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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
มหาวิทยาลัยขอนแกํน
คณะเกษตรศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
:
Bachelor of Science Program in Agriculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) :
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อยํอ(ภาษาไทย) :
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agriculture)
ชื่อยํอ(ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.(Agriculture)
3. วิชาเอก
1. กีฏวิทยา
2. โรคพืชวิทยา
3. ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 4. พืชสวน
5. พืชไรํ 6. การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร
7. สัตวศาสตร์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
141 หนํวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตํางประเทศที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไมํมี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พ.ศ.2555
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คณะกรรมการ ประจาคณะเกษตรศาสตร์ เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่3/2560 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 เป็นต๎นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร๎อมเผยแพรํวําเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพในสายงานการเกษตรและที่เกี่ยวข๎องได๎ทั้งในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพ
สํวนตัว เชํน นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์เกษตร อาจารย์ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัททาง
การเกษตรนักสํงเสริมการขาย เจ๎าของกิจการฟาร์ม เจ๎าของกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์เคมีเกษตรเกษตรกร รวมทั้ง
สามารถศึกษาตํอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและตํางประเทศ
9. ชื่อ – สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

วิชาเอกกีฏวิทยา
1

นางสาวประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์

2

นางอุบล ตังควานิช

3

นายวิถี เหมือนวอน

วิชาเอกโรคพืชวิทยา
4 นางกิริยา สังข์ทองวิเศษ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Dr.sc.agr.(Biological
Control)
M.Sc.(Entomology)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
อาจารย์
วท.ด.(กีฏวิทยา)
วท.ม.(กีฏวิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Dr.agr.sci.(Biological
Agronomy-intergration
Systems Environment)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

3

5

นายสุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

6

นางสาวสุวิตา แสไพศาล

วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
7 นางพัชรี แสนจันทร์

8

นางสาวพฤกษา หล๎าวงษา

9

นายชานนท์ ลาภจิตร

วิชาเอกพืชไร่
10 นางดรุณี โชติษฐยางกูร
11

นางสาวอโนมา ดงแสนสุข

12

นายสมพงศ์ จันทร์แก๎ว

วิชาเอกพืชสวน
13 นายดนุพล เกษไธสง

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Plant Physiology)
ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
อาจารย์
ปร.ด.(โรคพืชวิทยา)
วท.ม.(โรคพืชวิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์

D.Agr.(Agricultural
Chemistry)
M.S.(Agricultural Soil
and Water
Engineering)
วท.บ.(ปฐพีศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
อาจารย์
Ph.D.(Horticulture)
วท.ม.(พืชสวน)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Horticulture)
วท.ม.(พืชไรํ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Plant Physiology)
วท.ม.(ชีววิทยา สรีรวิทยา
ของพืช)
วท.บ.(ชีววิทยา)
อาจารย์
ปร.ด.(การปรับปรุงพันธุ์
พืช)
วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์
พืช)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร)
อาจารย์

ปร.ด.(พืชสวน)
วท.ม.(พืชสวน)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
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14

นางสาวราไพ นามพิลา

อาจารย์

15

นายรณรงค์ อยูํเกตุ

อาจารย์

วิชาเอกสัตวศาสตร์
16 นายพิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา
17

นางยุพิน ผาสุข

18

นายวินัย ใจขาน

วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
19 นายไกรเลิศ ทวีกุล

20

นายพีระพงษ์ แพงไพรี

21

นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิจันทึก

Ph.D.(Horticulture)
M.Sc.(Horticulture)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วท.ม.(การผลิตสัตว์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Animal Science)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาตราจารย์ Ph.D.(Biosciences)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ M.App.Sc.
(International Rural
Development)
วท.บ.(พืชศาสตร์)
อาจารย์
วท.ม.(สัตวบาล)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
อาจารย์
วท.ม.(สํงเสริมการเกษตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในชํวงเวลาที่ผํานมาทาให๎ประเทศไทยได๎ขยับฐานะขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูงแตํอยํางไรก็ตามในระยะเวลาที่ผํานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมี
ความผันผวนทาให๎ประเทศไทยไมํสามารถหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควรและจาก
การที่ประเทศไทย มีการปรับโครงสร๎างการผลิตสูํประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูงโครงสร๎างการผลิตของไทยได๎
เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรม และบริการมากขึ้น มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวํา
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การมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้นมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ นามาซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎
ความสาคัญกับเรื่องความโปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมากขึ้นการเปิดเสรีทางการค๎ากับประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีการนา
ประเด็นด๎านมาตรฐานของการค๎าและบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/
ชุมชนมากขึ้น
ประเทศไทยมี การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไป
อยํางลําช๎า สํงผล ทาให๎ความสามารถในการแขํงขันระหวํางประเทศในระยะหลังลดลง
และขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให๎หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศรายได๎ปานกลางซึ่งจาเป็นต๎องต๎องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมาก โดยในแผนพัฒนาฯฉบับที่ผํานมาประเทศไทยได๎
ให๎ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต แตํอยํางไรก็ตามบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศยังมีจานวนไมํเพียงพอการพัฒนาศักยภาพของคน จึงยัง มีความสาคัญในการที่จะขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ
การปรับเปลี่ยนด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค๎าที่มีบทบาทมากขึ้นมีการยกระดับ
กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวําง information technology กับ
operational technology เพื่อผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้นโดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทันขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจะ
ทาให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทย มีโครงสร๎างประชากรเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัย อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลง
สํงผลตํอกาลังแรงงานมีแนวโน๎มลดลง นอกจากนี้กาลังแรงงาน เป็นประชากรกลุํมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง แตํอยํางไรก็ตาม คนไทยได๎รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรวัยแรงงานอายุเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ในขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับต่า นอกจากนี้คนไทย
สํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม สังคมไทยมีแนวโน๎มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นอาทิการให๎คุณคํา
กับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแกํตัวไมํรู๎จักเสียสละไมํเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและ
ขาดความรับผิดชอบ
ในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทรัพยากรธรรมชาติสํวนใหญํถูกนาไปใช๎ในการพัฒนาจานวน
มากกํอให๎เกิดความเสื่อมโทรมอยํางตํอเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย๎งในการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้นพื้นที่ปุาไม๎ลดลงทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทาให๎ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) จะสํงผลกระ ทบตํอสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นทาให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็น
ระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดชํวงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปสํงผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ์ของดินปุาไม๎เกิด
ความเสื่อมโทรมแหลํงน้าขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์เกิดความเสี่ยงตํอ
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การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสํงผลตํอความมั่นคงด๎านอาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1การพัฒนาหลักสูตร
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลําวการปรับปรุงหลักสูตรจึงจาเป็นที่ต๎องดาเนินการเพื่อ
12.1.1 เพื่อให๎หลักสูตร มีความทันสมัยสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และ
เทคโนโลยี
12.1.2 ผลิตบัณฑิต ที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญ ทางด๎าน การเกษตรกรรม และสาขาที่เกี่ยวข๎องมี
ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21และเป็นไปตามความต๎องการของตลาด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ
ความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตํางๆในกระบวนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
12.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรโดยให๎ความสาคัญด๎านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพใน
การประกอบอาชีพ
12.1.4 ปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็น ไปตามข๎อบังคับทางด๎านการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
เพื่อให๎หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ได๎วางวิสัยทัศน์ในการเป็น มหาวิทยาลัยแหํงการเรียนรู๎ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนา
มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยคุณภาพ มหาวิทยาลัยของชุมชน โดยในแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559-2561 ได๎วางเสาหลักของยุทธศาสตร์ ( strategic pillar) ไว๎ 4 เสาหลัก คือ เสา
หลักที่ 1 green and smart campusเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอยํางชาญฉลาด ที่คานึงถึงผลกระทบ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมเสาหลักที่ 2 excellence academy เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ เสาหลัก
ที่ 3 culture and care communityเป็นองค์กรที่หํวงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งสํงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
เสาหลักที่ 4 creative economy and societyเป็นองค์กรที่สร๎างองค์ความรู๎ตามพันธกิจสูํการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมเชิงสร๎างสรรค์
ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร จึงมีความจาเป็นที่ต๎องดาเนินการ เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ข๎าสูํกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสร๎างศักยภาพด๎านการแขํงขัน เป็น
บัณฑิตที่ มีคุณภาพ มีความรู๎ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบที่พร๎อมทางานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สังคมและชุมชนที่มีความแตกตํางทั้ง
ทางด๎านภาษาและวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์ (หากมี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมํมี
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมํมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมํมี
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและวัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ( หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มี
ปรัชญาการจัดการศึกษา ที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน มีการนาเอาวิจัย และทักษะที่เกี่ยวข๎องในการวิจัย มา
เป็นฐานในการจัดการศึกษา (research based learning, RBL) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองตํอความต๎องการของ
ผู๎เรียน การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม และเทคโนโลยี เพื่อให๎บัณฑิตเป็นผู๎มีความรู๎ มีความสามารถ และ
ทัศนคติในการทางานที่ดี มีสํวนสาคัญในการพัฒนา ภาคการเกษตรของประเทศให๎ก๎าวหน๎าและมั่นคง
โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎
ความสามารถในด๎านการเกษตร มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู๎ และการฝึกปฏิบัติ มีทักษะการวิจัย การ
แก๎ปัญหาและการพัฒนาความรู๎ในสาขาวิชาการเกษตร มีความสามารถในการใช๎เทคโนโล ยี เพื่อการจัดการที่
ทันสมัย พร๎อมการทางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เข๎าใจในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลง สามารถปฎิบัติงานได๎ภายใต๎สถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกตํางหลากหลาย และ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
เพื่อให๎บรรลุวัตุประสงค์ของหลักสูตรเมื่อบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จะต๎องมีผลลัพธ์การเรียนรู๎ หรือ คุณลักษณะดังตํอไปนี้
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร และศาสตร์ที่
เกี่ยวข๎อง
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีทักษะการวิจัย และบูรณาการใช๎
ความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ในการแก๎ปัญหาการทางานได๎
3. มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่ทันสมัย
4. มีทักษะการสื่อสาร ด๎านการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
6. มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล๎อม มีภาวะผู๎นา มีมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกตําง สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นภายใต๎วัฒนธรรมที่หลากหลาย
7. เป็นผู๎ใฝุรู๎ สู๎งาน และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ในระหวํางการใช๎หลักสูตร หลักสูตรได๎วางแผนการพัฒนา ไว๎ดังนี้
แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการ
กลยุทธ์
พัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. การพัฒนาการเรียนการสอน
1.สํงเสริมการเรียนการสอนที่เน๎นการวิจัยเป็น
ฐาน (Research Based Learning, RBL)
2. สํงเสริมการใช๎ภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร
และทางวิชาการ
2.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยน ดูงานของนักศึกษา
2.2 ประสานความรํวมมือทางวิชาร ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษาใน
ตํางประเทศ
3. จัดกิจกรรมอบรมด๎านการเรียนการสอน
รวมทั้งสํงเสริมให๎อาจารย์ผู๎สอนเข๎ารับการ
อบรมด๎านการเรียนการสอนในรูปแบบตํางๆ

2. การพัฒนานักศึกษา
1.สํงเสริมนักศึกษาให๎มีความเป็นผู๎นาที่ดี มี
มนุษยสัมพันธ์
2. สํงเสริมให๎นักศึกษามีคุณธรรม จรรยาบรรณ
และจริยธรรม
3. สํงเสริมการแก๎ปัญหาจากสถานการณ์จริง
โดยใช๎หลักวิชาการ
4. สํงเสริมให๎นักศึกษามีความสามารถในการ
วิจัยและเรียนรู๎ด๎วยตัวเอง
3. การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัย

