 
**AG123 797  การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3    1(0-6-3) 
                    Practicum in Soil Science and Environment III  
                       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การฝึกงานตามหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาการสะท้อนผลการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอ 
 Training in private or governmental organizations approved by the 
department,reflection on learning experience, report writing and presentation. 
 
*AG124 311  ฟิสิกส์ของดิน         2(1-3-5) 
  Soil Physics 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
สมบัติทางกายภาพของดิน เนื้อดิน โครงสร้างของดิน ความร่วนเหนียวของดิน อากาศในดิน 

อุณหภูมิดิน บทบาทและความส าคัญของน้ าในดิน สมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญของน้ า การปรากฏตัวของน้ าในดิน
ที่สภาพสถิตยศาสตร์ การเคลื่อนที่ของน้ าในดิน รอยเท้าน้ า ความต้องการน้ าของพืช 
 Soil physics, soil texture, soil structure, soil consistence, air in soil, soil temperature, 
important of soil water, general property of water, soil water movement, water footprint, 
crop water requirement. 
 
AG124 412  เทคโนโลยีปุ๋ย         3(3-0-6)  
 Fertilizer Technology 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
พัฒนาการของปุ๋ย ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืชหลักการและ

เทคนิคการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆการจ าแนกและคุณสมบัติของปุ๋ยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หลักการผลิตปุ๋ยเคมีการผสม
ปุ๋ยค าแนะน าการซื้อปุ๋ยเคมี  

Development of fertilizer, factors controlling plant growth, essential nutrients, 
fertilizer application principles and techniques, fertilizers properties and classification, 
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organic fertilizer production, manufacturing of chemical fertilizers, fertilizer purchasing 
guidelines. 

*AG124 415  หลักมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 
       Fundamental of Natural Disaster 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยระบบเตือนภัยภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่มไฟป่าหลุมยุบ แผ่นดินไหวสึนามิ วาตภัยระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมาตรการและแผน
ป้องกัน บรรเทาและฟ้ืนฟูกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการภัยธรรมชาติ และกรณีศึกษา
การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

Natural disasters in Thailand, warning systems, global warming and climate change, 
droughts, flood, landslide, forest fire, sinkhole, earthquake, tsunami and storm, 
geoinformatics system for natural disaster management, natural disaster risk and impact 
assessments, mitigation measures and action plan, people participation in natural disaster 
management, and case study of natural disaster management. 

*AG124 416  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
      Resources and Environment Management 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
มโนทัศน์และทฤษฎีด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบ

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินนโยบายการใช้ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรที่ดินเพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระบวนการในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล้อม และกรณีศึกษา 

Concept and theory in natural resources and environmental management, 
environmental system analysis, impacts from the land uses, policies for the use of land 
resources and environment, land use planning for management of resources and 
environment,people'sparticipation in resources and environment management, case 
studies. 

*AG124 417  นิเวศวิทยาทรัพยากรดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6) 
      Land Resources Ecology and Climate Change 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิด นิยาม และความหมายของระบบนิเวศและทรัพยากรที่ดิน ระบบนิเวศของที่ดินองค์ประกอบ

ของที่ดินหน้าที่และปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของที่ดินพัฒนาการของการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาเชิงบริการผลกระทบของการใช้ทรัพยากรที่ดินต่อองค์ประกอบต่างๆของระบบนิเวศ
ของทีด่ินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
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นิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดิน การวิเคราะห์ความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรที่ดินแนวทางลดความเสื่อมโทรม
ของที่ดินและปรับปรุงให้เกิดความยั่งยืน 

Concept, definition and meaning of an ecosystem and land resource, land 
ecosystem components functions and interactions of land ecosystem, components, 
development of land resource utilization for agriculture and environment, 
ecologicalservice,impacts of land resource utilization on various components of land 
ecosystem, climate change, global warming, impact of climate change on land resource 
ecology, analysis of sustainability of land resource utilization and measures to mitigate land 
degradation and improve land resource sustainability. 

*AG124 419  การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
 Solid Waste and Hazardous Waste Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การกักเก็บ การรวบรวม การหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ การ
ก าจัด และการจัดการ กรณีศึกษา 

Solid waste and hazardous waste, storage, collection, recovery, disposal and 
management, case study. 

**AG124 431  การก าเนิดดิน         3(3-0-6) 
   Soil Genesis 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วัตถตุ้นก าเนิดดิน สัณฐานวิทยาของดิน กระบวนการสร้างตัวของดิน ปัจจัยการสร้างตัวของดิน การ
จ าแนกดินการกระจายตัวของดินในโลก 

Soil parent materials, soil morphology, soil forming processes, soil forming factors, 
soil classification, worldwide distribution of soils. 

*AG124 432  การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Resources and Environmental Impact Analysis and Assessment 

    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
วิธีการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพ 

ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณภาพชีวิตผลกระทบทางสุขภาพและผลกระทบทางสังคมจาก
โครงการพัฒนา การมีส่วนร่วมของสาธารณะ การก าหนดมาตรการและแผนการลดผลกระทบ การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดท าข้อเสนอและการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และกรณีศึกษา  

Methods of environmental system analysis, environmental impact assessment on 
physical and biological resources, human utilization, quality of life, health impact 
assessment including social impact assessment from the development projects, public 
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participation, mitigation measure and plan, monitoring program, preparation of proposal 
and environmental impact assessment report and case study. 
 
AG124 445  การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ า      3(3-0-6) 
                 Soil and Water Management and Conservation 
                   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความเสื่อมโทรมของดินและสาเหตุการชะล้างพังทลายของดินประกอบด้วย สาเหตุการควบคุมและ
ปัจจัยที่ส่งเสริมและกลไกการชะล้างพังทลายของดินโดยน้ าและลม สมการการสูญเสียดินสากล การประเมิน
การสูญเสียดิน การชลประทานการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า การเก็บเก่ียวทรัพยากรน้ า 

Soil degradation and causes, soil erosion including causes, control and promoting 
factors mechanisms of soil erosion by water and wind, universal soil losses equation (USLE), 
estimation of soil loss, soil water irrigation, restoration of headwater forest for soil and 
water conservation, water harvesting. 

 
**AG124 462  จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     3(2-3-5) 

 Soil Microbiology and Biotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ ของจุลินทรีย์ในดินบทบาทของจุลินทรีย์ในดินต่อการแปรสภาพ
อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชจุลินทรีย์ในดินกับวัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน ความสัมพันธ์ระหว่าง
จุลินทรีย์กิจกรรมจุลินทรีย์ในบริเวณรากพืช การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ ไมคอร์ไรซา จุลินทรีย์ในดินกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

Kinds, nature and activities of microorganisms in soil, roles of soil microorganisms in 
organic matter decomposition and plant nutrient,soil microorganismsin carbon cycle, 
nitrogen cycle, relationships between microorganisms, microbial activities in the 
rhizosphere, biological nitrogen fixation, mycorrhiza, soil microorganisms and biotechnology. 
 
**AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม    1(1-0-2) 
                   Seminar in Soil Science and Environment 
                      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การค้นคว้าวรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมการเขียนบทความทาง
วิชาการการน าเสนอการอภิปรายและสรุปผลการสัมมนาภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ในสาขาวิชา 
 Literature review relating to land resources and environment, academic report writing, 
oral presentation discussion and conclusion under the supervision of designated faculty 
members. 
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**AG124 775  โครงงานนักศึกษาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม   3(1-6-5) 
                    Student Project in Soil Science and Environment 
                       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การวางแผนและด าเนินการทดลองทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูล เขียน
รายงาน และการน าเสนอผลการศึกษาภายใต้การควบคุมดูแลของคณาจารย์ในสาขาวิชา 

Planning and conducting experiment on soil science and environment, data analysis, 
report writing and presentation of the results under the supervision of designated faculty 
members. 

 
*AG133 001  หลักการขยายพันธุ์พืช        3(2-3-5) 
     Principle of Plant Propagation 

   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
หลักการและแนวคิดในขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศและไม่ใช้เพศ การเพาะเมล็ด การตัดช า การติดตา -

ต่อกิ่ง การตอน การทาบกิ่ง และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียมและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต การ
สร้างและการจัดการสถานที่เพ่ือใช้ในงานขยายพันธุ์พืช  

Principle and concept of sexual and asexual plant propagations, seed sowing, cutting, 
budding,air layering, grafting and plant tissue culture, preparation and application of plant 
growth regulators, site establishment and management in plant propagation. 
 
**AG133101  การผลิตผักเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 

   Economic Vegetable Production 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจของผัก การจัดจ าแนก การวางแผนและการจัดการทางการเกษตรที่
เหมาะสมในการผลิตผักสด ผักอุตสาหกรรมและเมล็ดพันธุ์ผักเศรษฐกิจ ผักพ้ืนบ้าน คุณภาพผลผลิต การเก็บ
เกี่ยว และการตลาด 

Importance of economic vegetables, classification of vegetable crops, planning and 
management of Good Agricultural Practice (GAP) for fresh vegetable, processing vegetable 
and economic vegetable seed, local vegetable crops,product quality, harvesting and 
marketing. 

 
AG133 201  หลักการผลิตไม้ผล         3(2-3-5) 
    Principles of Fruit Crop Production 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ความส าคัญของไม้ผล การจ าแนกชนิดของไม้ผล ลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นก าเนิด การ

กระจายพันธุ์ การจัดการการผลิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม การปฏิบัติดูแลรักษา การขยายพันธุ์ การเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การใช้ประโยชน์ และการตลาดของไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย 
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Importance of fruit crops, classification of fruit crops, botanical characteristics, origins 
and distribution,Good Agriculture Practice (GAP),cultural practice, propagation, harvesting, 
post-harvest management, utilization and marketing of economic fruit crops in Thailand. 

 
AG133 301  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ        3(2-3-5) 

  Flower and Ornamental Plant Production  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญและสถานการณ์การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนการผลิต กระบวนการ วิธีการผลิต
อย่างถูกต้องเหมาะสมในไม้ดอกเศรษฐกิจ ได้แก่ กล้วยไม้ กุหลาบ เบญจมาศ ไม้ดอกประเภทหัวและไม้ดอก
ที่ส าคัญอ่ืนๆ และไม้ประดับที่ส าคัญทางเศรษฐกจิต่าง ๆ การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกที่ส าคัญ การจัดการสถาน
เพาะช าและการตลาด 

Importance and situation of flower and ornamental plant production, production 
planning,Good Agricultural Practice (GAP) of some economic flower plants i.e. orchid, 
rose,chrysanthemum, marigold, flower bulband economic ornamental plants,flower seed 
production, nursery management and marketing. 
 
AG133 302  การจัดสวนและการจัดการสนามหญ้า      3(2-3-5) 

  Landscape Gardening and Turf Grass Management  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญของการจัดสวน รูปแบบและชนิดของสวน องค์ประกอบของสวน พรรณไม้และการเลือก
พรรณไม้ องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ การประเมินราคา ขั้นตอนและวิธีการจัดสวน การบ ารุงดูแล
รักษา การจัดสวนขนาดเล็ก ประโยชน์และความส าคัญของหญ้าสนาม ประเภทของสนามหญ้า การท าสนาม
หญ้า และการบ ารุงรักษา 

Importance of landscape gardening, types of landscape garden, enrichment in 
landscape garden and plant selection, art theory of design, cost estimation, landscape 
gardening installment and maintenance, miniature gardening, the utility genera 
establishment and maintenance of turf grass. 
 
*AG133 701  การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก        3(2-3-5) 

   Vegetable Seed Production 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญและประเภทของเมล็ดพันธุ์ผัก การวางแผนและการจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การจัดการเมล็ดพันธุ์ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักแบบมี
สัญญาผูกพันธุ์ 

Importance and types of vegetable seed, management of economic vegetable seed 
production, pre- and post harvest handing, contract farming of vegetable seed production.   
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**AG133 796  การฝึกงานทางพืชสวน 1       1(0-6-3) 
    Practicum in Horticulture I 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การฝึกขยายพันธุ์พืชสวนด้วยวิธีการต่างๆ การวางแผน การจัดการการผลิต และการดูแลรักษาส่วน
ขยายพันธุ์พืชสวน และการจัดการสถานเพาะช า 

Practice on horticultural crop propagation, planning,production management 
andmanaging in horticultural propagules andnursery operation. 

 
AG133 797   การฝึกงานทางพืชสวน 2       1(0-6-3) 

  Practicum in Horticulture II 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 797 

การฝึกทักษะการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมการ การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาระหว่างการ
ฝึกงานในรายวิชา AG001 797การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการผลิตพืชสวนเบื้องต้น เริ่ม
ตั้งแตก่ารเตรียมพ้ืนทีป่ลูก การวางระบบน้ าส าหรับการผลิตพืชสวน การเพาะเมล็ดและการย้ายกล้า การปลูก 
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการการตลาดผลิตผลพืชสวนรวมทั้งการจัดท าแปลงสาธิตพืชสวน
ส าหรับรายวิชา AG001 797การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2 

Practical training in management skill starting from planning, preparation and giving 
advicesto students enrolled in AG 001 797 Practicum in Plant Science 2; complete cycle of 
practical training in basic production of horticultural crops, starting from seedbed 
preparation, irrigation set up, seed sowing and transplanting seedlings, cultural practice, 
harvesting and marketing management of horticultural products. Practical training in 
establishing demonstration plotfor AG 001 797 Practicum in Plant Science 2.  

 
**AG134 002  พืชเครื่องเทศและสมุนไพร       3(3-0-6) 

    Spice and Medicinal Plants Production  
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ประเภทของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ประเภทและการใช้ประโยชน์จากสารทุติยภูมิในพืช การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี กระบวนการและวิธีการผลิตที่ด ีผลิตภัณฑ์ และการตลาด 

Types of spice and medicinal plants, type and utilization of secondary 
metabolites,Good Agricultural Practice (GAP),Good Manufactural Practice (GMP), products 
and marketing. 
 