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

1.จานวนชั่วโมงหรือ รายวิชา ที่มีการเรียนการสอน
ที่เน๎นการวิจัยเป็นฐาน
2.1.รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารและ
ทางวิชาการ
2.2 จานวนนักศึกษาในหลักสูตร ไป แลกเปลี่ยน
ตํางประเทศ และ จานวนนักศึกษาไปสหกิจศึกษา
ตํางประเทศ
3.1 งบประมาณจัดสรรด๎านสํงเสริม และพัฒนา
ด๎านการเรียนการสอน
3.2 จานวนอาจารย์ประจาหลักสุตรและอาจารย์
ผู๎สอนที่ได๎รับการฝึกอบรมด๎านการเรียนการสอน
3.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการเรียนการ
สอน
1.1 จานวนกิจกรรมที่สํงเสริมนักศึกษาให๎มีความ
เป็นผู๎นา มีมนุษยสัมพันธ์
2.1 จานวนกิจกรรมที่สํงเสริมให๎นักศึกษามี
คุณธรรม และจริยธรรม
3.1 รายวิชา สหกิจศึกษา ผู๎ประกอบการมีความพึง
พอใจผลงานของนักศึกษาในระดับดี
4.1 รายวิชา โครงงานนักศึกษา และรายวิชาปัญหา
พิเศษ โดยนักศึกษาสามารถนาเสนอผลการวิจัย
และเรียนรู๎ในการสัมมนาทางวิชาการและมี
รายงานผลการวิจัย หรือการเรียนรู๎ฉบับสมบูรณ์
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1. มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ใน มคอ. 3

1.1 จานวนรายวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหา จาก
รายงานสะท๎อนผลการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร
2. มีรายวิชาเปิดใหมํ หรือ รายวิชาเลือกเพิ่มขึ้น 2.1 จานวนรายวิชาเปิดใหมํ หรือรายวิชาเลือก
3. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
3.1 มีหลักสูตรที่ผํานมาตรฐานการกากับหลักสูตร
หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่ง เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกํน วําด๎วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 1 ข๎อ 6
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกํน วําด๎วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ
ระดับปริญญาตรี พศ.2557
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไมํมี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต๎น
เดือนสิงหาคม– เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม– เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน– เดือนกรกฎาคม (ถ๎ามี)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ให๎เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกํน วําด๎วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555 หมวด
ที่ 2
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจาการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกตํางไปจาก
เดิมที่คุ๎นเคย มีสังคมกว๎างขึ้น ต๎องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห๎องและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่นักศึกษาต๎องสามารถจัดแบํงเวลาให๎เหมาะสม
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ แนะนาการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบํงเวลา
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผู๎ปกครองนักศึกษา เพื่อสร๎างความคุ๎นเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ
สอน การดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และการตอบข๎อซักถามตํางๆ
2.4.3 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาแกํนักศึกษา ทาหน๎าที่สอดสํองดูแล ตักเตือน ให๎คาปรึกษาและ
แนะนา
2.4.4 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร๎อมการแนะนาการเรียน
2.4.5 มีระบบทบทวนความรู๎แกํนักศึกษาในหัวข๎อที่ไมํเข๎าใจอยํางตํอเนื่อง
2.4.6 จัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่คอยให๎ความชํวยเหลือและให๎คาปรึกษาแกํนักศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1
จานวนรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาแตํละปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
365
365
365
365
ชั้นปีที่ 2
365
365
365
ชั้นปีที่ 3
365
365
ชั้นปีที่ 4
365
รวม
365
730
1095
1460
คาดวําจะสาเร็จการศึกษา
365

2564
365
365
365
365
1460
730

2.5.2 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และจานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาจาแนกตามวิชาเอก
วิชาเอก
1. กีฏวิทยา
2. โรคพืชวิทยา
3. ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
4. พืชสวน
5. พืชไรํ
6. การสํงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
7. สัตวศาสตร์
รวม

จานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละปี
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา
การศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
45
45
45
45
45
45
45
85
365

85
365

85
365

85
365

85
365

85
365

2.6 งบประมาณตามแผน
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
คําธรรมเนียมการศึกษา
8,760,000 17,520,000 26,280,000 35,040,000
รวมรายรับ
8,760,000 17,520,000 26,280,000 35,040,000
ปีงบประมาณ
ประมาณการรายจ่าย
2560
2561
2562
2563
งบใช๎สอย ตอบแทนและวัสดุ
7,360,000 15,920,200 24,480,000 33,040,000
งบครุภัณฑ์
1,400,000
1,600,000 1,800,000 2,000,000
รวมรายจ่าย
8,760,000 17,520,000 26,280,000 35,040,000
ประมาณการคําใช๎จํายตํอหัวนักศึกษาตํอหลักสูตร = 96,000 บาท
ประมาณการรายรับ

2564
35,040,000
35,040,000
2564
33,040,000
2,000,000
35,040,000

85
365
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกํน (ฉบับที่ 766/2549) วําด๎วย การเทียบโอนรายวิชาและ
คําคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกํน วําด๎วยการ
ลงทะเบียนเรียนข๎ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.25 60)เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี ประกอบด๎วย วิชาเอก 7 วิชาเอก ได๎แกํ
(1) กีฏวิทยา (Entomology)
(2) โรคพืชวิทยา (Plant Pathology)
(3) ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม (Soil Science and Environment)
(4) พืชสวน (Horticulture)
(5) พืชไรํ (Agronomy)
(6) การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร (Agricultural Extension and Development)
(7) สัตวศาสตร์ (Animal Science)
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 141 หนํวยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร๎างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.25
60)
ประกอบด๎วย 2 แผน คือ
(1) แผนที่ 1 เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาและการฝึกงาน รวม 141 หนํวยกิต
(2) แผนที่ 2 เป็นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาตํางๆ จานวน 135 หนํวยกิต และ สหกิจ
ศึกษา จานวน 6 หนํวยกิต ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา รวม 141 หนํวยกิต
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จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุํมวิชาภาษา
1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะ

จานวนหน่วยกิต
ตามแผนการศึกษา
141
30
12
9
9
105
แผนที่ 1ฝึกงาน
แผนที่ 2สหกิจศึกษา
26
26
67-76
67-76
31
31
34-39
33-39

2.1 กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุํมวิชาบังคับ
2.2.1 กลุํมวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.2 กลุํมวิชาชีพ
2.2.3 กลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
-วิชาฝึกงาน
2-3
-วิชาสหกิจศึกษา
2.3 กลุํมวิชาเลือก
6-12
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หมายเหตุ : รายละเอียดแยกตามวิชาเอกและแผนการเรียน ในตารางที่ 1

6
3-9
6

ตารางที่ 1.

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2560) จาแนกตามวิชาเอกและแผนการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร
กีฏวิทยา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุํมวิชาภาษา
1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1.3 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุํมวิชาบังคับ
2.2.1 กลุํมวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ
2.2.2 กลุํมวิชาชีพ
2.2.3 กลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
- วิชาฝึกงาน
- วิชาสหกิจศึกษา
2.3 กลุํมวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

โรคพืชวิทยา

แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
30
30
30
30
12
12
12
12
9
9
9
9

วิชาเอกและแผนการศึกษา
ปฐพีศาสตร์และ
พืชสวน
พืชไร่
สิ่งแวดล้อม
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
30
30
30
30
30
30
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
9

การส่งเสริมและ
สัตวศาสตร์
พัฒนาการเกษตร
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2
30
30
30
30
12
12
12
12
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

105
26
67
31
34

105
26
70
31
33

105
26
70
31
37

105
26
73
31
36

105
26
70
31
36

105
26
73
31
36

105
26
67
31
34

105
26
70
31
33

105
26
70
31
36

105
26
67
31
33

105
26
73
31
39

105
26
76
31
39

105
26
76
31
39

105
26
76
31
39

2
12
6
141

6
9
6
141

2
9
6
141

6
6
6
141

3
9
6
141

6
6
6
141

2
12
6
141

6
9
6
141

3
9
6
141

6
9
6
141

3
6
6
141

6
3
6
141

3
6
6
141

6
3
6
141
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกวิชาเอก และทุกแผน ต๎อง
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังตํอไปนี้ รวม 30 หนํวยกิต
(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 เกษตรเพื่อสุขภาวะ
3(3-0-6)
Agriculture for Well Being
*AG001 003 เกษตรเชิงสร๎างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Agriculture
000 145 ภาวะผู๎นาและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
(3)กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9
*AG001 001 การสื่อสารทางการเกษตร
Agricultural Communication
000 174 ทักษะการเรียนรู๎
Learning Skills
000 176 ผู๎ประกอบการสร๎างสรรค์
Creative Entrepreneurs

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Basic Computer and Information Technology
รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ
e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยกาหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
105 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
26 หน่วยกิต
นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกวิชาเอกและทุกแผน
จะต๎องเรียนรายวิชาแกนดังตํอไปนี้
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**AG003 301
SC101 011
**

SC101 012
SC101 013
**SC101 014
**SC201 006
SC201 007
**SC201 103
**SC401 005
SC501 000
SC702 101
SC702 102

สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
Biology for Agriculture I
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
Biology for Agriculture I Laboratory
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
Biology for Agriculture II
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
Biology for Agriculture II Laboratory
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
เคมีอินทรีย์เบื้องต๎น
Elementary Organic Chemistry
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Mathematics for Health Science
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Elementary Physics
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory

(2) กลุ่มวิชาบังคับ
(2.1) กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ 31
นักศึกษาทุกวิชาเอกและทุกแผน ต๎องเรียนรายวิชาดังตํอไปนี้
**
AG001 101
หลักการผลิตพืช
3
Principles of Crop Production
**
AG001 102
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า 4(3-3-7)
Principle of Economic Livestock and
Aquatic Animal Production
AG001 796 การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1
Practicum in Plant Science I
AG001 797
การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2
Practicum in Plant Science II

3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
67 - 76 หน่วยกิต
หน่วยกิต
(3-0-6)

1(0-6-3)
1(0-6-3)
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AG001 798
**
**
**
**
**

**

การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน
Practicum in Basic Animal Science
AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
AG002 202
สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Design for Agriculture
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
AG003 304
การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
Introduction to Agribusiness Management

(3) กลุ่มวิชาชีพ
วิชาเอกที่เปิดสอนทั้งหมด 7 วิชาเอก ดังตํอไปนี้
(1) กีฏวิทยา
(2) โรคพืช
วิทยา
(3) ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
(4) พืชสวน
(5) พืชไรํ
(6) การสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร
(7) สัตวศาสตร์

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

33-39

หน่วยกิต

(3.1) วิชาเอกกีฏวิทยา
(3.1.1) แผนที่ 1 นักศึกษา ต๎องเรียน กลุํม วิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให๎ ได๎
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.1.1.1) กลุ่มวิชาชีพ
34 หน่วยกิต
*AG103 001 การวิเคราะห์จาแนกแมลง
3(2-3-5)
Insect Identification
**AG103 002 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง
3(2-3-5)
Insect Morphology and Development
**AG103 003
แมลงศัตรูสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
Economic Entomology
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**AG103 004

นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
**AG103 005 หลักการควบคุมแมลงศัตรู
Principles of Insect Pest Control
*AG103 006 สารกาจัดแมลงและวิธีการใช๎
Insecticides and Application
AG104 001 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insects Pests and Weeds
**AG104 002
กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
Post-harvest Entomology
AG104 761 การสัมมนาทางกีฏวิทยา
Seminar in Entomology
**AG104 775 โครงงานนักศึกษาด๎านกีฏวิทยา
Student Project in Entomology
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
Physiology for Crop Production
**SC803 305 ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
(3.1.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 2 หน่วยกิต
**AG103 796
การฝึกงานทางกีฏวิทยา 1
Practicum in Entomology I
**AG104 797
การฝึกงานทางกีฏวิทยา 2
Practicum in Entomology II

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

(3.1.1.3) กลุ่มวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะ ฯเปิดสอนหรือกาหนดเพิ่มเติมภายหลังไมํ
น๎อยกวํา 12 หนํวยกิต
**AG104 003
แมลงอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
Industrial Insects
AG104 004
การผลิตไหม
3(2-3-5)
Silk Production
*AG104 005
ธุรกิจการทาฟาร์มแมลงกินได๎
3(2-3-5)
Edible Insect Farming Business
AG104 006
แมลงศัตรูในบ๎านเรือนและชุมชน
3(2-3-5)
Urban Entomology
*AG104 007
กีฏวิทยาทางปศุสัตว์
3(2-3-5)
Livestock Entomology
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*AG104 008 กีฏวิทยาสิ่งแวดล๎อม
Environmental Entomology
**AG104 774 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา
Special Problems in Entomology
**
AG144 402 วัชพืชและการควบคุม
Weeds and Weed Control
AG144 432
การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding

3(3-0-6)
3(0-9-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

(3.1.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต๎องเรียนกลุํมวิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให๎ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.1.2.1) กลุ่มวิชาชีพ
33 หน่วยกิต
ให๎เรียนรายวิชาในกลุํม วิชาชีพ (3.1.1.1) ยกเว๎นรายวิชา AG104 775 โครงงานนักศึกษาด๎านกีฏวิทยา
และให๎เรียนรายวิชาตํอไปนี้ในกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
(3.1.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
6 หนํวยกิต
Cooperative Education in Agriculture
(3.1.2.3) กลุม่ วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน ข๎อ (3.1.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกาหนดเพิ่มเติมภายหลังไมํ
น๎อยกวํา 9 หนํวยกิต
(3.2) วิชาเอกโรคพืชวิทยา
(3.2.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต๎องเรียน กลุํม วิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให๎ ได๎
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.2.1.1) กลุ่มวิชาชีพ
37
หน่วยกิต
AG112 201
จุลชีพกํอโรคพืช
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
เทคนิคทางด๎านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร 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

สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค๎าเกษตร
Phytosanitation and Agricultural Standards
AG114 761
การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช
Seminar in Plant Pathology
AG114 775
โครงงานนักศึกษาด๎านวิทยาโรคพืช
Student Project in Plant Pathology
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
Soil fertility and Plant Nutrition
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
3(3-0-6)
Physiology for Crop Production
**AG144 402 วัชพืชและการควบคุม
Weeds and Weed Control
AG144 432 การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
**
SC803 305 ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry
(3.2.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 2 หน่วยกิต
AG113 796
การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 1
Practicum in Plant Pathology I
AG113 797
การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 2
Practicum in Plant Pathology II

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

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

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

(3.2.1.3) กลุม่ วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปิดสอน หรือกาหนดเพิ่มเติมภายหลังไมํน๎อย
กวํา 9 หนํวยกิต
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
Agricultural Meteorology
**AG143 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
AG153 603
การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร
Marketing Management in Agribusiness

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

(3.2.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต๎องเรียนกลุํมวิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให๎ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.2.2.1) กลุ่มวิชาชีพ
36 หน่วยกิต
ให๎เรียนรายวิชาในกลุํมวิชาชีพ (3.2.1.1) ยกเว๎นรายวิชา AG114 775 โครงงานนักศึกษาด๎านวิทยาโรค
พืชและให๎เรียนรายวิชาตํอไปนี้ในกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
(3.2.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร
6 หนํวยกิต
Cooperative Education in Agriculture
(3.2.2.3) กลุม่ วิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข๎อ ( 3.2.1. 3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง ไมํ
น๎อยกวํา 6 หนํวยกิต
(3.3) วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(3.3.1) แผนที่ 1 นักศึกษา ต๎องเรียน กลุํม วิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให๎ ได๎
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 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 หลักมูลวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Fundamentals of Environmental Science
*AG123 312 เคมีของดิน
2(2-0-4)
Soil Chemistry
AG123 314 การจัดการลุํมน้า
3(2-3-5)
Watershed Management
**AG123 331 การวิเคราะห์ดินน้าพืชวัสดุเกษตรและสิ่งแวดล๎อม 3
(1-6-7)
Analysis of Soil Water Plant Agricultural
Materials and Environment
**AG123 332 การสารวจดินและจาแนกดิน
3(2-3-5)
Soil Survey and Classification

21

*AG123 341

มลพิษสิ่งแวดล๎อมและการควบคุม
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)
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
Resources and Environmental Impact Analysis
and Assessment
**AG124 462 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
3(2-3-5)
Soil Microbiology and Biotechnology
**AG124 761 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
1(1-0-2)
Seminar in Soil Science and Environment
**AG124 775
โครงงานนักศึกษาด๎านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 3(1-6-5)
Student Project in Soil Science and Environment
**SC803 305
ชีวเคมี พื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Biochemistry
(3.3.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
**AG122 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
1
Practicum in Soil Science and Environment I
**AG123 796
การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 2
Practicum in Soil Science and Environment II
**AG123 797 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
3
Practicum in Soil Science and Environment III

3 หน่วยกิต
1(0-6-3)
1(0-6-3)
1(0-6-3)

(3.3.1.3) กลุม่ วิชาเลือก
9
หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปิดสอนหรือกาหนดเพิ่มเติมภายหลังไมํ
น๎อยกวํา 9 หนํวยกิต
(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 การประเมินและการวางแผนการใช๎ที่ดิน
3(3-0-6)
Land Evaluation and Land Use Planning
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AG123 433 ดินเขตร๎อน
3(3-0-6)
Tropical Soils
*AG123 434
วิทยาแรํในดินเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Soil Mineralogy
AG124 412 เทคโนโลยีปุ๋ย
3(3-0-6)
Fertilizer Technology
**AG124 431 การกาเนิดดิน
3(3-0-6)
Soil Genesis
AG124 445
การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้า
3(3-0-6)
Soil and Water Management and Conservation
AG143 312
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
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 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม
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 การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้า
3(3-0-6)
Soil and Water Management and Conservation
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
3(3-0-6)
Physiology for Crop Production
(3.3.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต๎องเรียนกลุํมวิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให๎ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.3.2.1) กลุ่มวิชาชีพ
36
หน่วยกิต
ให๎เรียนรายวิชา ในกลุํมวิชาชีพ (3.3.1.1) ยกเว๎นรายวิชา AG124 775 โครงงานนักศึกษาด๎านปฐพี
ศาสตร์และสิ่งแวดล๎อมและให๎เรียนรายวิชาตํอไปนี้ในกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
(3.3.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
6 หนํวยกิต
Cooperative Education in Agriculture
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(3.3.2.3) กลุ่มวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข๎อ (3.3.1. 3)และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง ไมํ
น๎อยกวํา 6 หนํวยกิต
(3.4) วิชาเอกพืชสวน
(3.4.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต๎องเรียนกลุํมวิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให๎ ได๎
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 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 หลักการผลิตไม๎ผล
3(2-3-5)
Principles of Fruit Crop Production
AG133 301
การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
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
โครงงานนักศึกษาด๎านพืชสวน
3(1-6-5)
Student Project in Horticulture
AG143 312
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
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
ปฏิบัตกิ ารพฤกษศาสตร์ทางการเกษตร
1(0-3-2)
Agricultural Botany Laboratory
**SC803 305
ชีวเคมี พื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Biochemistry
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(3.4.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
**AG133 796
การฝึกงานทางพืชสวน1
Practicum in Horticulture I
AG133 797
การฝึกงานทางพืชสวน2
Practicum in Horticulture II

2 หน่วยกิต
1(0-6-3)
1(0-6-3)

(3.4.1.3) กลุม่ วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะเปิดสอนหรือกาหนดเพิ่มเติมภายหลังไมํน๎อย
กวํา 12 หนํวยกิต
AG133 302
การจัดสวนและการจัดการสนามหญ๎า
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
การผลิตพืชสวนเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Production of Promising Horticulture Crops
*AG134 004
การจัดดอกไม๎และการออกแบบ
3(2-3-5)
Flower Arrangement and Design
*AG134 402
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
3(2-3-5)
Postharvest Technology of Horticultural
Commodities
*AG134 403
การใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน
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) นักศึกษาต๎องเรียนกลุํมวิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให๎ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
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(3.4.2.1) กลุม่ วิชาชีพ
33
หน่วยกิต
ให๎เรียนรายวิชาในกลุํมวิชาชีพ ( 3.4.1.1) ยกเว๎น AG134 775 โครงงานนักศึกษาด๎านพืชสวน และให๎
เรียนรายวิชาตํอไปนี้ในกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
(3.4.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
6 หนํวยกิต
Cooperative Education in Agriculture
(3.4.2.3) กลุม่ วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข๎อ (3.4.1. 3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง ไมํ
น๎อยกวํา 9 หนํวยกิต
(3.5) วิชาเอกพืชไร่
(3.5.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต๎องเรียน กลุํม วิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให๎ ได๎
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.5.1.1) กลุม่ วิชาชีพ
36 หน่วยกิต
AG123 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
3(3-0-6)
Soil Fertility and Plant Nutrition
AG143 311
การผลิตพืชไรํเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
Economic Field Crop Production
AG143 312
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
3(3-0-6)
Physiology for Crop Production
**AG143 361
ระบบการทาฟาร์ม
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
การจัดการผลิตพืชไรํแบบบูรณาการ
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
ผู๎ประกอบการทางพืชไรํ
3(2-3-5)
Entrepreneur in Agronomy
AG144 761
การสัมมนาทางพืชไรํ
1(1-0-2)
Seminar in Agronomy
AG144 775
โครงงานนักศึกษาด๎านพืชไรํ 3
(1-6-5)
Student Project in Agronomy

26

**SC803 305

ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry

(3.5.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
**AG143 796 การฝึกงานทางพืชไรํ
1
Practicum in Agronomy I
**AG143 797
การฝึกงานทางพืชไรํ 2
Practicum in Agronomy II
**AG143 798
การฝึกงานทางพืชไรํ 3
Practicum in Agronomy II