AG134 003  การผลิตพืชสวนเพื่ออุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

  Production of Industrial Horticulture Crops  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของพืชสวนอุตสาหกรรม ได้แก่ ยางพารา พืชเครื่องดื่ม ยูคา
ลิปตัส และปาล์มน้ ามัน เริ่มตั้งแตก่ารปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผลิตภัณฑ์ และการตลาด 
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Meaning and importance of industrial horticulturalincluding rubber plants, beverage 
crops, eucalyptus oil palms starting from Good Agriculture Practice (GAP), products and 
marketing. 
 
*AG134 004  การจัดดอกไม้และการออกแบบ      3(2-3-5) 

Flower Arrangement and Design 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญ วิวัฒนาการและพ้ืนฐานของการจัดดอกไม้ ชนิดและการเลือกใช้ดอกไม้และใบไม้ ในการ
จัดชิ้นงาน การเก็บรักษาและการดูแลดอกไม้สด วัสดุและอุปกรณ์ หลักทางศิลปะการจัดดอกไม้การจัด
ดอกไม้ขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคพิเศษ และนวัตกรรมในการจัดดอกไม้การออกแบบและการสร้างสรรค์งานจัด
ดอกไมใ้นโอกาสพิเศษ การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ การวิภาคผลงานการจัดดอกไม้เชิงสร้างสรรค์ 

Importance, evolution and basic of flower arrangement,type and selection of flowers 
and foliage leaf, fresh flower care and handling, material and equipment, principle of art for 
flower arrangement, basic of floral design, special technique and innovation for flower 
arrangement, floral design and its creation in special occasion, commercial flower 
arrangement, critic for creative flower arrangement. 

 
**AG134 401  สรีรวิทยาทางพืชสวน        3(2-3-5) 
       Physiology of Horticultural Crops 

     เงื่อนไขของรายวิชา : AG143 312 
ความส าคัญของกระบวนการสรีรวิทยาต่อการผลิตพืชสวน กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชสวนใน

ระยะวัฒนภาค ระยะสืบพันธุ์ และระยะเสื่อมชรา สารควบคุมการเจริญเติบโตและผลที่มีต่อการเจริญเติบโต
ของพืชสวน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผลิตและสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียว 

Importance of physiological process of horticultural crops, physiological process in 
vegetative phase, reproductive phase and senescence, plant hormones and plant growth 
regulators and their effects, environmental factors affecting horticultural production and 
postharvest physiology. 
 
*AG134 402  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน     3(2-3-5) 

   Postharvest Technology of Horticultural Commodities 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญของการสูญเสียผลิตผลหลังเก็บเกี่ยวลักษณะโครงสร้างของผลิตผลทางพืชสวนการ
เปลี่ยนแปลงของขบวนการชีวเคมีและชีวฟิสิกส์เกี่ยวกับการแก่การสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดพืช
สวนหลังการเก็บเกี่ยวการเตรียมผลิตผลสดจากแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคการเก็บรักษาการขนส่งการบรรจุหีบห่อ
การคัดคุณภาพโรคหลังการเก็บเก่ียวและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเก็บรักษา 

The Importance of post harvest losses, characteristics and structure of horticultural 
products, biochemical and biophysical changes related to aging, maturity and senescence in 
post harvest horticultural product; preparing products from production area to consumer 



106 

 
 

sites, storage, transportation, packaging, quality selection, post harvest diseases and suitable 
environments for storage. 
 
*AG134  403  การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน    3(2-3-5) 

     Plant Growth Regulators in Horticulture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG143 312 

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติ และการน ามาใช้กับการผลิตพืชสวน  
Plant growth regulators, properties and uses for horticultural crops production. 

 
AG134 601  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์      3(2-3-5) 

  Commercial Plant Tissue Culture 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญและปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลักการ ขั้นตอน และการวางแผนการ
ขยายพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ เทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ส าคัญบางชนิดในเชิงพาณิชย์โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ การผลิต
พืชบางชนิดให้ปลอดเชื้อไวรัสและไมโครพลาสมา การผลิตพืชที่ต้านทานโรคในสภาพปลอดเชื้อ การอนุรัก ษ์
สายพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ 

Importance and factors affecting plant tissue culture, principle stages and planning of 
micropropagation, techniques and methods of commercial micropropagation of some 
economic plant, planning and management of tissue culture business, in vitro crop 
improvement, virus and microplasma free plant production, in vitro disease resistant plant 
production, in vitro plant preservation. 
 
AG134 761  การสัมมนาทางพืชสวน        1(1-0-2) 

  Seminar in Horticulture 
  เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพืชสวน 

วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพืชสวน การเขียนบทความทางวิชาการ การน าเสนอ 
อภิปรายและสรุปผลการสัมมนา 

Literature review on topics relating to horticulture, scientific report writing, 
presentation, discussion and conclusion of seminar. 

 
AG134 774  ปัญหาพิเศษทางพืชสวน        3(0-9-4) 
    Special Problems in Horticulture 
    เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 วิชาเอกพืชสวน 

การวางแผนและด าเนินงานวิจัยทางด้านพืชสวน การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการ
น าเสนอผลการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าสาขา 

Planning and conducting research on horticulture, data analysis, report writing and 
presentation under the supervision of designated faculty members. 
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AG134 775  โครงงานนักศึกษาด้านพืชสวน       3(1-6-5) 
  Student Project in Horticulture 

 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 วิชาเอกพืชสวน 
โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข้อเรื่องทางพืชสวน การปฏิบัติการสะท้อนผลการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอ 
Student project on selected issues or topics in horticulture, implementation, 

reflection on experience, report writing and presentation. 
 

AG143 311  การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ        3(2-3-5) 
    Economic Field Crop Prodution 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 กระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ และการตลาดของพืชไร่เศรษฐกิจ ในกลุ่มธัญพืช พืชตระกูลถั่ว  
พืชเส้นใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน พืชน้ ามัน และพืชอาหารสัตว์ 
 Production process, utilization and marketing of economic field crops; cereal crops, 
leguminous crops, fiber crops, industrial crops, oil crops and forage crops. 
 
AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช       3(3-0-6) 
   Physiology for Crop Production 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา SC101 011 และรายวิชา SC803 305 
 บทบาท ความส าคัญ และกลไกของกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ภายในต้น พืชเพ่ือประยุกต์ใช้ใน
การปรับปรุงผลผลิตของพืชให้ดีขึ้น ได้แก่ การเคลื่อนย้ายน้ า แร่ธาตุและอาหาร กระบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง การเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน การหายใจ แร่ธาตุอาหาร ฮอร์โมน การเจริญเติบโต 
พัฒนาการของพืชและกลุ่มพืช 
 Roles, importance and mechanisms of chemical and physical processes in plant with 
the aim to improve crop productivity, the processes include : water and nutrient transport 
and translocation, photosynthesis, carbohydrate and protein synthesis, respiration, mineral 
nutrients and plant hormones, growth and development of an individual plant and crops. 
 
**AG143 361 ระบบการท าฟาร์ม        2(2-0-4) 
      Farming Systems 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความส าคัญ และความหมายของระบบการท าฟาร์ม ความคิดเชิงระบบ เกษตรกรรายย่อย การ
วิเคราะห์พ้ืนที่ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม การ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรชุมชน การวิจัยและพัฒนาระบบการท า
ฟาร์ม การประเมินผลการทดสอบเทคโนโลยีทางด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ และสังคม ชนิดของระบบการท า
ฟาร์มในประเทศไทย 
 Importance and meaning of farming systems, system thinking, smallholder farmers, 
area analysis, secondary data collection and analysis including physical, biological and 
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socio-economic, primary data collection and analysis, agricultural planning of community, 
farming systems research and development, evaluation of testing technology including 
statistic, economic and social, type of farming systems in Thailand. 
 
**AG143 404  อุตุนิยมวิทยาเกษตร        3(3-0-6) 
       Agricultural Meteorology 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

บทบาทของอุตุนิยมวิทยาเกษตร การหมุนเวียนของอากาศ การแบ่งเขตภูมิอากาศ อิทธิพลของ
ปัจจัยองค์ประกอบฟ้าอากาศต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชการวิเคราะห์และแปลข้อมูลฟ้า
อากาศเพ่ือการเกษตร ผลของอากาศที่เปลี่ยนแปลงต่อการเกษตร 

Role of agricultural meteorology, air circulation, climate classification, effect of 
climatic factors on crop growth and development, analysis and interpretation of 
climatological data for agriculture, effect of climate change on agriculture. 

 
AG143 411  ธัญพืช          2(2-0-4) 
    Cereal Crops 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทบาทและความส าคัญของธัญพืช สถานการณ์การผลิตและการตลาดธัญพืชที่ส าคัญ ชนิดธัญพืชที่
ส าคัญของไทย ระบบการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ โรค แมลงและวัชพืชที่ส าคัญ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าว
สาลี ข้าวโพดและข้าวฟ่าง 
 Roles and importance of cereals, current world production and markets, major cereal 
crops of Thailand, production systems, crop improvement, major diseases, insects and 
weeds, processing of rice, wheat, maize and sorghum. 
 
AG143 412  พืชอุตสาหกรรม         2(2-0-4) 
    Industrial Crops 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทบาท ความส าคัญ พฤกษศาสตร์กระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ และสถานการณ์การผลิตและ
การตลาดของมันส าปะหลัง ยางพารา และพืชอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพบางชนิด 
 Roles, importance, botany, production process, utilization, current situation of 
production and marketing of cassava, para rubber and some other high potential industrial 
crops. 
 
 
 
 
 
 



109 

 
 

**AG143 413  พืชน้ ามัน          2(2-0-4) 
      Oil Crops 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทบาท ความส าคัญ สถานการณ์การผลิต การตลาด ขั้นตอนการผลิตต่างๆ พันธุ์ การเขตกรรม 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคและแมลง การใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง ถั่วลิสง ปาล์มน้ ามัน 
มะพร้าว และพืชน้ ามันที่มีศักยภาพบางชนิด 
 Roles, Importance, current production situation, marketing, production process, 
cultivars, cultural practices, post-harvest technology, insect and disease control, utilization 
of soybean, peanut, oil palm, coconut, and some other high potential oil crops. 
 
AG143 419  การผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์       2(2-0-4) 
    Sugarcane Production and Products 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 ความส าคัญของอ้อยและผลิตภัณฑ์ ถิ่นก าหนด วิวัฒนาการ ลักษณะพฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ และ
การปรับปรุงพันธุ์อ้อย โรค แมลงและศัตรูที่ส าคัญของอ้อย ระบบการผลิตอ้อย ระบบการผลิตน้ าตาล ระบบ
การตลาดน้ าตาลและระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ าตาล เทคโนโลยีการผลิต
อ้อย เครื่องจักรทุ่นแรงในไร่อ้อย กระบวนการผลิตน้ าตาล การแปรรูปน้ าตาลเป็นผลิตภัณฑ์ และการใช้
ประโยชน์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาล 
 Importance of sugarcane and its products, sugarcane origin and evolution, botany, 
genetics and sugarcane breeding, diseases, insects, pest, weeds and control measures, 
sugarcane and sugar production systems, market and income sharing systems, sugarcane 
production technology, farm machinery, sugar production process and its downstream 
products, by-products and their utilizations. 
 
**AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์        3(2-3-5) 
      Seed Technology 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 บทบาทของเมล็ดพันธุ์กับความมั่นคงทางอาหาร การเกิดเมล็ด โครงสร้างและส่วนประกอบของเมล็ด
พันธุ์ พัฒนาการและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ การลดความชื้น การปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุ์ การงอกของ
เมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การยกระดับ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้การรับรองคุณภาพ กฎหมาย
เมล็ดพันธุ์ สถานการณ์ปัจจุบันการใช้เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย การทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
 Seed and its role on food security, seed formation, seed structure and compositions, 
seed development and maturation, seed drying, seed processing, seed germination, seed 
dormancy, seed deterioration, seed storage, seed enhancement, seed quality control, seed 
multiplication under certification scheme, seed law, current seed usage in Thailand, 
seedquality testing. 
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**AG143 796  การฝึกงานทางพืชไร่ 1       1(0-6-3) 
    Practicum in Agronomy I 
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 796 

ฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ที่ส าคัญบางชนิด ทั้งพืชผสมตัวเอง และพืชผสมข้าม ฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ข้าว และถ่ัวเหลือง ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์อ้อย และยางพารา 

Practical training in seed production of some important field crops, both self-
pollinated and cross-pollinated crops, practical training in seed production of corn, rice and 
soybean, practical training in vegetative propagation of cassava and para rubber. 

**AG143 797  การฝึกงานทางพืชไร่ 2       1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy II 
     เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ AG143 796 

การฝึกทักษะการจัดการ ตั้งแต่การวางแผน การเตรียมการ การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาระหว่างการ
ฝึกงานในรายวิชา AG001 796การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในการผลิตพืชไร่ที่ส าคัญ
แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การเขตกรรม การประเมินต้นทุนและก าไร การฝึกทักษะในการใช้
เครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรในกระบวนการการผลิตพืช รวมทั้งการจัดท าแปลงสาธิตพืชไร่ส าหรับ
รายวิชา AG001 796การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1 

Practical training in management skill starting from planning, preparation and giving 
advices to students enrolled in AG001 796 Practicum in Plant Science 1; complete cycle of 
practical training in production of some important crops, starting from planning, land 
preparation, planting, cultural practices, cost and benefit evaluation, using agricultural tools 
and machines. Practical training in establishing demonstration plot for AG001 796 Practicum 
in Plant Science 1. 

**AG143 798  การฝึกงานทางพืชไร่ 3       1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy III 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา AG143 797 

การฝึกเก่ียวกับเทคนิคและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น สรีรวิทยา โภชนาการพืชและ
การเทคโนโลยีชีวภาพ 

Training in techniques and handlings of equipment in plant physiology, plant 
nutrition, and plant biotechnology. 