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

(3.5.1.3) กลุม่ วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะ ฯเปิดสอน หรือกาหนดเพิ่มเติมภายหลังไมํ
น๎อยกวํา 9 หนํวยกิต
**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
พืชน้ามัน
2(2-0-4)
Oil Crops
AG143 419
การผลิตอ๎อยและผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
Sugarcane Production and Products
AG144 774
ปัญหาพิเศษทางพืชไรํ
3(0-9-4)
Special Problems in Agronomy
(3.5.2) แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต๎องเรียนกลุํมวิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให๎ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.5.2.1) กลุม่ วิชาชีพ
33 หน่วยกิต
ให๎เรียนรายวิชา ในกลุํมวิชาชีพ (3.5.1.1) ยกเว๎น รายวิชา AG144 775 โครงงานนักศึกษาด๎านพืชไรํ
และ *AG144 500 ผู๎ประกอบการทางพืชไรํและให๎เรียนรายวิชาตํอไปนี้ในกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
(3.5.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
6 หนํวยกิต
Cooperative Education in Agriculture
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(3.5.2.3) กลุม่ วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะ ฯเปิดสอน หรือ กาหนดเพิ่มเติมภายหลังไมํ
น๎อยกวํา 9 หนํวยกิต
**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
พืชน้ามัน
2(2-0-4)
Oil Crops
AG143 419
การผลิตอ๎อยและผลิตภัณฑ์
2(2-0-4)
Sugarcane Production and Products
*AG144 500
ผู๎ประกอบการทางพืชไรํ
3(2-3-5)
Entrepreneur in Agronomy
AG144 774
ปัญหาพิเศษทางพืชไรํ
3(0-9-4)
Special Problems in Agronomy
(3.6) วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
(3.6.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต๎องเรียน กลุํม วิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให๎ ได๎
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.6.1.1) กลุม่ วิชาชีพ
39
หน่วยกิต
*AG163 002
สถิติเพื่อการวิจัยทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(2-3-5)
Statistics for Research in Agricultural Extension
and Development
**AG163 101
วิธีการสํงเสริมการเกษตร
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
การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร
3(2-3-5)
Community Analysis for Agricultural Development
**AG163 302
การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร
3(3-0-6)
Project Planning and Evaluation in Agriculture
**AG163 501
การพูดและการเขียนทางการสํงเสริม
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)
ความรับผิดชอบตํอสังคม
Management of Agricultural Community
Development and Cooperate Social Responsibility
**AG164 401
การจัดการเรียนรู๎และฝึกอบรมทางการเกษตร
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)
ผู๎ประกอบการทางการเกษตร
Management of Community Enterprise and
Entrepreneur Development in Agriculture
**AG164 763 การ
สัมมนาทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร
1(1-0-2)
Seminar in Agricultural Extension and
Development
**AG164 775
โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการสํงเสริม
3(0-9-4)
แ
ละพัฒนาการเกษตร
Academic and Professional Project in Agricultural
Extension and Development
(3.6.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
AG163 796
การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1
Practicum in Agricultural Extension and
Development I
AG163 797
การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2
Practicum in Agricultural Extension and
Development II
AG164 798
การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3
Practicum in Agricultural Extension and
Development III

3 หน่วยกิต
1(0-6-3)
1(0-6-3)
1(0-6-3)
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(3.6.1.3) กลุ่มวิชาเลือก

6 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาตํอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆทีค่ ณะฯเปิดสอนหรือกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง ไมํน๎อย
กวํา 6 หนํวยกิต
*AG163 203
กฎหมายเกษตร ข๎อกาหนดและจริยธรรมทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agrarian Laws, Regulations and Ethics in Agriculture
**AG163 402
การจัดการกิจกรรมนันทนาการในงาน
3(2-3-5)
สํงเสริมการเกษตร
Management of Recreational Activities
in Agricultural Extension
*AG163 403 การจัดการการทํองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Management of Agro-Tourism
*AG163 404
การจัดการไมซ์ทางการเกษตร
3(3-0-6)
Management of MICE in Agriculture
*AG163 602
การเป็นผู๎นาและการเจรจาตํอรองทางการเกษตร
3(3-0-6)
Leader and Negotiation in Agriculture
(3.6.2) แผน 2 (สหกิจศึกษา) นักศึกษาต๎องเรียนกลุํมวิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให๎ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.6.2.1) กลุม่ วิชาชีพ
39
หน่วยกิต
ให๎เรียนรายวิชาในกลุํมวิชาชีพ (3.6.1.1) ยกเว๎นรายวิชา AG164 775 โครงงานวิชาการและวิชาชีพ
ทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรและให๎เรียนรายวิชาตํอไปนี้ในกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
(3.6.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
6 หนํวยกิต
Cooperative Education in Agriculture
(3.6.2.3) กลุม่ วิชาเลือก
3 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชา เลือกในข๎อ (3.6.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง ไมํ
น๎อยกวํา 3 หนํวยกิต
(3.7) วิชาเอกสัตวศาสตร์
(3.7.1) แผนที่ 1 นักศึกษาต๎องเรียน กลุํม วิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให๎ ได๎
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
(3.7.1.1) กลุม่ วิชาชีพ
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
AG173 361
AG174 401
AG174 402
AG174 403
AG174 404
AG174 441
**AG174 452
AG174 761
AG174 775
**SC803 305

หลักโภชนศาสตร์สัตว์
Principles of Animal Nutrition
สุขศาสตร์สัตว์
Animal Health Science
การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
การผลิตสุกร
Swine Production
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef and Buffalo Production
การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
Applied Animal Nutrition
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Genetics and Breeding
การสัมมนาทางสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
โครงงานนักศึกษาด๎านสัตวศาสตร์
Student Project in Animal Science
ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry

(3.7.1.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
AG173 796
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1
Practicum in Animal Science I
AG173 797
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
Practicum in Animal Science II
AG173 798
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3
Practicum in Animal Science III

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
1(1-0-2)
3(1-6-5)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
1(0-6-3)
1(0-6-3)
1(0-6-3)

(3.7.1.3) กลุม่ วิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนวิชาจากกลุํมใดๆ หรือจากหลายกลุํมตํอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่ สาขาวิชาเปิดสอน
หรือกาหนดเพิ่มเติมภายหลังไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต
(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
การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต๎น 3(1-6-5)
Principle of Feed Quality Control and Microscopy
(3.7.1.2.2) กลุม่ ผู้ประกอบการนักการผลิตสัตว์
AG173 301
การผลิตไกํพื้นเมืองไทย
3(2-3-5)
Thai Native Chicken Production
AG173 302
การผลิตกระตําย
3(2-3-5)
Rabbit Production
AG173 303
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
3(2-3-5)
Small Ruminant Production
AG173 304
การผลิตเป็ด หําน และไกํงวง
3(3-0-6)
Production of Ducks Geese and Turkeys
AG173 321
การจัดการของเสียจากสัตว์
3(2-3-5)
Animal Wastes Management
AG174 412
การฟักไขํและการจัดการโรงฟัก
3(2-3-5)
Incubation and Hatchery Management
AG174 413
การจัดการผลิตภัณฑ์ทางสัตวศาสตร์
3(2-3-5)
Animal Science Product Management
(3.7.1.2.3) กลุม่ นักอนุรักษ์
AG173 334
พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว์ เลี้ยง
3(2-3-5)
Behavior and Welfare of Domestic Animals
AG173 371
การจัดการอนุรักษ์สัตว์ปุา
3(2-3-5)
Wildlife Conservation Management
AG173 372
การจัดการสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
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) นักศึกษาต๎องเรียนกลุํมวิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจ
ศึกษาให๎ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
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(3.7.2.1) กลุม่ วิชาวิชาชีพ
39 หน่วยกิต
ให๎เรียนวิชา กลุํมวิชาชีพ ในข๎อ (3.7.1.1) ยกเว๎นรายวิชา AG174 775 โครงงานนักศึกษาด๎านสัตว
ศาสตร์และ ให๎เรียนวิชาตํอไปนี้ในกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
(3.7.2.2) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
6 หนํวยกิต
Cooperative Education in Agriculture
(3.7.2.3) กลุม่ วิชาเลือก
3
หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนรายวิชาจากกลุํมใดๆ หรือจากหลายกลุํม ในข๎อ (3.7.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯ
กาหนดเพิ่มเติมภายหลังไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิต
* รายวิชาใหมํ
** รายวิชาเปลี่ยนแปลงใหมํ
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให๎นักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชา ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกํน หรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได๎รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจานวนไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต
คาอธิบายระบบรหัสวิชา
คณะเกษตรศาสตร์ ใช๎ระบบรหัสวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกํน (ฉบับที่ 2083/2559) เรื่อง
การใช๎ระบบรหัสวิชา กลําวคือ ให๎ใช๎ระบบรหัสวิชาที่ประกอบด๎วย อักษรภาษาอังกฤษจานวน 2 ตัว ตามด๎วย
ตัวเลขจานวน 6 หลัก ดังนี้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก แสดงอักษรยํอชื่อคณะ วิทยาลัย หรือหนํวยงานที่
จัดการเรียนการสอน
ตัวเลขหลักที่
1 และหลักที่ 2 แสดงรหัสวิชาหรือหลักสูตรในคณะ วิทยาลัย หรือ
หนํวยงานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ตัวเลขหลักที่ 3
แสดงระดับของวิชา
ตัวเลขหลักที่ 4 และหลักที่ 5 แสดงลาดับที่ของรายวิชา
และหลัก
ที่ 6
สาหรับตัวอักษร และตัวเลข 2 ตัวแรก แทนคณะและภาควิชา/สาขาวิชา กาหนดไว๎ดังนี้
000 xxx
หมายถึง รายวิชาสานักวิชาศึกษาทั่วไป
LI000 xxx
หมายถึง รายวิชาสถาบันภาษา
AG00x xxx
หมายถึง รายวิชาเรียนรํวมในคณะเกษตรศาสตร์
AG10x xxx
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา
AG11x xxx
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาโรคพืช
AG12x xxx
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม

33

AG13x xxx
AG14xxxx
AG15x xxx
AG16x xxx
AG17x xxx
SCxxx xxx

หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาพืชไรํ
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร
หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
หมายถึง รายวิชาคณะวิทยาศาสตร์

3.1.4 แผนการศึกษา
เพื่อให๎การลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษามีความตํอเนื่องและครบตามหลักสูตรกาหนด จึงได๎
แสดงแผนการศึกษาไว๎เป็นแนวทางในการลงทะเบียน นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงลาดับวิชาที่จะลงทะเบียน
เรียนได๎ตามความเหมาะสม หรือตามคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือตามการเปลี่ยนแปลงของการเปิด
สอนของรายวิชาตํางๆได๎
ตัวอย่างแผนการศึกษา ประกอบด้วย
1) แผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของนักศึกษาทุกคน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและ หมวดวิชาเฉพาะใน กลุํมวิชาพิ้นฐานวิชาชีพ และกลุํมวิชาบังคับพื้นฐาน
วิชาชีพเหมือนกัน
2) แผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 แยกตามวิชาเอกและแยกตามแผน
1) แผนการศึกษา แยกตามสาขาวิชาเอกและแผนการศึกษา
2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชากีฏวิทยา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
**
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
English I
000 174 ทักษะการเรียนรู๎
Learning Skills
*AG001 001 การสื่อสารทางการเกษตร
Agricultural Communication
AG001 796
การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1
Practicum in Plant Science I
AG001 797
การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2
Practicum in Plant Science II
**AG001 101
หลักการผลิตพืช
3
Principles of Crop Production
หรือ **AG001 102
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า
Principle of Economic Livestock and
Aquatic Animal Production

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-6-3)
1(0-6-3)
(3-0-6)
4(3-3-7)
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SC101 011
**SC101 012

ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
2(2-0-4)
Biology for Agriculture I
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
Biology for Agriculture I Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน 1
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม 1

1(0-2-1)
7-18 หน่วยกิต
7-18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**000 102
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
*AG001 002 เกษตรเพื่อสุขภาวะ
3(3-0-6)
Agriculture for Well Being
*AG001 003
เกษตรเชิงสร๎างสรรค์
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
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า 4(3-3-7)
Principle of Economic Livestock and
Aquatic Animal Production
SC101 013
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
2(2-0-4)
Biology for Agriculture II
**SC101 014
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
1(0-2-1)
Biology for Agriculture II Laboratory
**SC401 005
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Mathematics for Health Science
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
19-20 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
37 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
**
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 145 ภาวะผู๎นาและการจัดการ
Leadership and Management
** AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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**

AG002 203

กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ **AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
**
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
SC201 007
เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
SC702 101
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
SC702 102
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

(2-3-5)
(2-3-5)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
57

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
**000 104 ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 176
ผู๎ประกอบการสร๎างสรรค์
Creative Entrepreneurs
** AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
**
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ ** AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
**
SC201 103
เคมีอินทรีย์เบื้องต๎น
Elementary Organic Chemistry
SC501 000
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Elementary Physics
XXXXX XXX เลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

20 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
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2.1) วิชาเอกกีฏวิทยา แผนที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**
AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
*AG103 001
การวิเคราะห์จาแนกแมลง
Insect Identification
** AG103 002
สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง
Insect Morphology and Development
** AG103 003
แมลงศัตรูสาคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
**SC803 305 ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry
XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304
การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
Introduction to Agribusiness Management
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
Physiology for Crop Production
**AG103 004 นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
**
AG103 005 หลักการควบคุมแมลงศัตรู
Principles of Insect Pest Control
*AG103 006
สารกาจัดแมลงและวิธีการใช๎
Insecticidesand Application
**
AG103 796 การฝึกงานทางกีฏวิทยา
1
Practicum in Entomology I
AG10X XXX วิชาเลือกในวิชาชีพ
Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(2-3-5)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
99 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-6-3)
3 หนํวยกิต
22 หน่วยกิต
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
โครงงานนักศึกษาด๎านกีฏวิทยา
3(1-6-5)
Student Project in Entomology
**AG104 797 การฝึกงานทางกีฏวิทยา
2
1(0-6-3)
Practicum in Entomology II
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
3 หนํวยกิต
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
14 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
135 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
2.2) วิชาเอกกีฏวิทยา แผนที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
*AG103 001 การวิเคราะห์จาแนกแมลง
Insect Identification
**AG103 002 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง
Insect Morphology and Development
**AG103 003
แมลงศัตรูสาคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
**SC803 305 ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry

หน่วยกิต
6 หนํวยกิต
6 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
Introduction to Agribusiness Management
**AG103 004 นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
**
AG103 005 หลักการควบคุมแมลงศัตรู
Principles of Insect Pest Control
*AG103 006
สารกาจัดแมลงและวิธีการใช๎
Insecticidesand Application
**
AG103 796 การฝึกงานทางกีฏวิทยา
1
Practicum in Entomology I
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Elective course
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
Physiology for Crop Production
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
121
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
AG104 001
การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insects Pests and Weeds
**
AG104 002
กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
Post-harvest Entomology
AG104 761 การสัมมนาทางกีฏวิทยา
Seminar in Entomology
**AG104 797 การฝึกงานทางกีฏวิทยา
2
Practicum in Entomology II
AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา 6
Major Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3 หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
99 หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-6-3)
3 หนํวยกิต
3(3-0-6)
22 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
1(0-6-3)
หนํวยกิต
14 หน่วยกิต
135 หน่วยกิต

39

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
Cooperative Education in Agriculture
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

6 หนํวยกิต
6 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต

1) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
000 174 ทักษะการเรียนรู๎
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
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า
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
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
2(2-0-4)
Biology for Agriculture I
**
SC101 012
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
1(0-2-1)
Biology for Agriculture I Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน 1
7-18 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม 1
7-18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
**
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
English II
*
AG001 002 เกษตรเพื่อสุขภาวะ
Agriculture for Well Being
*AG001 003 เกษตรเชิงสร๎างสรรค์
Creative Agriculture
**
AG001 101
หลักการผลิตพืช
Principles of Crop Production

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3

(3-0-6)
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หรือ ** AG001 102

หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า 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
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
2(2-0-4)
Biology for Agriculture II
**
SC101 014
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
1(0-2-1)
Biology for Agriculture II Laboratory
**SC401 005
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Mathematics for Health Science
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
19-20 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
37 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
**
000 103 ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 145 ภาวะผู๎นาและการจัดการ
Leadership and Management
**
AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **
AG002 202
สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
**
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ **
AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
**
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
SC201 007
เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
SC702 101
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
SC702 102
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
57

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
20 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
**000 104 ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 176 ผู๎ประกอบการสร๎างสรรค์
Creative Entrepreneurs
** AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
**
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ ** AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
AG112 201 จุลชีพกํอโรคพืช
Plant Pathogens
**
SC201 103
เคมีอินทรีย์เบื้องต๎น
Elementary Organic Chemistry
SC501 000
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Elementary Physics
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต

2.3) วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
**AG113 201
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
AG113 796
การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 1
Practicum in Plant Pathology I
AG123 351
ความอุดมสมบูรณ์ดินและโภชนาการพืช
Soil Fertility and Plant Nutrition
**SC803 305
ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-6-3)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
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XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3 หนํวยกิต
19 หน่วยกิต
97 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-5)
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304
การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Agribusiness Management
AG113 301
การควบคุมโรคพืช
3(2-3-5)
Plant Disease Control
*AG113 504 เทคนิคทางด๎านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร 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
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
3(3-0-6)
Physiology for Crop Production
AG144 402
วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-5)
Weeds and Weed Control
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
3 หนํวยกิต
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
22 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
119 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
AG114 501
โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Crops
*AG114 505
สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค๎าเกษตร
Phytosanitation and Agricultural Standards
AG114 761
การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช
Seminar in Plant Pathology
AG144 432 การ
ปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
AGXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective Course

หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
6 หนํวยกิต
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XXXXXXX

วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
AG114 775
โครงงานนักศึกษาด๎านวิทยาโรคพืช
Student Project in Plant Pathology
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3 หนํวยกิต
19 หน่วยกิต
138 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(1-6-5)
3 หน่วยกิต
141หน่วยกิต

2.4) วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
**AG113 201
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
AG113 796
การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 1
Practicum in Plant Pathology
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ดินและโภชนาการพืช
Soil Fertility and Plant Nutrition
**SC803 305
ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry
XXXXX XXX
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-6-3)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
19 หน่วยกิต
97 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-5)
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304
การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Agribusiness Management
AG113 301
การควบคุมโรคพืช 3(2-3-5)
Plant Disease Control
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*AG113 504
AG113 797
AG143 312
AG144 402
AGXX XXX

เทคนิคทางด๎านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-5)
Techniques for Plant Pathology and
Agricultural Microbiology
การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 2 1(0-6-3)
Practicum in Plant Pathology II
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
3(3-0-6)
Physiology for Crop Production
วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-5)
Weeds and Weed Control
วิชาเลือกในสาขา 3 หนํวยกิต
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
22 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
119 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
AG114 501
โรคของพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
Diseases of Economic Crops
*AG114 505
สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค๎าเกษตร
3(3-0-6)
Phytosanitation and Agricultural Standards
AG114 761
การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช
1(1-0-2)
Seminar in Plant Pathology
AG144 432 การ
ปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-3-5)
Plant Breeding
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
3 หนํวยกิต
Major Elective Course
XXXXX XXX
วิชาเลือกเสรี
3 หนํวยกิต
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
16 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
135 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
6
Cooperative Education in Agriculture
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
หนํวยกิต
6 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต
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2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
000 174 ทักษะการเรียนรู๎
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
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า
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
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
2(2-0-4)
Biology for Agriculture I
**SC101 012
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
1(0-2-1)
Biology for Agriculture I Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน 1
7-18 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม 1
7-18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2
**
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
English II
*
AG001 002 เกษตรเพื่อสุขภาวะ
Agriculture for Well Being
*AG001 003
เกษตรเชิงสร๎างสรรค์
Creative Agriculture
AG001 798
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน
Practicum in Basic Animal Science
**AG001 101
หลักการผลิตพืช
3
Principles of Crop Production
หรือ **AG001 102
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า 4(3-3-7)
Principle of Economic Livestock and
Aquatic Animal Production

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-6-3)
(3-0-6)
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SC101 013

ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
Biology for Agriculture II
**SC101 014
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
Biology for Agriculture II Laboratory
**SC401 005
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Mathematics for Health Science
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
19-20 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
**000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 145 ภาวะผู๎นาและการจัดการ
Leadership and Management
** AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202
สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
**
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ **AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
**
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
SC201 007 เ
คมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
SC702 101
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
SC702 102
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
57
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่2
**000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 176 ผู๎ประกอบการสร๎างสรรค์
Creative Entrepreneurs

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
20 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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**

AG002 201

หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
**
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ ** AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
*AG122 201
ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์ 1
Principles of Soil Science Laboratory
**AG122 796
การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม 1
Practicum in Soil Science and Environment I
**SC201 103
เคมีอินทรีย์เบื้องต๎น
Elementary Organic Chemistry
SC501 000
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Elementary Physics
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
2.5) วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
*AG123 202 หลักมูลวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
Fundamental of Environmental Science
AG123 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
Soil Fertility and Plant Nutrition
**AG123 331
การวิเคราะห์ดิน น้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล๎อม
Analysis of Soil, Water, Plant, Agricultural
Materials and Environment
**AG123 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล๎อม 2
Practicum in Soil Science and Environment II
**SC803 305 ชีวเคมี
พื้นฐาน
Basic Biochemistry
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
(0-3-2)
1(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-7)
1(0-6-3)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต
96 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
**AG003 302
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304
การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
Introduction to Agribusiness Management
**AG123 312
เคมีของดิน
Soil Chemistry
AG123 314 การจัดการลุํมน้า
Watershed Management
**AG123 332
การสารวจและจาแนกดิน
Soil Survey and Classification
*AG123 341
มลพิษสิ่งแวดล๎อมและการควบคุม
Environmental Pollution and Control
**AG123 797
การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม3
Practicum in Soil Science and Environment III
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-6-3)
18 หน่วยกิต
114 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
*AG124 311
ฟิสิกส์ของดิน
2(1-3-5)
Soil Physics
*AG124 432
การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางทรัพยากร 3(3-0-6)
และสิ่งแวดล๎อม
Resources and Environmental Impact Analysis
and Assessment
**AG124 462
จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
3(2-3-5)
Soil Microbiology and Biotechnology
**AG124 761
การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
1(1-0-2)
Seminar in Soil Science and Environment
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
6 หนํวยกิต
Major Elective Course
XXXXX XXX
วิชาเลือกเสรี
3 หนํวยกิต
Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
18 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
132 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG124 775 โครงงานนักศึกษาด๎านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
3(1-6-5)
Student Project in Soil Science and Environment
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
3 หนํวยกิต
Major Elective Course
XXXXX XXX
วิชาเลือกเสรี
3หนํวยกิต
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
141 หน่วยกิต
2.6) วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
*AG123 202 หลักมูลวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
Fundamental of Environmental Science
**AG123 331
การวิเคราะห์ดิน น้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล๎อม
Analysis of Soil, Water, Plant, Agricultural
Materials and Environment
AG123 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
Soil Fertility and Plant Nutrition
**AG123 796
การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม2
Practicum in Soil Science and Environment II
**SC803 305
ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
96
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304
การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
Introduction to Agribusiness Management
*AG123 312
เคมีของดิน
Soil Chemistry

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-7)
3(3-0-6)
1(0-6-3)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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**AG123 332