**AG144 402  วัชพืชและการควบคุม        3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจ การจ าแนกชนิด การขยายพันธุ์ การแพร่กระจาย และนิเวศวิทยาของวัชพืช 
วิธีการจัดการวัชพืช และการป้องกันโดยการเขตกรรม  วิธีกล ชีววิธี การควบคุมด้วยสารเคมี และการควบคุม
วัชพืชแบบผสมผสาน คุณสมบัติของสารก าจัดวัชพืช กลไกการท าลาย การเลือกท าลาย ปัจจัยที่มีผลกระทบ
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ต่อประสิทธิภาพของสารก าจัดวัชพืช อุปกรณ์ และวิธีการใช้สารก าจัดวัชพืชวัชพืชต้านทานสาร การใช้สาร
ก าจัดวัชพืชอย่างปลอดภัย 
 Economic importance, classification, reproduction, distribution and ecology of weeds, 
methods of weed management and prevention using cultural practices, mechanical, 
biological, chemical weed control and integrated weed management, herbicide properties, 
modes of action, selectivity, factors affecting herbicide efficacy, equipment and methods of 
herbicide application, herbicide-resistant weeds, herbicide safety. 
 
AG144 417  การผลิตพืชไร่แบบบูรณาการ       3(1-6-5) 
    Integrated Management in Field Crop Production 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา AG143 311 
 การวิเคราะห์และอภิปรายในเรื่องการจัดการการผลิต การใช้ประโยชน์ การแปรรูปการตลาดพืชไร่
เศรษฐกิจ ธัญพืช พืชเส้นใย พืชอุตสาหกรรม พืชตระกูลถั่ว พืชน้ ามัน พืชอาหารสัตว์ และพืชไร่ยืนต้น ทั้งชอง
ไทยและของโลก 
 Analysis and discussion on production management, utilization, processing, marketing 
of economic field crops, cereal crops, fiber crops, industrial crops, leguminous crops, oil 
crops, forage crops and perennial field crops, of Thailand and world. 
 
AG144 432  การปรับปรุงพันธุ์พืช        3(2-3-5) 
    Plant Breeding 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 กระบวนการสร้างหน่วยสืบพันธุ์ แหล่งพันธุกรรม และการอนุรักษ์พันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์พืชที่
ขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เพศ วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการชัก
น าให้เกิดการกลายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรค แมลงและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การ
ประยุกต์ใช้ความแปรปรวนของโครโมโซมและเทคโนโลยี ชีวภาพในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ การรับรอง
เมล็ดพันธุ์พืชและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี 
 Gametogenesis, genetic resources and conservation, clonal selection, breeding 
procedures for self and cross pollinated crops, mutation breeding, breeding for disease, 
insect and environmental stress resistances, applications of chromosomal aberration and 
biotechnology for crop improvement, procedure for releasing new varieties, seed 
certification and improved quality seed distribution. 
  
AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา        3(2-3-2) 
    Field Crop Ecology and Physiology 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา AG143 312 
 กระบวนการสรีรวิทยาของกลุ่มพืชไร่ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโต 
การสังเคราะห์ด้วยแสงการหายใจของกลุ่มพืชการกระจายคาร์โบไฮเดรตสู่ผลผลิตทางเศรษฐกิจการวิเคราะห์
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องค์ประกอบผลผลิตเทคนิคการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืชปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
เศรษฐกิจ 
 Physiological processes which may have some effects on economic yield of crop 
plants, crop growth rate, photosynthesis, respiration, distribution of carbohydrate to 
economic yield, analysis of yield components, growth analysis techniques, factors affecting 
growth and economic yield of crop plants. 
 
*AG144 500  ผู้ประกอบการทางพืชไร่        3(2-3-5) 
     Entrepreneur in Agronomy 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการทางพืชไร่ ความหมายของผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ธุรกิจเพ่ือสังคม ทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ช่องทางทางการตลาด ธุรกิจการผลิตขั้นต้น 
การผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า แผนธุรกิจและการประเมิน กรณีตัวอย่างธุรกิจใหม่ทางพืชไร่ที่ส าคัญ 
 Importance of entrepreneur in agronomy, definition of entrepreneur, small and 
medium enterprises (SMEs), social enterprise, skills for entrepreneur, marketing channel, 
primary business, value added production, business plan and evaluation, some important 
cases of new business in agronomy. 
 
AG144 761  การสัมมนาทางพืชไร่        1(1-0-2) 
   Seminar in Agronomy 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการที่เกี่ยวของด้านพืชไร่ การเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอ การ
อภิปราย และสรุปผลการสัมมนา ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 Literature review on topics relating to agronomy, scientific report writing, 
presentation, discussion and conclusion of the seminar under the supervision of designated 
faculty members. 
 
AG144 774  ปัญหาพิเศษทางพืชไร่        3(0-9-4) 
    Special Problems in Agronomy 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การวางแผนและการด าเนินงานวิจัยทางด้านพืชไร่ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการ
น าเสนอผลการวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 Planning and conducting research on agronomy, data analysis, report writing and 
presentation under the supervision of designated faculty members. 
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AG144 775  โครงงานนักศึกษาด้านพืชไร่       3(1-6-5) 
    Student Project in Agronomy 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข้อเรื่องทางพืชไร่ การปฏิบัติการสะท้อนผลการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 
 Student project on selected issues or topics in agronomy, implementation reflection 
on learning experience, report writing and presentation under the supervision of designated 
faculty members. 
 
*AG153 603  การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร     3(3-0-6) 
    Marketing Management in Agribusiness 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
 การตลาดในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือก
เป้าหมายการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการเกษตร การจัดการราคาสินค้าในธุรกิจการเกษตร การ
จัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าในธุรกิจการเกษตร การจัดการการส่งเสริมทางการตลาดในธุรกิจ
การเกษตร การตลาดในยุคดิจิตอล  
  Marketing in agribusiness, analyzing consumer market, market segmentation and 
market targeting, product management in agribusiness, price management in agribusiness, 
distribution channel management in agribusiness, promotion management in agribusiness, 
marketing in the digital age. 
 
*AG163 002   สถิติเพื่อการวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 

Statistics for Research in Agricultural Extension and Development  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การใช้สถิติในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและมาตร
วัดตัวแปรการใช้สถิติเพ่ือบรรยายลักษณะตัวแปรการหาความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การ
ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิจัย 

Application of statistics in agricultural extension research, population and sample, 
variables and measurement scales, statistical methods for describing characteristics of 
variables, differences and correlation between variables, testing of hypothesis, data analysis 
and interpretation of the data. 
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**AG163 101  วิธีการส่งเสริมการเกษตร       3(3-0-6) 
 Agricultural Extension Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดความส าคัญปรัชญา ความมุ่งหมาย หลักการ กระบวนการ และวิธีการส่งเสริมการเกษตร
บทบาทและหน้าที่ของนักส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

Concepts, importance, philosophy, purposes, principles, process, techniques and 
methods of agricultural extension, roles and duties of agricultural extension organizer, 
theory and factors relating to agricultural extension and development. 

**AG163 102  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร     3(3-0-6) 
Socio-economic Development in Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญ ประวัติและนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทยหลักการและแนวทางพัฒนาการเกษตร
ด้านเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบของระบบการเกษตรบทบาทในการพัฒนาการเกษตรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกษตร 

Importance, history and policies on agricultural development of Thailand, principles 
and approaches of agricultural socio-economic development, types of agricultural systems, 
roles in agricultural development of related organizations, impacts of globalization on 
agricultural socio-economic development. 

**AG163 103  นิเทศศาสตร์พัฒนาการเกษตร      3(2-3-5) 
Development Communications in Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิด ความส าคัญ หลักการ และกระบวนการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาการเกษตร กระบวนการ
แพร่กระจายนวัตกรรมการเกษตรการวางแผน การออกแบบ การผลิตการใช้ และการประเมินสื่อสารในงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและฝึกปฏิบัติการด้านนิเทศศาสตร์พัฒนาการเกษตร 

Concepts, importance, principles, and process of communication for agricultural 
development, agricultural innovations dissemination process, planning, design, production, 
utilization and evaluation of agricultural extension and development work, and practicum 
in communications in agricultural development. 

*AG163 203   กฎหมายเกษตรข้อก าหนด และจริยธรรมทางการเกษตร 3(3-0-6) 
    Agrarian Laws, Regulations and Ethicsin Agriculture 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดความส าคัญที่มาและประเภทของกฎหมาย ข้อก าหนด และจริยธรรมทางการเกษตรกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายเกษตร ข้อก าหนดทางการเกษตร จริยธรรมทางการเกษตร กฎหมายการประกอบ
กิจการและธุรกิจเกษตร กฎหมายและข้อบังคับระหว่างประเทศทางการเกษตร 
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Concepts, importance, sources and types of agrarian laws, regulations and ethicsin 
agriculture, laws in livelihood, laws in agriculture, regulations in agriculture, ethics in 
agriculture, law in agricultural entrepreneurship and agribusiness, and international law and 
regulation in Agriculture. 

 
**AG163 301  การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร    3(2-3-5) 

Community Analysis for Agricultural Development  
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

แนวคิด ความส าคัญ หลักการกระบวนการของการวิเคราะห์ชุมชนเกษตรการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือ 
และเครื่องมือทางความคิดในการวิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนด้านการศึกษาเอกสารการวิเคราะห์
ชุมชนแบบส ารวจการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน การเขียนรายงานผลการ
วิเคราะห์ชุมชนเกษตรและการฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ชุมชนเกษตร 

Concepts, importance, principles and process of agricultural community analysis, data 
collection tools and conceptual tool for community analysis, community analysis by 
documentary study, community analysis by survey approaches, community analysis by 
participatory approaches, community data analysis, report writing of agricultural community 
analysis and practicum in agricultural community analysis. 
 
**AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการทางการเกษตร   3(3-0-6) 

   Project Planning and Evaluation in Agriculture 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิคการวางแผนโครงการ การประเมินผลโครงการ และการเขียน
รายงานผลการด าเนินโครงการทางการเกษตร 

Concept, principles, process, techniques for project planning, project evaluation and 
report writing of agricultural project. 
 
**AG163 402  การจัดการกิจกรรมนันทนาการในงานส่งเสริมการเกษตร  3(2-3-5) 

   Management of Recreational Activities in Agricultural Extension  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญและประเภทของนันทนาการหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการคุณลักษณะและบทบาทของ
ผู้น านันทนาการการศึกษาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนันทนาการในงานส่งเสริมการเกษตร และ
การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการส่งเสริมการเกษตร 

Importance and types of recreational activities, principles for organizing recreational 
activities, characteristics and roles of recreational activity conductor, study and application 
of local wisdom on recreation for agricultural extension work, practices on organizing 
recreational activities for agricultural extension. 
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*AG163 403   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร       3(3-0-6) 
Management of Agro-Tourism  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิด ความส าคัญ และประเภทของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คุณสมบัติ บทบาท และหน้าที่ของมคคุเทศก์และคณะท างาน  กฎหมายและข้อก าหนด
ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การวางแผนกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการกิจกรรมการเพ่ิมความรู้และประสบการณ์กับนักท่องเที่ยว  การจัดการ
การเดินทางและความปลอดภัย การจัดการที่พักและการโรงแรม  การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การ
จัดการกิจกรรมนันทนาการ และการประเมินผลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

Concepts, importance and types of tourism and agro-tourism, agro-tourism resources 
development, characteristic, role, and function of guide and teamstaff, law and regulation 
related to tourism,local culture and the tourism, behavior of tourist, agro-tourism program 
planning, activity management to enhancing perception and skill for the tourist, 
management of transportation and security, management of accommodation and hotel, 
management of food and beverage, management of recreation activityand evaluation of 
agro-tourism activity. 
 
*AG163 404   การจัดการไมซ์ทางการเกษตร       3(3-0-6) 

    Management of MICE in Agriculture 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิด ความส าคัญ  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไมซ์ทางการเกษตรการวิเคราะห์ความ
จ าเป็น การวางแผน การออกแบบ เทคนิค และการประเมินผลการจัดการกิจกรรมไมซ์ทางการเกษตรและ
ศึกษากรณีศึกษาการจัดการกิจกรรมไมซ์ทางการเกษตร 

Concepts, importance, principles related to management of MICE in agriculture,need 
assessment, planning, design, technique, evaluation of management of MICE in agriculture 
and case study in management of MICE in agriculture. 
 
**AG163 501  การพูดและการเขียนทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร   2(1-3-2) 

  Speaking and Writing in Agricultural Extension and Development  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดและความส าคัญของการพูดและการเขียนทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การพูดในที่
ชุมชนองค์ประกอบและรูปแบบในการพูด คุณสมบัติของนักพูดที่ดี การเขียนและประเภทของการเขียน 
ขั้นตอนและเทคนิคการเขียนการฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียนทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

Concepts and importance of speaking and writing in agricultural extension and 
development, public speaking, components and types of speaking, characteristics of an 
effective speaker, writing and types of writing, steps and techniques of writing, practicum in 
speaking and writing in agricultural extension. 
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**AG163 502  การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร       3(2-3-5) 
  Multi-media Production in Agriculture  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความส าคัญ ประเภทและบทบาทของสื่อประสมในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เครื่องมือ
อุปกรณ์และวัสดุในการผลิตสื่อประสม กระบวนการผลิตสื่อประสมและการประเมินผลการใช้สื่อประสมใน
งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อประสมทางการเกษตร 

Importance, type and roles of multi-media in agricultural extension and 
development, equipment and materials for multi-media production, multimedia 
production procedure, evaluation of multi-media application in agricultural extension and 
developmentand practicum in multi-media production in agriculture. 

 
*AG163 602   การเป็นผู้น าและการเจรจาต่อรองทางการเกษตร    3(3-0-6) 

  Leader and Negotiation in Agriculture  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดและความส าคัญของผู้น าทางการเกษตร และหลักการของการเป็นผู้น า การเป็นผู้น าทางการ
บริหารการเกษตร การเป็นผู้น าทางความคิดทางการเกษตร การพัฒนาผู้น าทางการเกษตร การท างานเป็นทีม 
แนวคิดและความส าคัญของการเจรจาต่อรองทางการเกษตร หลักการเจรจาต่อรองทางการเกษตร แนว
ทางการเจรจาต่อรองทางการเกษตร แนวคิดและความส าคัญของการจัดการความข้อแย้งทางการเกษตรการ
เกิดความขัดแย้ง แนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเกษตร 

Concepts and importance of leader in agriculture and principles of leadership, leading 
administration in agriculture, thought leader in agriculture, leadership development in 
agriculture, teamwork, concept and importance of negotiation in agriculture, principle of 
negotiation in agriculture, the approach of negotiation in agriculture, concept and 
importance of conflict management in agriculture, source of conflict, the approach of 
conflict management in agriculture. 
 
AG163 796  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1    1(0-6-3) 

  Practicum in Agricultural Extension and Development I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การฝึกงานที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารการเกษตรการผลิตสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตร  
 Practical work inagricultural communication, media production and information 
technology in agricultural extension and development. 
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AG163 797   การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2    1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Extension and Development II 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาชุมชนเกษตร การจัดการกิจกรรมทางการส่งเสริม การ
พัฒนา การบริการทางการเกษตรสู่ชุมชน  

Practical work in agricultural community study and development, activity 
management in agricultural extension and development, service outreach to community. 

**AG164 303  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
   Management of Agricultural Community Development 
   and Cooperate Social Responsibility 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิด ความส าคัญ  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์ความจ าเป็น การวางแผน เทคนิค และการประเมินผลการจัดการการ
พัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบต่อสังคม และศึกษากรณีศึกษาการจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตร
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

Concepts, importance and principles related to management of agricultural 
community developmentand co-operate social responsibility (CSR),need assessment, 
planning, technique, evaluation of management of agricultural community development 
and CSR, and study on the case of management of agricultural community development 
and CSR. 

**AG164 401  การจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางการเกษตร    3(2-3-5) 
   Management of Instructional Learning and 
   Training in Agriculture 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิด ความส าคัญ  และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางการเกษตร การ
วิเคราะห์ความจ าเป็น การวางแผน เทคนิค และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางการ
เกษตร และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางการเกษตร 

Concepts, importance and principles related to management of instructional learning 
and training in agriculture,need assessment, planning, technique, evaluation of 
management of instructional learning and training in agriculture, and practicum in 
management of instructional learning and training in agriculture. 



119 

 
 

**AG164 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางการเกษตร  3(2-3-5) 
      Information Technology and Digital Communication in Agriculture 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิดความส าคัญ ประเภท องค์ประกอบและเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดิจิทัลทางการเกษตร  การสืบค้นการรวมรวบการจัดเก็บและการเผยแพร่สารสนเทศด้านการเกษตร
เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และชุมชน การ
สร้างสรรค์การสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร จรรยาบรรณและการจัดการด้านลิขสิทธิ์ของสื่อดิจิทัล 
และฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการเกษตร 

Concept, importance, type, element, and network of technology and digital 
communication in agriculture, searching compilation, collection, dissemination of 
agriculture information, information technology and management, geographical and 
community information technology, the creation of digital media for agricultural 
communication, ethic and management of intelligent property, and practicum in 
technology and digital communication in agriculture. 

 
**AG164 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผู้ประกอบการทางการเกษตร 3(3-0-6) 

Management of Community Enterprise and Entrepreneur  
Development in Agriculture 

   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
แนวคิด ความส าคัญ  และหลักการที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนและการ พัฒนา

ผู้ประกอบการทางการเกษตรการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม การวางแผน เทคนิคการผลิต 
การเงิน การตลาดวิสาหกิจชุมชน และศึกษากรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนและการ พัฒนา
ผู้ประกอบการทางการเกษตร 

Concepts, importance, principles related to management of community enterprise 
and agricultural entrepreneur development,need assessment and environment, planning, 
technique, finance,marketing of community enterprise and study on the case of 
management of community enterprise and agricultural entrepreneur. 
 
**AG164 763  การสัมมนาทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร    1(1-0-2) 

  Seminar in Agricultural Extension and Development  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการในหัวข้อที่สนใจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเขียนรายงาน
และการน าเสนอผลการศึกษาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 Academic study on a selected topic relating to agricultural extension and 
development, writing and presentation of the study report under the supervision of 
designated faculty members. 
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**AG164 775  โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(0-9-4) 
 Academic and Professional Project in Agricultural 
 Extension and Development  

   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ด าเนินการโครงงานวิชาการและวิชาชีพในประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องทางการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรและการจัดการที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นโครงงานวิจัยกรณีศึกษาหรือโครงงานพัฒนา
กรณีศึกษาการสะท้อนผลการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การเขียนรายงานผลการด าเนินงานและน าเสนอ 
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
 Implementation on a selected topic relating to academic and professional project in 
agricultural extension and development and related management by the case study 
research project or development case study project, reflection on learning experience, 
report writing and presentation under the supervision of designated faculty members. 
 
AG164 798  การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3    1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Extension and Development III 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การจัดการกิจกรรมทางการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา และ
การทัศนศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศทางการจัดการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

Practical work in agricultural extensionand development, activity management in 
agricultural extensionand development with relatedinside or outside organizations 
approved by the department of agricultural extension, and study tour in Thailand or foreign 
country on agricultural extensionand development management. 
 
AG173 301  การผลิตไก่พื้นเมืองไทย        3(2-3-5) 

 Thai Native Chicken Production  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

พันธุ์  การปรับปรุงพันธุ์ พฤติกรรม อาหารและการให้อาหาร การเลี้ยง ขยายพันธุ์ การจัดการ สุขภาพ
และการสุขาภิบาล การตลาด การจัดการผลผลิต  การเพ่ิมมูลค่าของไก่พ้ืนเมือง 

Breeds, breeding, behaviors, feed and feeding, raising, managements, health and 
sanitation, marketing, product management, value-added of native chicken. 

 
AG173 302  การผลิตกระต่าย         3(2-3-5) 

  Rabbit Production 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ประวัติ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ยง ลักษณะทั่วไปทางสรีรวิทยาและกายวิภาค การผสมพันธุ์และ
การคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การเลี้ยง สุขภาพ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค การจัดการ
ผลผลิต การเพิ่มมูลค่าจากหนังกระต่าย 
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History, utility, anatomy and physiology, breeding and selection, feed and 
feeding,raising, health and sanitation, product management, value-added of rabbit skin. 

AG173 303  การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก      3(2-3-5) 
 Small Ruminant Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หลักการเบื้องต้นของการผลิตแพะ แกะ และสัตว์เล็กอ่ืน ในการเกษตร ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
ของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กชนิดดังกล่าว พันธุ์ อาหาร และการจัดการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดการ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการแปรรูปผลผลิต 

Principles of production of goat, sheep and other small ruminant, of contribution of 
small ruminants to using in animal agriculture, advantage and disadvantage of the small 
ruminants, breed, feeding, and related management as well as the interactions with the 
environment and product processing. 

AG173 304  การผลิตเป็ดห่าน และไก่งวง       3(3-0-6) 
  Production of Ducks Geese and Turkeys 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การผลิตเป็ดห่าน และไก่งวง ในเขตร้อน ประวัติความเป็นมา สภาวะทางเศรษฐกิจของเป็ด ห่าน และ
ไก่งวง พันธุ์สัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงการเลี้ยงและการจัดการเป็ดพ่อแม่พันธุ์เป็ดไข่ห่านไก่งวง  
อาหารและการจัดการการเงินของฟาร์มการตลาดและการส่งออกการสุขาภิบาลและการควบคุมโรค 

Production of ducks, geese and turkeys in the tropics, history and economic situation 
of ducks geese and turkeys, breed, housing and equipment, rare and management parent 
stock ducks, geese and turkeys, feeding and management, farm financial, marketing and 
export, sanitation and disease control. 

AG173 305  การผลิตพืชอาหารสัตว์        3(2-3-5) 
  Forage Crop production 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

สภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและการปรับตัวของพืชอาหารสัตว์ หญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์เขต
ร้อนบางชนิด ธาตุอาหารพืชอาหารสัตว์ พืชตระกูลถั่ว และไรโซเบียม คุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์
การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบทุ่งหญ้า ความสมดุลของทุ่งหญ้าถั่วผสมการผลิตเมล็ดพืชอาหารสัตว์การ
สร้างและการจัดการทุ่งหญ้าการปรับปรุงทุ่งหญ้าธรรมชาติการผลิตพืชอาหารสัตว์ในระบบการท าฟาร์มการ
ถนอมพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์ของพืชอาหารสัตว์ 

Environmental factors affecting forage crop growth and adaptation some forage grass 
and legume species in the tropics, forage crop nutrient, legumes and rhizobium,nutritive 
value of forage crops, nutrient cycling in grassland system, grass - legume balance, forage 
seed production, pasture establishment and management, improvement of native pastures, 
forage production in the farming systems, forage preservation, pasture utilization for 
ruminant. 
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AG173 321  การจัดการของเสียจากสัตว์       3(2-3-5) 
 Animal Wastes Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ชนิดและลักษณะ รูปแบบการเก็บ การรวบรวม การขนส่ง การแปรรูปผลิตอาหาร การผลิตพลังงาน
ชีวภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของเสียจากการฆ่าสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์ ผลกระทบและการควบคุมของเสีย
จากสัตว์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การสูญเสียทางเศรษฐกิจ โรคจากมูลสัตว์และสุขลักษณะ กฎหมายและ
ข้อบังคับ 

Type and characteristics; collection, storing, transporting, processing, utilization of 
waste, food production, bio-energy producing, compost making, slaughter house and meat 
processing plant waste; negative impact on social, environment, economic losses, 
sanitation and diseases, law and regulation.    

AG173 331  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 1    3(2-3-5) 
 Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาเรียนร่วม SC803 305 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของเซลล์ การเจริญเติบโตและการพัฒนา ระบบโครงร่าง ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบประสาทระบบวิทยาเอ็นโดไครน์ระบบสืบพันธุ์และการให้น้ านม 

Cell anatomy and physiology, growth and development, skeletal system, muscular 
system, nervous system, endocrine system, reproductive system and lactation. 

AG173 332  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 2     3(2-3-5) 
 Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC803 305# 

ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจระบบหายใจระบบทางเดินอาหารไตการรักษาสมดุลน้ าและเกลือแร่ 
การควบคุมอุณหภูมิและการปรับตัว และระบบภูมิคุ้มกัน 

Cardio vascular system, respiratory system, digestive system, kidney and homeostasis 
of water and mineral, thermoregulation and adaptation,immune system. 

AG173 333  ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว์       3(3-0-6) 
 Animal Production Climatology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ภูมิอากาศและอิทธิพลของภูมิอากาศต่อการกระจายของสัตว์ การผลิตความร้อนภายในตัวสัตว์ การ
แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม การควบคุมดุลความร้อนของสัตว์ ผลของภูมิอากาศต่อเม
แทบอลิซึม ช่วงอุณหภูมิที่เป็นกลาง ผลของปัจจัยต่างๆ ของภูมิอากาศเขตร้อนต่อผลผลิต วิธีการปรับปรุง
การผลิตสัตว์ในภูมิอากาศเขตร้อน 

Climate and the effects of climate on animal distribution, production of heat within 
the animal and the transfer of heat between the animal and its environment, 
thermoregulation, effects of climatic factors on the metabolism of farm animals, 
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thermoneutral zone, effects of tropical climatic factors on animal production, methods for 
the improvement in animal production under hot climatic conditions. 

AG173 334   พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยง     3(2-3-5) 
 Behavior and Welfare of Domestic Animals 

   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
พฤติกรรมต่างๆของสัตว์เลี้ยง พฤติกรรมเพ่ือการผลิตสัตว์ พฤติกรรมสัญชาติญาณ พฤติกรรมการ

เรียนรู้ พฤติกรรมการสื่อสาร พฤติกรรมทางสังคม ความเครียดในสัตว์เลี้ยง พฤติกรรมการกินอาหาร 
พฤติกรรมการสืบพันธุ์ พฤติกรรมการเลี้ยงลูก พฤติกรรมผิดปกติ การควบคุมพฤติกรรม สิทธิและสวัสดิภาพ
ของสัตว์เลี้ยง   

Domestic animal behaviors, domestication, instinct, learning, communication, 
social,stresss, feeding, sexual, maternal, and abnormal behaviors, handling, animal right and 
welfare. 

AG173 341  หลักโภชนศาสตร์สัตว์        3(3-0-6) 
  Principles of Animal Nutrition 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

โภชนาการ สารอาหาร และกระบวนการเมแทบอลิซึมพ้ืนฐาน ความต้องการสารอาหารของสัตว์ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารอาหาร สารเสริมอาหาร กฎหมายอาหาร และการควบคุม มาตรฐานการให้
อาหาร และสารพิษในอาหารสัตว์ 

Nutrition, nutrients and metabolism, nutrient requirements foranimals, factors 
affecting nutrient requirements, feed additives, legal regulation on feed, feeding standard 
and toxic substances in feed. 

AG173 361  สุขศาสตร์สัตว์         3(2-3-5) 
  Animal Health Science 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

อาการสัตว์ป่วยในปศุสัตว์ การตรวจอาการทางคลีนิค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หลักการของ
ระบาดวิทยา ระบบภูมิคุ้มกัน วัคซีนและการให้วัคซีน ยาและการใช้ยา การเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจโรคสุข
ศาสตร์ของเนื้อและนม การควบคุมโรคพยาธิภายในและภายนอก โรคส าคัญของปศุสัตว์กฎหมายเกี่ยวกับปศุ
สัตว์ 

Clinical signs of diseases, general clinical examination, laboratory examination, 
principles of epidemiology,immune system, vaccination, medication, sample collection for 
diagnosis, meat and milk hygiene, external and internal parasite control, important diseases 
of livestock animals, law for animal husbandry. 
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AG 173 371  การจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า       3(2-3-5) 
 Wildlife Conservation Management  

   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม หลักการพ้ืนฐานในการปรับตัวทางนิเวศวิทยา 

และการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่าเพ่ือการจัดการด้านการอนุรักษ์ 
Theory of relationships between wildlife animals and their environments, basic 

principles of ecological adaptation and integration in wildlife animals for their conservation 
management. 
 
AG 173 372   การจัดการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน       3(2-3-5) 

         Management in Companion Animal      
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ผลประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน การเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม การจ าแนกสัตว์เลี้ยงในบ้าน พันธุ์
และการผสมพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการเลี้ยง การฝึกหัดสัตว์เลี้ยง การดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการสัตว์ วัคซีนและการป้องกันโรค  

Benefit of companion animal, selected animals, classification, breed and breeding, 
feed and feeding, raising management, training, health care andanimal welfare, vaccine and 
prevention.   