การสารวจและการจาแนกดิน
Soil Survey and Classification
AG123 314 การจัดการลุํมน้า
Watershed Management
*AG123 341
มลพิษสิ่งแวดล๎อมและการควบคุม
Environmental Pollution and Control
**AG123 797 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์
และสิ่งแวดล๎อม3
Practicum in Soil Scienceand Environment III
AGXXX XXX
วิชาเลือกในวิชาชีพ
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-6-3)
3 หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
117 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 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)
และสิ่งแวดล๎อม
Resources and Environmental Impact Analysis
and Assessment
**AG124 761
การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
1(1-0-2)
Seminar in Soil Science and Environment
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
3 หนํวยกิต
Elective Course
XXXXX XXX วิชาเลือก
เสรี
3 หนํวยกิต
Free Elective Course
XXXXX XXX วิชาเลือก
เสรี
3 หนํวยกิต
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
18 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
135 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
Cooperative Education in Agriculture
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
6 หนํวยกิต
6 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต
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2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพืชสวน
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
000 174 ทักษะการเรียนรู๎
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
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า
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
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
2(2-0-4)
Biology for Agriculture I
**SC101 012
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
1(0-2-1)
Biology for Agriculture I Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน 1
7-18 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม 1
7-18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
**
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
English II
*
AG001 002 เกษตรเพื่อสุขภาวะ
Agriculture for Well Being
*AG001 003
เกษตรเชิงสร๎างสรรค์
Creative Agriculture
**AG001 101
หลักการผลิตพืช
3
Principles of Crop Production
หรือ **AG001 102
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า 4(3-3-7)
Principle of Economic Livestock and
Aquatic Animal Production
AG001 798
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน
Practicum in Basic Animal Science

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

1(0-6-3)
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SC101 013

ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
Biology for Agriculture II
**
SC101 014
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
Biology for Agriculture II Laboratory
**SC401 005
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Mathematics for Health Science
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
19-20 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
**
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 145 ภาวะผู๎นาและการจัดการ
Leadership and Management
** AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
**
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ **AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
**
SC201 006
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
SC201 007
เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
SC702 101
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
SC702 102
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
5
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
**000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 176
ผู๎ประกอบการสร๎างสรรค์ 3
Creative Entrepreneurs

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
20 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
(3-0-6)
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**

AG002 201

หรือ **AG002 202
**

AG002 203

หรือ ** AG002 204
**

SC201 103
SC501 000
XXXXX XXX

หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
เคมีอินทรีย์เบื้องต๎น
Elementary Organic Chemistry
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Elementary Physics
เลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต

2.7) วิชาเอกพืชสวน แผนที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
*AG133 001 หลักการขยายพันธุ์พืช
Principle of Plant Propagation
**AG133 101
การผลิตผักเศรษฐกิจ
Economic Vegetable Production
AG133 201
หลักการผลิตไม๎ผล
Principles of Fruit Crop Production
หรือ AG133 301
การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
Flower and Ornamental Plant Production
**AG133 796
การฝึกงานทางพืชสวน 1
Practicum in Horticulture I
*SC113 209
พฤกษศาสตร์ทางการเกษตร 2(2-0-4)
Agricultural Botany
*SC113 210 ปฏิบัติ
การพฤกษศาสตร์ทางการเกษตร
Agricultural Botany Laboratory

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

1(0-3-2)
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**SC803 305

ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)
22 หน่วยกิต
100 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-5)
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Agribusiness Management
AG123 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
3(3-0-6)
Soil fertility and plant nutrition
AG133 201
หลักการผลิตไม๎ผล
3(2-3-5)
Principles of Fruit Crop Production
หรือ AG133 301
การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
3(2-3-5)
Flower and Ornamental Plant Production
AG133 797
การฝึกงานทางพืชสวน 2
1(0-6-3)
Practicum in Horticulture II
AG143 312
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
3(3-0-6)
Physiology of crop production
XXXXX XXX
วิชาเลือกเสรี
3 หนํวยกิต
Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
19 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
119 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG134 401
สรีรวิทยาทางพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
AG144 432
การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
AG13X XXX วิชาเลือกในวิชาเอก
Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(2-3-5)
3(2-3-5)
6 หนํวยกิต
12 หน่วยกิต
131 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
AG134 761
การสัมมนาทางพืชสวน
Seminar in Horticulture
AG134 775
โครงงานนักศึกษาด๎านพืชสวน
Student Project in Horticulture
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

1(1-0-2)
3(1-6-5)
6 หนํวยกิต
10 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต

2.8) วิชาเอกพืชสวน แผนที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
*AG133 001 หลักการขยายพันธุ์พืช
Principle of Plant Propagation
**AG133 101
การผลิตผักเศรษฐกิจ
Economic Vegetable Production
AG133 201
หลักการผลิตไม๎ผล
Principles of Fruit Crop Production
หรือ AG133 301
การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
Flower and Ornamental Plant Production
**AG133 796
การฝึกงานทางพืชสวน 1
Practicum in Horticulture I
*SC113 209
พฤกษศาสตร์ทางการเกษตร 2(2-0-4)
Agricultural Botany
*SC113 210 ปฏิบัติ
การพฤกษศาสตร์ทางการเกษตร
Agricultural Botany Laboratory
**SC803 305
ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
100

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

1(0-3-2)
3(3-0-6)
22 หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น 3(3-0-6)
Introduction to Agribusiness Management
AG123 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืช
Soil Fertility and Plant Nutrition
AG133 201
หลักการผลิตไม๎ผล
Principles of Fruit Crop Production
หรือ AG133 301
การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
Flower and Ornamental Plant Production
AG133 797
การฝึกงานทางพืชสวน 2
Practicum in Horticulture II
AG143 312
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
Physiology of crop production
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG134 401
สรีรวิทยาทางพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
AG134 761
การสัมมนาทางพืชสวน
Seminar in Horticulture
AG144 432
การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
AG13X XXX
วิชาเลือกในวิชาชีพ
Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
Cooperative Education in Agriculture
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(2-3-5)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(0-6-3)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
19 หน่วยกิต
119 หน่วยกิต
3(2-3-5)
1(1-0-2)
3(2-3-5)
9 หนํวยกิต
16 หน่วยกิต
135 หน่วยกิต
หน่วยกิต
6 หนํวยกิต
6 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต
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2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพืชไร่
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
000 174 ทักษะการเรียนรู๎
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
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า
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
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
2(2-0-4)
Biology for Agriculture I
**SC101 012
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
1(0-2-1)
Biology for Agriculture I Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน 1
7-18 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม 1
7-18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
**
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
English II
*AG001 002 เกษตรเพื่อสุขภาวะ
Agriculture for Well Being
*AG001 003
เกษตรเชิงสร๎างสรรค์
Creative Agriculture
**
AG001 101
หลักการผลิตพืช
3
Principles of Crop Production
หรือ **AG001 102
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า
Principle of Economic Livestock and
Aquatic Animal Production
AG001 798
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พื้นฐาน
Practicum in Basic Animal Science

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(3-0-6)
4(3-3-7)
1(0-6-3)
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SC101 013

ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
Biology for Agriculture II
**SC101 014
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
Biology for Agriculture II Laboratory
**SC401 005
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Mathematics for Health Science
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
19-20 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
**
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 145 ภาวะผู๎นาและการจัดการ
Leadership and Management
** AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
**
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ **AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
**
SC201 006
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
SC201 007
เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
SC702 101
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
SC702 102
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
5
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
**000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 176
ผู๎ประกอบการสร๎างสรรค์
Creative Entrepreneurs

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
20 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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**

AG002 201

หรือ **AG002 202
** AG002 203
หรือ ** AG002 204
**

SC201 103
SC501 000
XXXXX XXX

หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
เคมีอินทรีย์เบื้องต๎น
Elementary Organic Chemistry
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Elementary Physics
เลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2.9) วิชาเอกพืชไร่ แผนที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
AG143 311
การผลิตพืชไรํเศรษฐกิจ
Economic Field Crop Production
**AG143 796 การฝึกงานทางพืชไรํ 1
Practicum in Agronomy I
**AG143 797 การฝึกงานทางพืชไรํ 2
Practicum in Agronomy II
**SC803 305
ชีวเคมี พื้นฐาน
Basic Biochemistry
XXXXX XXX
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
1
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-6-3)
1(0-6-3)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
7 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
Introduction to Agribusiness Management
AG123 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil Fertility and Plant Nutrition
AG143 312
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
Physiology for Crop Production
**AG143 361
ระบบการทาฟาร์ม
Farming Systems
**AG143 451
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
**AG143 798
การฝึกงานทางพืชไรํ 3
Practicum in Agronomy III
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
11
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG144 402
วัชพืชและการควบคุม
Weeds and Weed Control
AG144 432
การปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Breeding
*
AG144 500
ผู๎ประกอบการทางพืชไรํ
Entrepreneur in Agronomy
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-5)
1(0-6-3)
3หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
4 หนํวยกิต
13 หน่วยกิต
129 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
AG144 417
การจัดการผลิตพืชไรํแบบบูรณาการ
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 การสัมมนาทางพืชไรํ
Seminar in Agronomy
AG144 775 โครงงานนักศึกษาด๎านพืชไรํ
Student Project in Agronomy
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
2.10) วิชาเอกพืชไร่ แผนที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
AG143 311
การผลิตพืชไรํเศรษฐกิจ
Economic Field Crop Production
**AG143 796 การฝึกงานทางพืชไรํ 1
Practicum in Agronomy I
**AG143 797 การฝึกงานทางพืชไรํ 2
Practicum in Agronomy II
**SC803 305
ชีวเคมีพื้นฐาน
Basic Biochemistry
XXXXX XXX
วิชาเลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
1
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
Introduction to Agribusiness Management
AG123 351
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil Fertility and Plant Nutrition
AG143 312
สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
Physiology for Crop Production

1(1-0-2)
3(1-6-5)
2 หนํวยกิต
12 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
1(0-6-3)
1(0-6-3)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
7 หน่วยกิต
95 หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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**AG143 361
**AG143 451
**AG143 798
AGXXX XXX

ระบบการทาฟาร์ม
Farming Systems
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
การฝึกงานทางพืชไรํ 3
Practicum in Agronomy III
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน

รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2(2-0-4)
3(2-3-5)
1(0-6-3)
3 หนํวยกิต
21
11

เลือกออกฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
Cooperative Education in Agriculture
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
12

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หนํวยกิต
6

หน่วยกิต
2 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
การจัดการผลิตพืชไรํแบบบูรณาการ
3(1-6-5)
Integrated Management in Field Crop Production
AG144 441
นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา
3(2-3-5)
Field Crop Ecology and Physiology
AG144 761 การสัมมนาทางพืชไรํ
1(1-0-2)
Seminar in Agronomy
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
6 หนํวยกิต
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
1
9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
141 หน่วยกิต
เลือกออกฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG144 402
วัชพืชและการควบคุม
Weeds and Weed Control

3(2-3-5)
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AG144 432

การปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-3-5)
Plant Breeding
AG144 417
การจัดการผลิตพืชไรํแบบบูรณาการ
3(1-6-5)
Integrated Management in Field Crop Production
AG144 441
นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไรํ
3(2-3-5)
Field Crop Ecology and Physiology
AG144 761
การสัมมนาทางพืชไรํ
1(1-0-2)
Seminar in Agronomy
AGXXX XXX วิชาเลือกในสาขา
6 หนํวยกิต
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
1
9 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
135
หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
Cooperative Education in Agriculture
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

6 หนํวยกิต
6

หน่วยกิต
141หน่วยกิต

2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
000 174 ทักษะการเรียนรู๎
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
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า
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
**

SC101 012

ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
2(2-0-4)
Biology for Agriculture I
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
Biology for Agriculture I Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน 1
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม 1

1(0-2-1)
7-18 หน่วยกิต
7-18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
*
AG001 002 เกษตรเพื่อสุขภาวะ
3(3-0-6)
Agriculture for Well Being
*AG001 003
เกษตรเชิงสร๎างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Agriculture
**AG001 101
หลักการผลิตพืช
3
(3-0-6)
Principles of Crop Production
หรือ **AG001 102
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า 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
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
2(2-0-4)
Biology for Agriculture II
**
SC101 014
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
1(0-2-1)
Biology for Agriculture II Laboratory
**SC401 005
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Mathematics for Health Science
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
19-20 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
37 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
**000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 145 ภาวะผู๎นาและการจัดการ
Leadership and Management
** AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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**

กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ **AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
**
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
SC201 007
เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
SC702 101
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
SC702 102
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