 
AG 173 373  หลักการตัดสินประกวดสัตว์เลี้ยง      3(2-3-5) 

   Principles of Domestic Animal Judging 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดขั้นพ้ืนฐานในการตัดสินประกวดสัตว์เลี้ยง ประโยชน์ที่มีความส าคัญ และบทบาทการตัดสิน
ประกวดสัตว์เลี้ยง การเตรียมสัตว์เลี้ยงเพ่ือเข้าประกวด และการพิจารณาให้มาตรฐานคะแนนสัตว์เลี้ยงแต่ละ
ประเภท 

Basic concept of domestic animals judging, importance advantage and role of animal 
judging, animal preparation for competition and standard scoring for each animals. 
 
AG 173 796  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1       1(0-6-3) 

   Practicum in Animal Science I 
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 798 

การฝึกการผลิต สัตว์ปีกและ สุกรอย่างเข้มข้น 
Intensive practices in poultry and swine productions. 

 
AG 173 797   การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2       1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science II 
      เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 798 

การฝึกการผลิตโคนม โคเนื้อและกระบือ อย่างเข้มข้น 
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Intensive practices in dairy cattle, beef cattle, and buffalo productions.  
 
AG 173 798  การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3       1(0-6-3) 

  Practicum in Animal Science III 
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG173 796 หรือ AG173 797 

การฝึกงานอย่างเข้มข้นตามหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐที่ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาการสะท้อน
ผลการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอ 
 Intensive practices in industrial farm or government farm depend on department, 
reflection on learning experience, report writing and presentation. 
 
AG174 401  การผลิตสัตว์ปีก         3(2-3-5) 

  Poultry Production 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102 

ความส าคัญของการผลิตสัตว์ปีก การผสมพันธุ์ อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก การจัดการเลี้ยงสัตว์
ปีกและการสุขาภิบาล ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ์ 

Importance of poultry production, breeding, feeds and feeding, management and 
sanitation, the effect of globalization on production, marketing, and products. 
 
AG174 402  การผลิตสุกร         3(2-3-5) 

 Swine Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102 

ความส าคัญของการผลิตสุกร การผสมพันธุ์ การสืบพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร โรงเรือนและการ
จัดการ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค คุณภาพซาก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อการผลิตและการตลาด 

Importance of swine production, breeding, reproduction, feeds and feeding, housing 
and management,sanitation and disease control, carcass quality, impacts  of globalization 
on swine production, and marketing. 

 
AG174 403  การผลิตโคเนื้อและกระบือ       3(2-3-5) 
    Beef and Buffalo Production 

  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102 
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตโคเนื้อและกระบือ พันธุ์ ระบบการผลิต ระบบการผสมพันธุ์ สรีรวิทยาการ

สืบพันธุ์ อาหารและการให้อาหารโคเนื้อและกระบือ การค านวณสูตรอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาที่
มีผลต่อการผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร้อน 

Factors affecting beef and buffalo production, breeds, production systems, breeding 
systems, reproductive physiology, feed and feeding of beef cattle and buffaloes, feed 
formulation, current status and problems affecting beef and buffalo production in the 
tropics. 
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AG174 404  การผลิตโคนม         3(2-3-5) 
  Dairy Cattle Production 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102 

ความส าคัญของการผลิตโคนม พันธุ์ การผสมพันธุ์ โรงเรือน มาตรฐานฟาร์ม การสังเคราะห์น้ านม 
อาหารและการให้อาหาร การจัดการ การควบคุมคุณภาพน้ านม การควบคุมโรคและการตลาดผลิตภัณฑ์นม 

Importance of dairy cattle production, breeds, breeding, housing, farm standard, milk 
synthesis, feed and feeding,  management, milk inspection, sanitation and disease control, 
and dairy product marketing.  
 
AG174 411  หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์       3(2-3-5) 

  Principles of Meat Science 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและสรีรวิทยาของเนื้อสัตว์และกล้ามเนื้อ การเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของกระดูก กล้ามเนื้อและไขมัน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของกระดูกกล้ามเนื้อและไขมัน 
คุณภาพเนื้อและการวัด การคัดเลือกสัตว์ การตรวจสัตว์ก่อนและ    หลังฆ่า การขนส่งสัตว์สู่โรงฆ่า การฆ่า 
การแบ่งเกรด ซากและเนื้อ และการตัดสินซากหลังฆ่า การตัดแต่งซาก โค กระบือ สุกร และสัตว์ปีก  

Chemical, physical and physiological properties of muscle and meat, growth and 
development of bone muscle and fat, factors affecting  growth and development of bone, 
muscle and fat, meat quality and its measurements, animal grading, premortem and 
postmortem inspection,  animal transportation, animal slaughtering, carcass, meat grading 
and scoring, carcass cutting of cattle, buffaloes, swine and poultry. 
 
AG174 412  การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก       3(2-3-5) 

  Incubation and Hatchery Management  
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องฟักไข่พัฒนาการของคัพภะการฟักไข่โดยวิธีการฟักไข่โดยใช้เครื่องฟัก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฟักไข่สัตว์ปีกเช่นปัจจัยทางพันธุกรรมและธรรมชาติพฤติกรรมของสัตว์ปีกหลักและ
วิธีการจัดการโรงฟักไข่ในสัตว์ปีก 

History and development of incubators, embryo development, natural incubation, 
artificial incubation, factors affecting poultry incubation i.e. genetic factors, and poultry 
behaviors, principles and methods of hatchery management in poultry. 
 
AG174 413  การจัดการผลิตภัณฑ์ทางสัตวศาสตร์      3(2-3-5) 

  Animal Science Product Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

ลักษณะ คุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตจากสัตว์ (เนื้อ นม ไข่) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต การจัดการผลผลิต การใช้ประโยชน์และการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ 
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Characteristics, quality and inspection of products from animal science (meat milk 
and egg), improve efficiency of animal products and management, utilization of fresh and 
processing of meat milk and egg. 

AG174 431  สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียมในสัตว์เลี้ยง    3(2-3-5) 
  Reproductive Physiology and Artificial Insemination in Domestic Animals 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG173 331# 

การสืบพันธุ์ของสัตว์เบื้องต้นและการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงกายวิภาค
ศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์การควบคุมฮอร์โมนการสืบพันธุ์การถึงวัยหนุ่มสาวและการเป็นสัดการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์การปฏิสนธิการตั้งท้องและการคลอดการให้น้ านมความล้มเหลวทางการสืบพันธุ์และการจัดการ
ทางการสืบพันธุ์การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ 

Basic of reproduction and application of reproductive biotechnology in domestic 
animals, anatomy of reproductive system, hormonal control of reproduction, puberty and 
estrous cycle, cogenesis and spermatogenesis, fertilization, gestation and parturition, 
lactation, reproductive failure and reproductive management, and artificial insemination 
and biotechnology of reproduction. 

AG174 441  โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์       4(3-3-7) 
  Applied Animal Nutrition 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102#, AG173 341# 

วัตถุดิบอาหารสัตว์ เทคนิคการประเมินคุณค่าอาหารสัตว์การประกอบสูตรอาหารสัตว์มาตรฐานการให้
อาหารสัตว์การให้อาหารสัตว์เลี้ยงการวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์โดยวิธีทางกายภาพ 
ทางเคมี และทางกล้องจุลทรรศน์ ปัญหาเกี่ยวกับอาหารสัตว์ในการผลิตปศุสัตว์  

Feedstuffs, techniques in evaluation of feed ingredients, feed formulation, feeding 
standard, livestock feeding, feed analysis and quality control of feed ingredient using 
physical, chemical and microscopic techniques, nutritional problems of livestock 
production. 

AG174 442  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง       3(2-3-5) 
       Ruminant Nutrition 

   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
หลักการสมัยใหม่ด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง การใช้หลักทฤษฎีประยุกต์ในโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยว

เอ้ือง เพ่ือประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาหารและการให้ผลผลิต รวมไปถึงทรัพยากรอาหารสัตว์และกล
ยุทธการให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

Modern principles in ruminant nutrition, theoretical applications in ruminant nutrition 
to increase the efficiency of feed utilization and production, including feed resources and 
feed strategy in ruminant. 
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AG174 443  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น   3(1-6-5) 
  Principle of Feed Quality Control and Microscopy 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# ,AG173 341# 

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ การใช้เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สิ่งปนเปื้อนและปลอมปนร่วมกับการใช้เทคนิคเคมีวิเคราะห์คุณภาพ
แบบรวดเร็วตรวจหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ สิ่งปนเปื้อนและปลอมปนและวัตถุดิบอ่ืนที่เติมในอาหารสัตว์และการ
ประเมินหาปริมาณสัดส่วนของวัตถุดิบเพื่อเป็นมาตรการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ 

Feed ingredient quality control, use of feed microscopy techniques in characterizing 
the physical features of feed ingredient, contaminants and adulterations, the use of spot or 
quick chemical qualitative analytical techniques in examining the presences of the above 
feed components and feed additives, and qualitative estimation of feed components as a 
measure in quality assurance of mixed feeds. 

**AG174 452  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์        4(3-3-7) 
     Animal Genetics and Breeding 
     เงื่อนไขของรายวิชา : AG003 302# 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ทฤษฎีทางพันธุกรรมของการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ในสัตว์เศรษฐกิจ 

Qualitative and quantitative inheritance related to animal breeding, genetic theory of 
selection, mating systems and improvement in livestock. 

AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร์       1(1-0-2) 
  Seminar in Animal Science 
  เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกสัตวศาสตร์ 

วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องด้านสัตวศาสตร์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอ 
การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา 

Literature review on topics relating to animal science, scientific report writing 
presentation discussion and conclusion of the seminar. 

AG174 775  โครงงานนักศึกษาด้านสัตวศาสตร์      3(1-6-5) 
 Student Project in Animal Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 วิชาเอกสัตวศาสตร์ 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข้อเรื่องทางสัตวศาสตร์ การปฏิบัติ การสะท้อนผลการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอ 

Student project on selected issues or topics in animal science, implementation, 
reflection on learning experience, report writing and presentation. 
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SC101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1        2(2-0-4) 
          Biology for Agriculture I 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
หลักการทางชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์ระดับเซลล์และพันธุ

ศาสตร์ และการสืบพันธุ์การเจริญของสัตว์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

Principles of biology, structure and function of cell, energy and life, cellular 
reproduction and genetics, animal reproduction and development, structure and 
physiology of animals, ecology and environmental sciences. 

**SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1      1(0-2-1) 
     Biology for AgricultureI Laboratory 
      เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน SC101 011 

การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
และพันธุศาสตร์ โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

Laboratory experiments in structure and function of cells, energy and life, cellular 
reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and 
environmental. 

SC101 013  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2        2(2-0-4) 
  Biology for AgricultureII 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืช 
การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง โภชนาการและการล าเลียงในพืช และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant tissues, 
plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition and transport in plantsand 
biotechnology. 

**SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2      1(0-2-1) 
     Biology for AgricultureII Laboratory 
      เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  SC101 013 

การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง 
โภชนาการและการล าเลียงในพืช 

Laboratory experiments in evolutionary biology, biodiversity,structure and function of 
plant cells, plant tissues andphysiology, plant reproduction and development, 
photosynthesis, nutrition andtransport in plants. 
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*SC113 209  พฤกษศาสตร์ทางการเกษตร 2(2-0-4) 
   Agricultural Botany 
   เงื่อนไขรายวิชา : SC101 011 

หลักการพ้ืนฐานในพฤกษศาสตร์การเกษตร ความสัมพันธ์ของพฤกษศาสตร์และเกษตรศาสตร์ 
หลักการจ าแนก การระบุ และการตั้งชื่อพืช วงชีวิตของพืช เซลล์ โครงสร้างและรูปร่างพืช สัณฐานวิทยา การ
เจริญ หน้าที่ทางสรีรวิทยา การถ่ายละอองเรณู และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของพืชอาหารและพืชสวน และ
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตพืชทางการเกษตร 

Basic concept in agricultural botany, relevance of botany and agriculture, principles of 
plant classification, identification, and nomenclature,plant life cycle plant cell, structure 
and form, morphology, development, physiological function,pollination and breeding 
biology of crop and horticultural plants, and biotechnology for agricultural crop production. 

*SC113 210  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทางการเกษตร 1(0-3-2) 
   Agricultural Botany Laboratory 

            เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 209 
ทักษะปฏิบัติการในการเก็บรวบรวบและการรักษาพืชเพ่ือการศึกษาสัณฐานวิทยา การจัดจ าแนก และ

การระบุชนิดพืชด้วยรูปวิธาน การส ารวจสัณฐานวิทยาทั่วไป เช่น ใบ ล าต้น ราก และผลของพืชอาหาร พืช
ประดับ และพืชสวนที่ส าคัญ โครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน การวัดค่าดัชนีทางสรีรวิทยาที่ส าคัญบาง
ค่าเพ่ือประเมินสุขภาพพืช การทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณู การเจริญของออวุลและเมล็ด การ
ขยายพันธุ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ ธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพนิก และ
การศึกษาภาคสนาม 

Laboratory skills in plant collection and fixation for morphological studies, plant 
classification and identification by dichotomous keys, survey of typical morphology, such as 
leaves stems roots and fruits of important crop, ornamental and horticultural plants, basic 
anatomical structures, measurements of some important physiological parameters for 
monitoring plant health, pollen viability test, ovule and seed development, vegetative 
propagation, and plant nutritionand hydroponic culture system, and field study. 

**SC201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป        1(0-3-2) 
    General Chemistry Laboratory  
     เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน SC201 005หรือ SC201007 หรือ 

SC201 008 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา  SC201 005 (เคมีทั่วไป)    หรือSC201 007 (เคมีพ้ืนฐาน) หรือ

SC201 008 (เคมีหลักมูล) 
The laboratory experiments related to contents in SC201 005 (General Chemistry) , 

SC201 007(Basic Chemistry) and SC201 008 (Fundamental Chemistry). 
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SC201 007  เคมีพื้นฐาน          3(3-0-6) 
 Basic Chemistry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพล
ศาสตร์เคมี ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และ
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ 

Introduction, stoichiometry, atomic structure, chemical boding, gas, solid, liquid and 
solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, 
chemical and ionic equilibria, periodic table and representative elements, transition metals, 
nuclear chemistry. 

**SC201 103  เคมีอินทรีย์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
    Elementary Organic Chemistry 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ไฮบริไดเซชัน การเขียนโครงสร้างหมู่ฟังก์ชัน การเรียกชื่อ อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน แอลเคนแอลคีน 
แอลไคน์ แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เบนซีน สเตอริโอเคมี แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ อี
พอกไซด์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีนสารชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช้เทคนิค
สเปคโตสโคปี 

Hybridizations, structure writing, functional groups, nomenclatures, aliphatic 
hydrocarbons, alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbon, benzene, stereochemistry, 
alkyl halides, alcohols and phenols, ethers, epoxides, aldehydes and ketones, carboxylic 
acid and their derivatives, amines, biomolecules, application of spectroscopic techniques. 

**SC401 005  คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ     3(3-0-6) 
    Mathematics for Health Science 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ก าหนดการเชิงเส้นขั้นแนะน า   อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์   เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบ  ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ของอนุพันธ์  ผลต่างของอนุพัทธ์  ปริพันธ์และ
เทคนิคการหาค่าปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและการประยุกต์ 

Introduction to linear programming, mathematical induction, analytic geometry in 
plane, limits and continuity of functions derivatives and their applications, differential, 
integration and techniques of integration, application of integration, ordinary differential 
equations and theirapplications. 
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SC501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น         3(3-0-6) 
  Elementary Physics 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์กระแสไฟฟ้า-
อิเล็กทรอนิกส์ เสียง ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม กัมมันตภาพรังสี 

Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and thermodynamics, 
electric current and electronics, acoustics, optics, atomicphysics, radioactivity. 

SC702 101  จุลชีววิทยาทั่วไป         3(3-0-6) 
 General Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หลักการท างานและการเตรียมตัวอย่างส าหรับกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ การเรียกชื่อและการจัด
จ าแนก ประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหร่าย โภชนาการ การเจริญการตาย และการท าลาย
จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาและโรค ที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยา
ของดิน น้ า น้ าเสีย อาหาร นม และอุตสาหกกรม 

Working principle and slide sample preparation of various types of microscope, 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition, growth, 
death and destruction of microorganisms, metabolism and microbial genetics, immunology 
and microbial disease, microbiology of soil, waste water food, milk and industry.  

SC702 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 
  General Microbiology Laboratory 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ รายวิชาควบ SC702 101 

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะน า การใช้กล้องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการจ ากัด
เชื้อ เทคนิคบางอย่างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจ านวน จุลินทรีย์ การศึกษาเชื้อราการย้อมสีแบคทีเรีย การ
ท าลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์  

Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, media 
preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacteria staining, destruction and inhibition of 
microorganisms crobiology laboratory. 

**SC803 305  ชีวเคมีพื้นฐาน         3(3-0-6) 
 Basic Biochemistry 

    เงื่อนไขของรายวิชา :รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) : 312 112 หรือ 
   312 114 หรือ 312 217 หรือ 313 213 หรือ 343 213 หรือ 
   353 213 (รหัสวิชาเดิม) 

ชีวเคมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับ เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงานและกลยุทธของเม
แทบอลิซึมและการควบคุม เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การขนส่งอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเล
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ชัน และการสังเคราะห์แสง เมแทบอลิซึมของลิปิด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรด
นิวคลีอิก การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน 

Basic biochemistry regarding chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, 
bioenergetics and the strategy of metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, 
electron transport and oxidative phosphorylation, and photosynthesis, lipid metabolism, 
amino acid metabolism, nucleic acid metabolism, DNA synthesis and gene expression. 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัว 

บัตรประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นายนิวัฒ  เสนาะเมือง ศาสตราจารย์ Ph.D.(Microbiology) 
วท.ม.(โรคพืช) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

2 นางปัทมา  วิตยากร แรมโบ ศาสตราจารย์ Ph.D.(Soil Fertility) 
M. Hort.Sc.(Hons) Soil 
Fertility 
B. Hort. Sc.(Soil Science) 

3 นายเมธา  วรรณพัฒน์ ศาสตราจารย์ Ph.D.(Ruminant Nutrition) 
M.S.( Ruminant Nutrition) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

4 นายสนั่น  จอกลอย ศาสตราจารย์ Ph.D.(Plant Breeding) 
M.Sc. (Plant Breeding) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

5 นางสุชีลา  เตชะวงค์เสถียร ศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural Science) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

6 นายอนันต์  พลธานี ศาสตราจารย์ Ph.D. (Agronomy) 
M.Sc.(Agronomy) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

7 นายกฤตพล  สมมาตย์ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยว
เอ้ือง) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

8 นายฉลอง  วชิราภากร รองศาสตราจารย์ Ph.D.(โภชนศาสตร์สัตว)์ 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
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9 นายชัยชาญ  วงศ์สามัญ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(ส่งเสริมการเกษตร) 
M.Sc.(ส่งเสริมการเกษตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

10 นายไชยณรงค ์ นาวานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(เทคโนโลยีการผลิต) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

11 นางชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Environmental Science 
and Ecotoxicology) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์) 

12 นายเทวินทร์  วงษ์พระลับ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(สัตวศาสตร์) 
วท.ม.(สัตวบาล) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

13 นายธรรมเรศ  เชื้อสาวถี รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Environmental 
Remediation , Public 
Healt) 
วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

14 นายนิวัฒน์  มาศวรรณา รองศาสตราจารย์ Ph.D.(เกษตรศาสตร์) 
M.Sc.(ส่งเสริมการเกษตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

15 นางนุชรีย์  ศิร ิ รองศาสตราจารย์ Dr.sc.agr.(Biological 
Control) 
วท.ม.(กีฏวิทยา) 
วท.บ.(เกษตร) 

16 นายบุญมี  ศิริ รองศาสตราจารย์ Dr.sc.agr (Crop Physiology) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

17 นางประภัสสร  เกียรติสุรนนท ์ รองศาสตราจารย์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

18 นายประสิทธิ์  ใจศิล รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Genetics & Plant 
Breeding) 
M.Sc.(Genetics & Plant 
Breeding) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

19 นายปรเมศ  บรรเทิง รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.ม.(พืชศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
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20 นางพัชรี  แสนจันทร์ รองศาสตราจารย์ D.Agr.(Agricultural 
Chemistry) 
M.S. (Agricultural Soil and 
Water Engineering) 
วท.บ. (ปฐพีศาสตร์) 

21 นายพลัง  สุริหาร รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

22 นางเพชรรัตน์  ธรรมเบญจพล รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Bioregulations) 
วท.ม.(โรคพืช) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

23 นางสาวเพ็ญพรรณ  ศรีสกุลเตียว รองศาสตราจารย์ Ph.D.( Aquaculture) 
M.Sc.(Aquaculture) 
วท.บ.(ประมง) 

24 นายเพียรศักดิ ์ ภักดี รองศาสตราจารย์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

25 นายมนต์ชัย  ดวงจินดา รองศาสตราจารย์ Ph.D.(สัตวศาสตร์) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

26 นางสาวยุพา  หาญบุญทรง รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Insect Molecular 
Genetics) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

27 นายยศ  บริสุทธิ์ รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ) 
วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตรด้าน
ทรัพยากรดิน) 
ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์-
สังคมศาสตร์) 
วท.บ.(ส่งเสริมการเกษตรด้าน
พืชศาสตร์) 

28 นายเริงศักดิ์  กตเวทิน รองศาสตราจารย์ Ph.D.(ปฐพีศาสตร์) 
M.Sc.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

29 นายวิโรจน์  ภัทรจินดา รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Biotechnology for 
Dairy Production) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
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30 นายวิทยา  ตรีโลเกศ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Environmental 
Symbiotic Studies) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)   

31 นายวีระศักดิ ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ รองศาสตราจารย์ Dr.-Ing.( Plant Protection) 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

32 นายวุฒิไกร  บุญคุ้ม รองศาสตราจารย์ ปร.ด.(สัตวศาสตร์) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(สัตวศาสตร์) 

33 นายสมพงษ ์ ดุลย์จินดาชบาพร รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Fisheries and 
Aquaculture) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง) 
วท.บ.(ประมง) 

34 นายสังคม  เตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural Science) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

35 นางสุภร  กตเวทิน รองศาสตราจารย์ Ph.D.(สัตวศาสตร์) 
วท.ม.(สัตววิทยา) 
กศ.บ.(ชีววิทยา) 

36 นายสุทธิพงศ์  อุริยะพงศ์สรรค์ รองศาสตราจารย์ Ph.D.(สัตว์เคี้ยวเอื้อง) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

37 นางกิริยา  สังข์ทองวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.agr.sci.(Biological 
Agronomy-intergration 
SystemsEnvironment) 
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

38 นายไกรเลิศ  ทวีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.App.Sc.(International 
Rural Development) 
วท.บ.(พืชศาสตร์) 

39 นายจิรวัฒน์  สนิทชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(พืชไร่นา) 
วท.ม.(พืชศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

40 นางดรุณ ี โชติษฐยางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Horticulture) 
วท.ม.(พืชไร่) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
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41 นางสาวดวงรัตน์  ธงภักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Entomology) 
วท.ม.(กีฏวิทยา) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

42 นายธีระ  เกียรติมานะโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Economics) 
วศ.ม.(สิ่งแวดล้อม) 
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
วศ.บ.(สิ่งแวดล้อม) 

43 นายธีรชัย  หายทุกข์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.agr.(Tropical Animal 
Husbandry) 
M.Sc.(Aqauculture & 
Aquatic Resources) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

44 นายนันทวุฒิ  จงรั้งกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

45 นายบัณฑิต  ยวงสร้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
ว.ทม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
ว.ทบ.(ประมง) 

46 นางสาวประกายจนัทร์  นิ่มกิ่งรตัน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Dr.sc.agr.(Biological 
Control) 
M.Sc.(Entomology) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

47 นายพัชริน  ส่งศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

48 นางสาวพัชรี  สุริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural 
Economics) 
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 

49 นายพิชญ์รัตน์  แสนไชยสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.(การผลิตสัตว์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

50 นายพรเทพ  เนียมพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การประมง) 
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า) 
วท.บ.(ประมง) 

51 นางสาวพฤกษา  หล้าวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

52 นางภาวดี  ภักด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(เกษตรศาสตร์) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
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53 นายภาณุพล  หงษ์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(พืชสวน) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

54 นางยุพิน  ผาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Animal Science) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

55 นางสาวเยาวรัตน์  ศรีวรานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural 
Economics) 
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

56 นายรักพงษ ์ เพชรค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biomedical Science) 
M.Sc.(Zoology) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

57 นางสาววิบัณฑิตา  จันทร์กิติสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์) 
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์) 

58 นางวรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์ 
พลพินิจ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

59 นายวินัย  ใจขาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biosciences) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

60 นางศิริภาวี  เจริญวัฒนศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
Fil. Lic.(Fisheries 
Biotechnology) 
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ.(ประมง) 

61 นางสาวสจี  กัณหาเรียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Molecular Genetics) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

62 นางสาวสันติ  ไมตรีก้อนค าดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agronomy Sciences) , 
ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

63 นายสาธิต  อดิตโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural 
Economics) 
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร) 
วท.บ.(ธุรกิจการเกษตร) 
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64 นางสาวสาวิตรี  วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biochemistry and 
Applied Biosciences) 
M.Sc.(Agriculture) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

65 นายสุธี  วงศ์มณีประทีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมง) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง) 
วท.บ.(ประมง) 

66 นายสุภัทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Plant Physiology) ,
ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

67 นางสุภาภรณ์  พวงชมภู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural Science) 
M.Agri.(Agricultural 
Science) 
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

68 นางสุมนา  นีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biotechnology) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

69 นางสมสมร  แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Food Science & 
Technology) 
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง) 
วท.บ.(ประมง) 

70 นายอนันต์  วงเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Ecosystem Diversity) 
วท.ม.(โรคพืช) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

71 นายอนุสรณ์  เชิดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(สัตวศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

72 นางสาวอโนมา  ดงแสนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Plant physiology) 
วท.ม.(ชีววิทยา สรีรวิทยาของ
พืช) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

73 นางอุบล  ตังควานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ชีววิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

74 นางอรุณีพงศ ์ ศรีสถาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.(สัตวศาสตร์) 
วท.ม.(สัตวศาสตร์)    
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
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75 นายชานนท์  ลาภจิตร อาจารย์ Ph.D.(Horticulture) 
วท.ม.(พืชสวน) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

76 นายดนุพล  เกษไธสง อาจารย์ ปร.ด.(พืชสวน) 
วท.ม.(พืชสวน) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

77 นายธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์ ปร.ด.(ปฐพีศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

78 นางสาวธิดารัตน์  มอญขาม อาจารย์ ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

79 นางสาวปนัดดา   อุตรนคร อาจารย์ Ph.D.Agricultural Sciences 
(Managerial Economics) 
M.Ag.(Global Arid Land 
Science) 
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 

80 นางสาวปริชาติ   แสงค าเฉลียง อาจารย์ Ph.D.(Agribusiness 
Management) 
Master of 
Science(Agribusiness 
Management) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

81 นางสาวปัทมา   วิริยพัฒนทรัพย์ อาจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมง) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง) 
วท.บ.(ประมง) 

82 นายพีระพงษ ์ แพงไพรี อาจารย์ วท.ม.(การผลิตสัตว์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

83 นางสาวพัชราภรณ์   ภูมิจันทึก อาจารย์ วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) 
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว)์ 

84 นายภคพล   สายหยุด อาจารย์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

85 นางสาวมัลลิกา  ศรีสุธรรม อาจารย์ วท.ม.(วนศาสตร์) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

86 นายรณรงค์  อยู่เกตุ อาจารย์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

87 นางสาวร าไพ  นามพิลา อาจารย์ Ph.D.(Horticulture) 
M.Sc.(Horticulture) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 
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88 นายวิถี  เหมือนวอน อาจารย์ วท.ด.(กีฏวิทยา) 
วท.ม.(กีฏวิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