**
หรือ
**
หรือ
**

AG002 203

(2-3-5)
(2-3-5)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
57

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่2
**000 104 ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 176 ผู๎ประกอบการสร๎างสรรค์
Creative Entrepreneurs
AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
**AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
** AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
SC201 103
เคมีอินทรีย์เบื้องต๎น
Elementary Organic Chemistry
SC501 000
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Elementary Physics
XXXXX XXX
เลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

20 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
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2.11) วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
3(3-0-6)
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Genetics and Biotechnology
**AG163 101
วิธีการสํงเสริมการเกษตร
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
การพูดและการเขียนทางการสํงเสริมและ
2(1-3-2)
พัฒนาการเกษตร
Speaking and Writing in Agricultural Extension
and Development
AG163 796
การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 1(0-6-3)
Practicum in Agricultural Extension and Development I
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
18 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
96 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Agribusiness Management
**AG163 002
สถิติเพื่อการวิจัยทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(2-3-5)
Statistics for Research in Agricultural Extension
and Development
**AG163 301
การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร
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
การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 1(0-6-3)
Practicum in Agricultural Extension
and Development II
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XXXXX XXX

เลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3 หนํวยกิต
19 หน่วยกิต
115 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG003 302
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-5)
Experimental Design for Agriculture
**AG164 303
การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและ
3(3-0-6)
ความรับผิดชอบตํอสังคม
Management of Agricultural Community
Development and Cooperate Social Responsibility
**AG164 401
การจัดการเรียนรู๎และฝึกอบรมทางการเกษตร
3(2-3-5)
Management of Instructional Learning
and Training in Agriculture
**AG164 601
การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา
3(3-0-6)
ผู๎ประกอบการทางการเกษตร
Management of Community Enterprise and
Entrepreneur Development in Agriculture
**AG164 763
การสัมมนาการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร
1(1-0-2)
Seminar in Agricultural Extension and
Development
**AG164 775
โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการสํงเสริม
3(0-9-4)
และพัฒนาการเกษตร
Academic and Professional Project in Agricultural
Extension and Development
AG164 798
การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 1(0-6-3)
Practicum in Agricultural Extension and
Development III
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
17 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
132 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
**AG164 503
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล
ทางการเกษตร
Information Technology and Digital
Communication in Agriculture

หน่วยกิต
3(2-3-5)
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AGXXX XXX
AGXXX XXX

วิชาเลือกในสาขา
Major Elective course
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต
9

2.12) วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology
**AG163 101
วิธีการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Extension Methods
**AG163 102
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเกษตร
Agricultural Socio-economic Development
**AG163 103
นิเทศศาสตร์พัฒนาการเกษตร
Development Communications in Agriculture
**AG163 501
การพูดและการเขียนทางการสํงเสริม
และพัฒนาการเกษตร
Speaking and Writing in Agricultural Extension
and Development
AG163 796
การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1
Practicum in Agricultural Extension and
Development I
XXXXX XXX
เลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
99

หน่วยกิต
141หน่วยกิต

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

1(0-6-3)
3 หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 304
การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Agribusiness Management
*AG163 002
สถิติเพื่อการวิจัยทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(2-3-5)
Statistics for Research in Agricultural Extension
and Development
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**AG163 301
**AG163 302
**AG163 502
AG163 797
AG16X XXX

การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร
3(2-3-5)
Community Analysis for Agricultural Development
การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร
3(3-0-6)
Project Planning and Evaluation Agriculture
การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร
3(2-3-5)
Multi-media Production in Agriculture
การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 1(0-6-3)
Practicum in Agricultural Extension
and Development II
วิชาเลือกในวิชาชีพ
3 หนํวยกิต
Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
19 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
118 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**AG003 302
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-5)
Experimental Design for Agriculture
**AG164 303
การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและ
3(3-0-6)
ความรับผิดชอบตํอสังคม
Management of Agricultural Community
Development and Cooperate Social Responsibility
**AG164 401
การจัดการเรียนรู๎และฝึกอบรมทางการเกษตร
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)
ผู๎ประกอบการทางการเกษตร
Management of Community Enterprise and
Entrepreneur Development in Agriculture
**AG164 763
การสัมมนาทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร
1(1-0-2)
Seminar in Agricultural Extension and
Development Management
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AG164 798

การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3
Practicum in Agricultural Extension and
Development III
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร
Cooperative Education in Agriculture
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

1(0-6-3)
17 หน่วยกิต
135 หน่วยกิต
หน่วยกิต
6 หนํวยกิต
6 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต

2) แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
**
000 101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
000 174 ทักษะการเรียนรู๎
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
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า
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
ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
2(2-0-4)
Biology for Agriculture I
**
SC101 012
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
1(0-2-1)
Biology for Agriculture I Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน 1
7-18 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
17-18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**
000 102
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
*
AG001 002 เกษตรเพื่อสุขภาวะ
3(3-0-6)
Agriculture for Well Being
*AG001 003
เกษตรเชิงสร๎างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Agriculture
**
AG001 101 หลักการผลิตพืช
3
(3-0-6)
Principles of Crop Production
หรือ ** AG001 102
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า 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 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
2(2-0-4)
Biology for Agriculture II
**
SC101 014
ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร2
1(0-2-1)
Biology for Agriculture II Laboratory
**SC401 005
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Mathematics for Health Science
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
19-20 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
37 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
**
000 103
ภาษาอังกฤษ 3
English III
000 145 ภาวะผู๎นาและการจัดการ
Leadership and Management
** AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
**
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ **AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
**
SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
1(0-3-2)
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SC201 007

เคมีพื้นฐาน
Basic Chemistry
SC702 101
จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
SC702 102
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-3)
57

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่2
**000 104
ภาษาอังกฤษ 4
English IV
000 176
ผู๎ประกอบการสร๎างสรรค์
Creative Entrepreneurs
** AG002 201
หลักปฐพีศาสตร์
Principles of Soil Science
หรือ **AG002 202 สังคมเกษตรและการสํงเสริมการเกษตร
Agricultural Society and Agricultural Extension
**
AG002 203
กีฏวิทยาเบื้องต๎น 3
Elementary Entomology
หรือ ** AG002 204
หลักการวิทยาโรคพืช 3
Principles of Plant Pathology
**
SC201 103
เคมีอินทรีย์เบื้องต๎น
Elementary Organic Chemistry
SC501 000
ฟิสิกส์เบื้องต๎น
Elementary Physics
XXXXX XXX เลือกเสรี
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
2.13) วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผนที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research
AG003 303
พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
Agricultural Genetics and Biotechnology

20 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(2-3-5)
(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนํวยกิต
21 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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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 พื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Biochemistry
XXXXX XXX วิชาเลือกเสรี
3 หนํวยกิต
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
19 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
97 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-5)
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
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
หลักโภชนศาสตร์สัตว์
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
Dairy Cattle Production
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
AG174 401
การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
หรือ AG174 402
การผลิตสุกร
Swine Production
AG174 403
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef and Buffalo Production
หรือ AG174 404
การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
AG174 441
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
Applied Animal Nutrition
**AG174 452
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Genetics and Breeding
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
AG174 761
การสัมมนาทางสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
AG174 775
โครงงานนักศึกษาด๎านสัตวศาสตร์
Student Project in Animal Science
AG17X XXX วิชาเลือกในวิชาชีพ
Elective course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(2-3-5)
20

หน่วยกิต
117 หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3 หนํวยกิต
17 หน่วยกิต
134 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(1-6-5)
3 หนํวยกิต
7 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต

2.14) วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผนที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
**AG003 301
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
Basic Statistics for Agricultural Research

หน่วยกิต
3(3-0-6)
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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 พื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Biochemistry
XX XXX XXX วิชาเลือกเสรี
3 หนํวยกิต
Free Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
19 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
97 หน่วยกิต
เลือกออกฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-5)
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
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
หลักโภชนศาสตร์สัตว์
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
Beef and Buffalo Production
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
AG004 785
สหกิจศึกษาทางการเกษตร
Cooperative Education in Agriculture
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
AG174 401
การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
AG174 404
การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
AG174 441
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
Applied Animal Nutrition
**AG174 452
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Genetics and Breeding
AG174 761
การสัมมนาทางสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
AGXXX XXX
วิชาเลือกในวิชาชีพ
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(2-3-5)
20 หน่วยกิต
117 หน่วยกิต
หน่วยกิต
6 หนํวยกิต
6 หน่วยกิต
123 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
1(1-0-2)
3 หนํวยกิต
18 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต

เลือกออกฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
3(2-3-5)
Experimental Design for Agriculture
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต๎น
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
หลักโภชนศาสตร์สัตว์
3(3-0-6)
Principles of Animal Nutrition
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AG173 796

การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 1
Practicum in Animal Science I
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
Practicum in Animal Science II
การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3
Practicum in Animal Science
การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

1(0-6-3)

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
AG174 402
การผลิตสุกร
Swine Production
AG174 403
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef and Buffalo Production
AG174 441
โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
Applied Animal Nutrition
**AG174 452
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Genetics and Breeding
AG174 761
การสัมมนาทางสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
AGXXX XXX
วิชาเลือกในสาขา
Major Elective Course
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
3(2-3-5)

หรือ AG173 797
AG173 798
AG174 401
AG174 404

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร
Cooperative Education in Agriculture
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

1(0-6-3)
1(0-6-3)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
20 หน่วยกิต
117 หน่วยกิต