89 นางสาวสุกัลยา  เชิญขวัญ อาจารย์ ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ) 
วท.บ.(เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว) 

90 นางสาวสุวิตา  แสไพศาล อาจารย์ ปร.ด.(โรคพืชวิทยา) 
วท.ม.(โรคพืชวิทยา) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

91 นางสาวหยาดรุ้ง  มะวงศ์ไว อาจารย์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
วท.บ.(สัตวศาสตร์) 

92 นายสมพงศ์  จันทร์แก้ว อาจารย์ ปร.ด.(การปรับปรุงพันธ์พืช) 
วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์พืช) 
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร) 

93 นางสาวอนงนาฏ  ศรีประโชติ อาจารย์ D.Agr.(Laboratory of Plant 
Nutrition) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)   

94 นางสาวอรุณี พรมค าบุตร อาจารย์ ปร.ด.(พืชไร่) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การศึกษาในหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ แผนที่ 1 เป็นแผนการศึกษาที่นักศึกษาศึกษารายวิชา

ต่างๆ และมีการฝึกงาน ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานในหมวดต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และฝึกปฏิบัติใน
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน และแผนที่ 2 เป็นแผนการศึกษาที่นักศึกษาศึกษา
รายวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยเป็นจ านวน 135 หน่วยกิต และสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  ซึ่งเป็น
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แบบเต็มเวลาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
4.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวิจัย 

และบูรณาการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการท างาน
ได้  

4.1.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่ทันสมัย  
4.1.4 มีทักษะ การสื่อสาร ด้านการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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4.1.5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ที่ดี  

4.1.6 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีภาวะผู้น า มนุษย
สัมพันธ์ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 

4.1.7 เป็นผู้ใฝ่รู้ สู้งาน และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตได ้
4.2 ช่วงเวลา 
4.2.1 การฝึกงาน   
การฝึกปฏิบัติในหมวดและห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 - ชั้นปีที่1 ฝึกปฏิบัติ จ านวน 3 หน่วย โดยฝึกด้านพืชศาสตร์ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1  และ ฝึกปฏิบัติ
ด้านพืชศาสตร์ 2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 และ ฝึกปฏิบัติด้านสัตวศาสตร์  ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2  หน่วย
ละ 90 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 270 ชั่วโมง 
 -  ชั้นปีที่ 3และ 4  นักศึกษาฝึกปฏิบัติเฉพาะวิชาเอกอีก 2 - 3 หน่วย ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา ซึ่งบาง
สาขาวิชา อาจจะเป็นการฝึกในมหาวิทยาลัย และหรือฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยละ 
90 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 270 ชั่วโมง 

4.2.2 การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบบเต็ม
เวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในสถานประกอบการในภาคการศึกษาที่1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
4.3.1 การฝึกงาน จะจัดตารางสอนในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. หรือเป็นไป 

ตามท่ีหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกงานจะก าหนด 
  4.3.2 การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ หรือเป็นไป

ตามท่ีหน่วยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานก าหนด 
4.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 
4.5 การเตรียมการ 

4.5.1 การแสดงความจ านง ให้นักศึกษาแจ้งความจ านงสมัครเข้าศึกษาแผนที่ 2 ในช่วง
ระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด 

4.5.2 การสมัครและการเลือกสถานประกอบการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องสมัครไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาและเลือกสถานประกอบการตามความสนใจได้คนละไม่เกิน 3 แห่ง 

4.5.3 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าสถานประกอบการ คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าภาควิชา/
สาขาวิชา จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักสึกษาเข้าสถานประกอบการ และแจ้งผลการพิจารณาให้
หน่วยสหกิจศึกษาทางการเกษตร ด าเนินการส่งใบสมัครและประวัตินักศึกษาไปให้สถานประกอบการ
คัดเลือก ซึ่งอาจจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการตามระยะเวลาที่สถานประกอบการ
ก าหนด 

4.5.4 การประกาศผลและการยืนยันไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้หน่วยสหกิจศึกษาทาง
การเกษตรประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนวันเริ่มไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาอย่างน้อย 30 วัน และ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยืนยันการปฏิบัติงานภายใน
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ระยะเวลาที่คณะก าหนด นักศึกษาไม่แจ้งการยืนยันถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
และจะต้องเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยภายหลังการยืนยัน นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติงานตามก าหนด จะ
ขอสละสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนแผนการศึกษาไม่ได้โดยเด็ดขาด ยกเว้นป้ว
ยอย่างรุนแรง 

4.5.5 นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมตามที่
คณะก าหนด 

4.5.6 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 
 4.5.6.1 ต้องเป็นนักศึกษาท่ีได้ยืนยันการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผ่านการ

อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมตามท่ีคณะก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 4.5.6.2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตรในภาคการศึกษา

ที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการและไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนใด ได้ในช่วงปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา 

 4.5.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาแล้วจะขอถอนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาได้ก้ต่อเมื่อได้รับอนุมติให้เปลี่ยนแผนการศึกษาก่อนมิฉะนั้นให้ถือเป็นโมฆะ 

4.5.7 การเสนอโครงงานและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องเสนอโครงงาน
และแผนปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบของผู้นิเทศงาน/พนักงานที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการ สหกิจศึกษา
ประจ าภาควิชา/สาขาวิชา ภายใน 15 วัน นักบจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน 

4.5.8 ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงการหรือแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ไม่ว่า
กรณีใดๆ จะต้องเสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหกิจศึกษา
ประจ าภาควิชา/สาขาวิชา 

4.5.9 นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจ าวันหรือประจ าสัปดาห์ 
4.5.10 นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าต่อผู้นิเทศงาน และอาจารย์นิเทศงานไม่ช้ากว่า

สัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4.5.11 นักศึกษาต้องน าเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจสึกษาในการสมันมนาสหกิจศึกษาตามที่

คณะก าหนด 
4.5.12 นักศึกษาต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านความเห็นชอบผู้นิเทศงาน 

อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าภาควิชา ให้ส านักงานสหกิจศึกษา และพัมนาสุ่
อาชีพภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

 
4.6 กระบวนการประเมินผล 

4.6.1 การพิจารณาผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ด าเนินการ
โดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

4.6.2 นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

4.6.2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ
หรือผู้นิเทศงาน หรือ พนักงานที่ปรึกษาร้อยละ 50 

4.6.2.2 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการส่ง
งานตามก าหนดเวลา ประเมินผลโดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 20 
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4.6.2.3 ประเมินผลจากการรายงานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ร้อยละ 20 

4.6.2.4 ประเมินผลการน าเสนอผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสห
กิจศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร้อยละ 10 

4.6.3 การประเมินผลให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามหมวดที่ 7 ข้อ 23 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ .ศ.2555 หรือเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรุบปรุงใหม่ 

4.6.4  หรือเกณฑ์อ่ืนๆที่จะมีการก าหนดเพิ่มเติมภายหลัง 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาสามารถเลือกลงวิชาโครงงานนักศึกษา หรือปัญหาพิเศษ ซึ่งมีหน่วยกิตเป็นจ านวน 
3 หน่วยกิต โดยในรายวิชาดังกล่าวเน้นการท าวิจัยขนาดเล็ก ซึ่งนักศึกษาต้องมีการค้นคว้า สังเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือพัฒนาโจทย์หรือประเด็นส าหรับการวางแผนการศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา และด าเนินการเก็บข้อมูล หรือท าการวิจัยตามระเบียบแบบแผนการวิจัย และวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และนักศึกษาต้องน าเสนอผลการทดลองหรือสิ่ง
ค้นพบต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการที่รายวิชาจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงงาน หรือปัญหาพิเศษและนักศึกษาอ่ืนๆที่สนใจด้วย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
5.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวิจัย 

และบูรณาการใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการท างาน
ได้  

5.2.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่ทันสมัย  
5.2.4  มีทักษะ การสื่อสาร ด้านการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
5.2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมือง

ที่ดี  
5.2.6 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีภาวะผู้น า มนุษย

สัมพันธ์ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย 

5.2.7 เป็นผู้ใฝ่รู้ สู้งาน และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตได้ 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 หรือภาคการศึกษาท่ี 1 หรือภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 นักศึกษาเลือกเรื่องหรือโจทย์ที่สนใจ และติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
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5.5.2 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมพัฒนาโจทย์หรือประเด็นส าหรับการด าเนิน
งานวิจัย 

5.5.3 นักศึกษาจัดท าเค้าโครงของโครงงานหรืองงานวิจัย 
5.5.4 น าเสนอและขออนุมัติ โครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน /ผู้

ประสานงานรายวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ 
5.5.5 นักศึกษาวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนการวิจัย 
5.5.6 นักศึกษาด าเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว้ 
5.5.7 นักศึกษาท าการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ โดย

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.5.8 นักศึกษาน าเสนอผลการวิจัย หรือสิ่งค้นพบต่อที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการซึ่ง

รายวิชาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้เรียนและอาจารย์ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ 

และนักศึกษาประเมินผลการด าเนินงานและลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ

รวบรวมสรุปคะแนนประเมินผลจากทุกส่วนที่มีการประเมินเพ่ือตัดเกรด 
 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดอัตลักษณ์ ของบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ คือ  

“เป็นบัณฑิตพร้อมท างาน ม่ันใจวิชาการ บูรณาการความคิด มีจิตอาสา สู้งาน ซื่อสัตย์ และ
ยอมรับความเห็นต่าง” 

ซ่ึงคณะ/หลักสูตร มีการก าหนดกลยุทธ์/โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ด้านต่างๆ คือ  

1) พร้อมท างานกับภาคเอกชน (Ready to work with Industry) 
2) พร้อมท างานกับชุมชนและเชิงสาธารณะ (Ready to work with community and publics 
3) พร้อมท างานนานาชาติในกลุ่มอาเซียน (Ready to work with ASEAN) 
4) พร้อมท างานเป็นนักวิจัยและพร้อมศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น (Ready to work as researcher 

and study in higher education) 
5) พร้อมที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัว (Ready to run own business) 

โดยมีรายละเอียดโครงการตัวชี้วัด ดังนี้ 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคล้องกับ 
ความพร้อม 

ท า
งา

นภ
าค

เอ
กช

น 

ท า
งา

นก
ับช

ุมช
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กิจ
ส่ว

นต
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1. ส่งเสริมความม่ันใจวิชาการ สู้งาน 

 1. โครงการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
2. โครงการฝึกงานเพ่ิมเติมภาคฤดูร้อนในภาคเอกชน 
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานในภาคเอกชน 
4. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการวิเคราะห์ทาง

สถิติ 

X 
X 
X 
 

X 
X 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 

 1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น English 
proficiency test โครงการแคมป์ภาษาโครงการ Get ready 
to work (สมัครงาน/สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโครงการ 
English is fun) 

2. โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์/อบรมความ
ปลอดภัยในหัองปฏิบัติการ 

3. โครงการอบรมท าแผนธุรกิจ 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

X 
 
 
 
 

X 
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2. ส่งเสริมการบูรณาการความคิด 
 1. โครงการเปิดโลกทัศน์โดยผู้ประกอบการ  

2. โครงการเทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งาน 
3. โครงการประกวดแผนธุรกิจทางการเกษตร เช่น แผนธุรกิจโคนม 
4. โครงการ พ่ีสอนน้อง: แนะแนวการพัฒนาตนเองโดยศิษย์เก่า 
5. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 
6. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
7. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า 

X 
X 
X 
X 
X 
 
X 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
X 
 

3. ส่งเสริมการมีจิตอาสา 
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 ส่งเสริมให้นักศึกษา เข้ามาท างาน หรือ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
เรียน ในโครงการที่ด าเนินการโดยคณาจารย์ของคณะ  เช่น 
1.โครงการเสริมชุมชนเข้มแข็ง (แก่งละว้า มข. พัฒนา) 
2. โครงการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. โครงการพระราชด าริ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต่างๆ 
4. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธณรม สงกรานต์ ลอยกระทง ลง
แขกด านา-เกี่ยวข้าว การสู่ขวัญข้าว 
5. โครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
6. โครงการค่ายอาสาเกษตร 
7. โครงการ Volunteer Liason เมื่อมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวต่างชาติมาประจ าที่คณะฯ 
8. โครงการอนุรักษ์น้ า พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม 
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4. ส่งเสริมคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ 
 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมท ากิจกรรม หรือเป็นผู้รับผิดชอบ  

การด าเนินการใน 
1.  โครงการพัฒนาชุมนุมนักศึกษา 
2.  โครงการไหว้ครู 
3.  โครงการรณรงค์ส่งเสริมความซื่อสัตย์รอบตัว 
4.  โครงการเกษตรเอื้ออาทร 
5.  โครงการฝึกชีวิตเรียนรู้การเป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
7.  โครงการกระจกคุณธรรม น าบุคลิกภาพ 
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5. ส่งเสริมให้เป็นผู้ยอมรับความเห็นต่าง 
 1.  โครงการพัฒนาชุมนุมนักศึกษา 

2.  โครงการ AEC Camp 
3.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรม 
4.  โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนทางความคิดโดยนักศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา 
(2) มีจิตสาธารณะ รัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ 
(3) มีจิตส านึก ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการ และหรือวิชาชีพ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชา 
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(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
(4) เรียนรู้จากการร่วมท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(5) อาจารย์ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่อง

เวลา การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 
การเคารพและให้เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาที่

เกี่ยวข้อง  
(2) มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

แก้ไขปัญหา และการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 
(3) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ์ 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน การท าโครงงาน 
ปัญหาพิเศษ การเป็นนักศึกษาช่วยวิจัย และสหกิจศึกษา 

(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างานเดี่ยวและการท างานเป็นทีม 
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาที่คณะและหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น 
(4) การเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือ สหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบในต่างประเทศ 
(5) วิเคราะห์แนวทางการศึกษาวิจัย ผลงานที่ได้ และผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรายวิชา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ

ท าแบบฝึกหัด  การน าเสนอผลงาน การท ารายงาน และการสอบสัมภาษณ์ 
(2) การสอบออก (exit exam) เช่น รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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(2) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์  หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 

(3) บูรณาการใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น สอนโดยใช้สภาพปัญหาเป็นพ้ืนฐาน (Problem 
base learning) การวิจัยเป็นพื้นฐาน (Research based learning) การจัดการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped classroom ) ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ และตั้ง
สมมุติฐานในการแก้ไขปัญหาเพ่ือตอบโจทย์หรือสมมุติฐานนั้น โดยแบ่งนักศึกษาเป็น
กลุ่มๆ ในการด าเนินงานและน าเสนอผล อภิปราย ตอบข้อซักถาม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับอาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียน  

(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน การท าวิจัย 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน และวิจัย 
(3)  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 
(2) เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น พร้อมกับปฏิบัติต่อ

ผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
(3) สามารถท างานเป็นทีม ปรับตัวในการท างานร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ในทุก

สถานภาพ วางตัว และร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
(4) มีภาวะผู้น า และผู้ตามที่ดี 
(5) ตระหนักถึงความจ าเป็นและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพ 
(6) มีความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

  (7) ความสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้สภาพ หรือเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(4) การเข้าร่วมท ากิจกรรมงในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนเพ่ือให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับ

นักศึกษาคนอ่ืนๆ อาจารย์และบุคคลภายนอก 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
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(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บ

และประมวลผลในข้อมูล 
(2) สามารถน าข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได้ 
(3) สามารถบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อการจัดการที่ทันสมัย 
(4) มีทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง การพูด การตั้งค าถาม 
(5) ทักษะการเขียน การแปลความและเรียบเรียง ในการจัดท ารายงาน และการน าเสนองาน

ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
(6) มีทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัยและสถิติ ในรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
(3) การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยจากการค้นคว้าทางเวบไซท์ เพ่ือเป็นตัวอย่าง

กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอและ
สืบค้นข้อมูล 

(4)  การมอบหมายงานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลให้สืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความเกี่ยวข้องในหัวข้อการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การน าเสนอ
ในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในชั้นเรียน และอภิปรายซักถาม 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ

ท าแบบฝึกหัด และการท ารายงาน 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของมหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) ดังภาคผนวกท่ี 1 
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    หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555 หมวดที่ 7 
ข้อ 23 และ 24 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา (course learning outcomes)  
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
1.1.1 ผลการศึกษา การกระจายตัวของเกรด ในรายวิชานั้นๆ  
1.1.2 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่าง

คณะแล้วแต่กรณี เพื่อน าผลมาใช้ในการผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
1.1.3 ทบทวนเนื้อหารายวิชา (มคอ.3) โดยใช้ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา  

(มคอ. 5) ในภาค/หรือปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งในการจัดท า มคอ. 5 มีการประเมินการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ทั้งในด้านเนื้อหาวิชา ความรู้และความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ 

1.1.4 มีการประชุมสะท้อนผลการเรียนการสอน ของภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร พ่ือน าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชการ และกรรมการ
ประจ าคณะ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

1.1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาเพ่ือการวิพากษ์ข้อสอบ ความสอดคล้องของข้อสอบกับผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของรายวิชา และความเหมาะสมของการให้คะแนน  โดย
ด าเนินการอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร (Program learning outcomes) 
1.2.1 ประเมินผลจากรายวิชาที่เป็นที่รวมของเนื้อหาหรือทักษะจากวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษามา 

(Capstone Course) เช่น รายวิชาฝึกงาน รายวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ วิชาโครงงาน 
วิชาสหกิจ เป็นต้น 

1.2.2 ประเมินผลความพีงพอใจต่อการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 

1.2.3 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ เช่นสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจ 

  1.2.4 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.
2558  

3.2  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 
8 ข้อ 29  

3.3  สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.4 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
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3.5  นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปได้รับการทดสอบหรือประเมิน

สมรรถนะทางภาษาอังกฤษก่อนการส าเร็จการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.6  นักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา  

3.7  ในกรณีที่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตรแล้ว และมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ ากว่า 1.75 และไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาก าหนด 
หรือไม่ประสงค์จะศึกษาต่อจนส าเร็จการศึกษาสามารถขอรับอนุปริญญาได้ 

 
หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์

ให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มี
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน
การสอน  

1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ

หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พ่ี
เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด 
และการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ 
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

2.1.3 การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการ
สอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 
เรื่อง 

 
หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่มีการประกาศใช้ และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
1.การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

1.1 วางแผนอัตราก าลัง เพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อยู่ในหลักสูตร ครบ และตลอดเวลาของการ
ใช้หลักสูตร ตลอดจนก ากับติดตามคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
 1.2 วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามรอบของการใช้หลักสูตร 

2. บัณฑิต 
เพ่ือให้มีข้อมูลคุณภาพของบัณฑิต เพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 พัฒนาระบบการรับฟังข้อคิดเห็นของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครอบคลุม และทัน
ต่อการใช้งาน 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
3.1 ต้องมีทบทวนกระบวนการรับเข้า ทั้งในส่วนของเกณฑ์การรับเข้า เป้าหมายที่เหมาะสมต่อสัดส่วนต่อ
อาจารย์ ผลการรับเข้า และคุณภาพของนักเรียนที่รับเข้าศึกษา เพ่ือการเตรียมความพร้อม ก่อนการเข้าศึกษา 
หรือในปีแรกของการเข้าศึกษา 
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัคร และผู้สอบผ่าน เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาด 
3.3 พัฒนาระบบการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มาจากช่องทางการรับเข้าที่แตกต่างกัน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดสัดส่วนของการรับเข้าในแต่ละช่องทาง ตลอดจนการก ากับติดตาม เพ่ือให้นักศึกษาจบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3.4 การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จะต้องเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) รวมทั้งมีการใช้ข้อมูล
ผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบการจัดท าแผนฯ 
3.5 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.6 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ดังภาคผนวกท่ี 7) 

4. อาจารย ์
หลักสูตรมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
4.1 มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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4.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที่สอน 
4.3 อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผล  ตลอดจนการวิจัย 
พัฒนาให้อาจารย์มีองค์ความรู้ใหม่ และทันสมัย มีทักษะการสอนที่ดี โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม 
4.4 การอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาทักษะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
และการวัดผลประเมินผล 
4.5 สนับสนุน และส่งเสริมอาจารย์ให้ท างานวิจัย และให้บริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 
4.6 ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์เพ่ิมพูนความรู้จากการอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 
4.7 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ในส่วนของสายสนับสนุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และส าหรับหลักสูตรนี้ มีความจ าเป็น 
ต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการและหมวดต่างๆที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือระดับ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือที่เก่ียวข้อง 
4.8 การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ด าเนินการโดยการให้
เข้ารับการฝึกอบรม การทัศนศึกษา ท าวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น ท าหนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการ คู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การมอบหมายภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาถึงความช านาญ คุณวุฒิ ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชานั้นๆและพิจารณาร่วมกับภาระงานด้านอื่นๆ เช่น วิจัย บริการวิชาการ 
และบริหาร 
5.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ผู้สอนที่ยังไม่มีประสบการณ์สอนในรายวิชานั้นๆ เข้าไปเรียนรู้
จากการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์อาวุโสก่อนเกษียณอายุราชการ หรือให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
5.3 หลักสูตรจัดให้ประชุมสะท้อนผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยจัดท าในระดับสาขาวิชาเอก 
และในระดับหลักสูตร เพ่ือเป็นการก ากับ และติดตามผลการจัดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ตลอดจนใช้
เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5) และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน(มคอ.3)ในภาคการศึกษาถัดไป 
5.4 หลักสูตร มีการก ากับดูแลให้ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท าและส่ง มคอ.3 และมคอ.4 ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 
วันก่อนเปิดภาคการศึกษาตามกรอบ TQF  ซึ่งประมวลการสอนจะต้องทันสมัยในด้านเนื้อหา มีกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลเหมาะสม แจ้ง มคอ.3 และ 4 ให้นักศึกษารับทราบ และมีการก ากับให้
ด าเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามี มคอ.3 ปรากฏในระบบออนไลน์ 
และรายงานผลว่ามีรายวิชาใดท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 
5.5 มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
5.6 หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะในการสอนหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมการเรียน
การสอนแบบใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น การเรียนการสอนทศวรรษที่ 21 ได้แก่ 
การสอนเป็นทีม การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning, RBL) 
5.7 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารและทางวิชาการ 
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5.8 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย ตามการบริบทของการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่าน
การปรับรายละเอียดวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)  
5.9 พิจารณาเพ่ิมรายวิชา หรือรายวิชาเลือก ที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่ามีความจ าเป็นกับนักศึกษา 

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร(Program Learning Outcomes)  
หลักสูตรมีกลยุทธ์ ดังนี้ 

5.10 พัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ เป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
ที่จะสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) โดย
มีการประเมินระหว่างการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
5.11 พัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอน (Course learning outcomes) ที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมมากขึน้ 
5.12  มีระบบการก ากับติดตาม การปรับปรุงผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
คณะ โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต าเราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ 
(1) หนังสือ  
ภาษาไทย  จ านวน 5,358  รายการ 
ภาษาอังกฤษ จ านวน 3,859  รายการ 
(2) วารสาร  
ภาษาไทย จ านวน 116 รายการ 
ภาษาอังกฤษ จ านวน    9 รายการ 
(3) รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) จ านวน  69 รายการ 
(4)  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(1) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์(Subscribe by database) 
1.1. ProQust Agricultural Journal 
1.2. ScienceDirect 
1.3. Wiley Online Library 
1.4. Taylor & Fransis 
1.5. H.W. Wilson  
1.6. ProQuest Dissertation 
1.7. Project Muse 
(2) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Subscribe by title) 
2.1. Agronomy Journal 
2.2. Algebra Colloquium 
2.3. American Journal of Botany 
2.4. Environment and Planning B : Planning and Design 
2.5 Fisheries Research 
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2.6. Food Chemistry 
2.7. Food Technology 
2.8. HortScience 
2.9. Journal of Bioscience and Bioengineering 
2.10. Journal of Economic Entomology 
2.11. Journal of Horticultural Science and Technology 
2.12. Journal of International Agricultural and Extension Education 
2.13. Journal of Soil and Water Conservation 
2.14. Livestock Science 
2.15. North American Journal of Aquaculture 
2.16. Phytopathology 
2.17. Plant Science Bulletin 
2.18. Plant Disease 
2.19. Soil Science 
2.20. Soil Science And Plant Nutrition 
2.21. Poultry Science 
2.22. Weed Science 
2.23. Weed Technology 
2.24. Soil Science Society of American Journal 
2.25. The Journal of Agricultural Education and Extension 
2.26. Trends in Food Science & Technology 
(3)  ฐานข้อมูลส าหรับการอ้างอิง 

3.1 Scopus 
3.2 ISI Web of Knowledge  
3.3 SciVal 
3.4 Web of Science 
3.5 Journal Citation Report 
(4)  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สกอ. บอกรับ 
4.1. ScienceDirect   
4.2. ProQuest Dissertations & Theses Fulltext   
4.3. EBSCO Discovery Service Plus Fulltex 
4.4. Web of Science 
(5) E-Theses 
5.1. KKU-E-Theses 
5.2. TDC (Thai Digital Collection) 
5.3. STKS (Thai Theses Online) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย5.4. CHE PDF (Dissertation Full Tex) 
(6)  E–Books บอกรับรายฐานข้อมูล 
6.1. Knovel 
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6.2. ScienceDirect Ebooks 
6.3. Springer Link 
(7)  วารสาร 
7.1.วารสารภาษาไทย   จ านวน  116 ชื่อ 
7.2.รายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ  จ านวน   9  ชื่อ 
(8)ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) 
8.1. Science Direct eBook 
8.2.Knovel 
8.3.eBook Academic Collection (EBSCOhost) 
8.4.SpringerLink eBooks 
(9) เครื่องมืออ่ืนๆ 
9.1 โปรแกรม Turnitinส าหรับการตรวจสอบการคัดลอก 
9.2 โปรแกรม Zoteroส าหรบัการจัดการบรรณานุกรม 
9.3 Impact Factor 
9.3.1 SCIMAGO Journal Rank –SJR 
9.3.2 Journal Citation Impact Factor -JCR (ISI Web of Knowledge) 
9.3.3 ค่า Thai-Journal Impact Factors – (T-JIF) 
2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ 
1) หนังสือ 

ภาษาไทย จ านวน 2,158 รายการ 
ภาษาอังกฤษ จ านวน 3,378 รายการ 

2) วารสาร 
ภาษาไทย จ านวน 33 รายการ 
ภาษาอังกฤษ จ านวน 26 รายการ 

3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 42 รายการ 
2.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง   4 ชุด 
- เครื่องรับโทรทัศน์   5   เครื่อง  
- กล้องบันทึกภาพโทรทัศน์     3  ชุด 
- ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 125 ชุด    
- เครื่องฉายสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์    26 เครื่อง 
- ห้องปฏิบัติการ     69 ห้อง 

-  ห้องปฏิบัติการฟาร์ม 13   หมวด 
 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการประกันคุณภาพ

ของหลักสูตรและการเรียนการสอนและเณฑ์การประเมินประจ าปี จ านวน 12 ตัวชี้วัด ตามที่ สกอ.ก าหนด 
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า  
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือเพ่ือนร่วมงาน 
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของ

การเรียนแต่ละรายวิชา 
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือ

กลุ่มรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตรหรือเพ่ื อน
ร่วมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินผลจากรายวิชาที่ เป็นที่รวมของเนื้อหาหรือทักษะจากวิชาต่างๆ ที่ ได้ศึกษามา 

(Capstone course) เช่น รายวิชาฝึกงาน รายวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ วิชาโครงงาน 
วิชาสหกิจ เป็นต้น 

 2.2 ประเมินผลความพีงพอใจต่อการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย และอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียนการ
จัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่ายเป็นต้น 

 2.3 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจา
การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

 2.4 ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ เช่นสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจ 

 2.5 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการประกัน

คุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินประจ าปี จ านวน 12 ตัวชี้วดั ตามที่ สกอ.
ก าหนด 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าผลการประเมินหลักสูตร ที่ด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร มาทบทวน วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 