3(2-3-5)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
1(1-0-2)
3 หนํวยกิต
18 หน่วยกิต
135 หน่วยกิต
หน่วยกิต
6 หนํวยกิต
6 หน่วยกิต
141 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
**000 101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
การพัฒนาทักษะการอําน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได๎ในชีวิตประจาวันและในการเรียน
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
การพัฒนาทักษะการอําน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได๎ในชีวิตประจาวันและในการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 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
การพัฒนาทักษะการอําน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได๎ในชีวิตประจาวันการเรียน 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
การพัฒนาทักษะการอําน เขียน พูด ฟัง นาเสนอ อภิปราย ได๎ในชีวิตประจาวันการเรียน และอาชีพใน
ระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 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 ภาวะผู้นาและการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎นาบุคลิกภาพลักษณะและบทบาทผู๎นา การสร๎างทีมงาน และการ
ทางานเป็นทีมหลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเองการจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการกับความขัดแย๎งการจัดการเชิงกลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาภาวะผู๎นาและการจัดการ
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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
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไมํมี
แนวคิดและความสาคัญของทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 การรู๎ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์การคัด
สรรแหลํงสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและนาเสนอในเชิงวิชาการ
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 : ไมํมี
คุณลักษณะผู๎ประกอบการ หลักจริยธรรมสาหรับผู๎ประกอบการ ความรับผิดชอบตํอสังคมขององค์กร
การสร๎างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหลํงทุน การวางแผนธุรกิจ การสร๎าง แบ
รนด์ และเครื่องหมายการค๎า การบัญชีเบื้องต๎น การชาระภาษี 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 : ไมํมี
ความสาคัญและองค์ประกอบของการสื่อสารทางการเกษตร การคัดลอกผลงาน การฟังเพื่อรวบรวม
ข๎อมูล สารสนเทศและการตั้งคาถาม การอํานเพื่อรวบรวมข๎อมูลและการตั้งคาถาม การสื่อสารผํานการเขียน
การสื่อสารผํานการพูด การผลิตสื่อการสื่อสารผํานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานการสร๎างสรรค์และ
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 : ไมํมี
ความสาคัญของ การเกษตรตํอสุขภาวะความสัมพันธ์ของเกษตร อาหารและสุขภาพ การเกษตรตํอ
ความมั่นคงและความปลอดภัยด๎านอาหาร นวัตกรรมการเกษตรเพื่ออาหารและสุขภาพ การเกษตรเพื่อความ
ยั่งยืนของภาคการเกษตรและสิ่งแวดล๎อม เกษตรอภิรมย์ แนวโน๎มการเกษตรในอนาคต
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 : ไมํมี
ความหมายและความสาคัญของเกษตรเชิงสร๎างสรรค์ แนวคิดการสร๎างเกษตรเชิงสร๎างสรรค์ เกษตรเชิง
สร๎างสรรค์เพื่อการผลิตอาหาร เกษตรเชิงสร๎างสรรค์ เพื่อ การทํองเที่ยว เชิงนิเวศน์ เกษตรเชิงสร๎างสรรค์เพื่อ
สิ่งแวดล๎อม เกษตรเชิงสร๎างสรรค์ เพื่อพลังงานเพื่อภูมิทัศน์ เกษตรเชิงสร๎างสรรค์เพื่อ สังคมเมืองสีเขียว การ
ออกแบบและการนาเสนอโครงการการเกษตรเชิงสร๎างสรรค์
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 : ไมํมี
ความสัมพันธ์ระหวํางพืชกับผู๎บริโภคระบบการผลิตพืชการจาแนกพืชพันธุ์พืชและพระราชบัญญัติพันธุ์
พืชการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชการจัดการการผลิตพืชด๎านการขยายพันธุ์พืช การเขตกรรม การ
จัดการศัตรูพืชและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
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.
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**AG001 102 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า 4
(3-3-7)
Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
หลักการผลิตสัตว์ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ อาหารและการให๎อาหาร การ
จัดการเลี้ยงดู การตลาด การปูองกันโรคและพยาธิของสัตว์ปีก สุกร โคเนื้อ กระบือ โคนม และสัตว์น้า ปัญหา
และปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์ตํอการผลิตสัตว์ การตลาด และการค๎าผลิตภัณฑ์สัตว์
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 : ไมํมี
การฝึกปฏิบัติในการผลิตพืชไรํที่สาคัญแบบครบวงจร เริ่มตั้งแตํการเตรียมดิน การเขตกรรม การ
ประเมินต๎นทุนและกาไร การฝึกทักษะในการใช๎เครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรในกระบวนการการ
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 : ไมํมี
การฝึกปฏิบัติการผลิตพืชสวนเบื้องต๎นเริ่มต๎นตั้งแตํการเตรียมพื้นที่ปลูก การวาง ระบบน้าสาหรับการ
ผลิตพืชสวน การเพาะเมล็ดและการย๎ายกล๎า 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 : ไมํมี
การฝึกปฏิบัติในฟาร์มด๎านพันธุ์สัตว์อาหารการจัดการ และเทคนิคที่จาเป็นในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
ได๎แกํ โคเนื้อ โคนม กระบือสุกรสัตว์ปีกพืชอาหารสัตว์ เกษตรผสมผสานและการฝึกเทคนิคในห๎องปฏิบัติการ

82

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 : ไมํมี
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับการกาเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน นิเวศวิทยา
บริเวณรอบราก ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน การจัดการ
และการอนุรักษ์ดินและน้า การประเมินดินเพื่อการใช๎ประโยชน์ตามศักยภาพของดินทางการเกษตร และ
ความสัมพันธ์ของดินกับสิ่งแวดล๎อม
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 : ไมํมี
สังคมเกษตร การเปลี่ยนแปลงและแนวโน๎มของสังคมเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกษตร
การแพรํกระจายนวัตกรรมทางการเกษตร การทาความเข๎าใจเกษตรกรและชุมชน การสํงเสริมการเกษตร
และการสื่อสารการเกษตร
Agricultural society, change and trend of agricultural society, agricultural socioeconomic 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 : ไมํมี
ลักษณะทั่วไปของแมลงและความสาคัญ ความหลากหลายและการจัดจาแนกกลุํมแมลง โครงสร๎าง
และหน๎าที่ พฤติกรรมแมลงและนิเวศวิทยา แมลงสาคัญทางเศรษฐกิจ การใช๎ประโยชน์ และการควบคุมแมลง
ศัตรู
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 : ไมํมี
ความสาคัญของโรคพืช ความหมายและลักษณะอาการของโรค สาเหตุและองค์ประกอบการเกิดโรค
กระบวนการเกิดโรค วงจรโรคและการแพรํระบาด โรคพืชที่เกิดจากเชื้อสาเหตุกลุํมตํางๆ การวินิจฉัยสาเหตุ
โรคพืช และการปูองกันกาจัดโรคพืช
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 : ไมํมี
สถิติพื้นฐานที่สาคัญในการวิจัยทางการเกษตร ความนําจะเป็น การทดสอบสมติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและความสัมพันธ์ทางสถิติ แนวคิดการทางานวิจัย และการเตรียมข๎อเสนอ
โครงการวิจัยเบื้องต๎น
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 การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวําง ทรีทเมนต์ และ
กลุํมของทรีทเมนต์ แผนการทดลองแบบตํางๆ การจัดการทดลองแบ บแฟกทอเรียล การแก๎ปัญหาข๎อมูลที่มี
ปัญหา การประยุกต์ใช๎โปรแกรมทางสถิติ การสรุปผลการทดลอง การนาเสนอผลการทดลอง
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
บทบาทของพันธุศาสตร์จากอดีตสูํอนาคต กฎของเมนเดลจากดีเอ็นเอถึงโปรตีน ยีนและการแสดงออก
ของยีนการกลายพันธุ์ระดับ ยีนและโครโมโซม มัลติเพิลอัลลีล การถํายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุม
ด๎วยยีนที่อยูํนอกเหนือนิวเคลียสและผลของการเป็นแมํ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และความรู๎ทาง
พันธุศาสตร์ที่ค๎นพบใหมํๆ
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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
เงือ่ นไขรายวิชา : ไมํมี
บทบาทและความสาคัญของธุรกิจเกษตร แนวคิดพื้นฐาน ในการจัดการธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจ การ
จัดการ และแผน การตลาด การจัดการ และแผน การผลิต การจัดการ และแผนบุคลากร การจัดการ และ
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 : ไมํมี
การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข๎องกับอาชีพการเกษตร ในสถานที่หรือหนํวยงานของเอกชนหรือรัฐโดย
โดยได๎รับความเห็นชอบจากภาควิชา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
Full-time participation in agriculture related internship with private or governmental
organizations approved by the department for one semester.
*AG103 001 การวิเคราะห์จาแนกแมลง
3(2-3-5)
Insect Identification
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
การแบํงหมวดหมูํทางอนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ สายวิวัฒนาการ การวิเคราะห์และการจาแนกแมลงใน
ระดับอันดับและระดับวงศ์ที่สาคัญ
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 : ไมํมี
สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง สัณฐานวิทยาภายนอกและภายใน โครงสร๎างและหน๎าที่
สรีรวิทยาพฤติกรรมวิวัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหวํางแมลงและสภาพแวดล๎อม
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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 แมลงศัตรูสาคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3-5)
Economic Entomology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงศัตรูธรรมชาติ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการเข๎าทาลาย การ
แพรํกระจาย การระบาดของแมลงศัตรูพืชตามฤดูกาล และวิธีการควบคุมที่เหมาะสม
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
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไมํมี
ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลงปัจจัยควบคุมประชากรแมลง พลวัตรประชากร รูปแบบการกระจาย
และความหลากชนิดของแมลง ความสัมพันธ์ระหวํางพืช กับแมลงและศัตรูธรรมชาติองค์ประกอบนิเวศวิทยา
ชุมชนแมลง แนวทางการประยุกต์ใช๎นิเวศวิทยาแมลง
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
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไมํมี
หลักการ วิธีการควบคุมและการจัดการแมลงศัตรู สาเหตุของการระบาด ข๎อตกลงสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชขององค์การการค๎าโลก
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 สารกาจัดแมลงและวิธีการใช้
3(2-3-5)
Insecticidesand Application
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
ชนิดของสารกาจัดแมลง สูตรผสมของสารกาจัดแมลง กลไกการออกฤทธิ์ วิธีการใช๎สารกาจัด แมลง
เครื่องมือพํนสาร การเสื่อมสลาย การเคลื่อนย๎าย และการตกค๎างของสารกาจัดแมลงในสิ่งแวดล๎อม อันตราย
จากการใช๎สารกาจัดแมลง
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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
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไมํมี
การจัดเก็บแมลงในพิพิธภัณฑ์แมลง การวาดภาพแมลงทางวิทยาศาสตร์
การใช๎และการดูแลรักษา
กล๎องจุลทรรศน์ การ เตรียมตัวอยํางแมลงขนาดเล็กในการวิจัยทางกีฏวิทยา การเตรียมตัวอยํางเพื่องานทาง
ชีวโมเลกุล เทคนิคการเก็บตัวอยํางไส๎เดือนฝอยกํอโรคในแมลง การตรวจเชื้อกํอโรคในแมลง การดูแลรักษา
เครื่องมือพํนสารกาจัดแมลง 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 : ไมํมี
หลักการปูองกันกาจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยใช๎สิ่งที่มีชีวิต ชนิดของชีวินทรีย์ที่มีประโยชน์ และ
การนามาใช๎ในการควบคุมโดยชีววิธี การอนุรักษ์และการเพิ่มปริมาณศัตรูธรรมชาติ การใช๎วิธีการควบคุมโดย
ชีววิธีรํวมกับวิธีการควบคุมอื่น 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 : ไมํมี
ผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและสาเหตุการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร ชนิด ชีววิทยา
นิเวศวิทยา พฤติกรรม และลักษณะความเสียหายของแมลงหลังการเกี่ยวเก็บของผลผลิตทางการเกษตร
ได๎แกํ แมลงศัตรูในโรงเก็บ แมลงศัตรูผลผลิตของผักและไม๎ผล แมลงศัตรูผลผลิตของไม๎ตัดดอก วิธีการปฎิบัติ
ที่เหมาะสมในการควบคุมแมลงศัตรูที่เข๎าทาลายผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยวที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
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 : ไมํมี
ผลผลิต ของแมลงที่ใช๎ ในเชิงอุตสาหกรรม การจาแนกลักษณะทางสัณฐาน วิทยาและสรีรวิทยา วงจร
ชีวิตและพฤติกรรม แนวคิด การเลี้ยง การขยายพันธุ์ การจัดการ เครื่องมือและอุปกรณ์ พืชอา ศัย และการ
จัดการ การควบคุมโรคและแมลงศัตรู ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปและการเพิ่มมูลคํา 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 : ไมํมี
เทคโนโลยีและการจัดการสวนหมํอน การผลิตไขํไหม การผลิตรังไหม การอบรังไหม และ การสาวเส๎น
ไหม การปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตไหม
Technologies and mulberry plantation management, silkworm egg production,
cocoon production, cocoon drying and silk yarn processing,good practices for silk
production.
*AG104 005 ธุรกิจการทาฟาร์มแมลงกินได้
3(2-3-5)
Edible Insect Farming Business
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
ความสาคัญและประวัติการใช๎แมลงเป็นอาหารความหลากหลายและประโยชน์ของการใช๎แมลงเป็น
อาหารคุณคําทางโภชนาการของแมลง กินได๎ การทาฟาร์มแมลงสาหรับเป็นอาหารคนและอาหารสัตว์
ผลิตภัณฑ์ การแปรรูป การเพิ่มมูลคํา กฎระเบียบและมาตรฐานฟาร์ม หํวงโซํอุ ปทาน การตลาด และธุรกิจ
ของแมลงกินได๎
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 : ไมํมี
ชนิด ความสาคัญ และนิเวศวิทยาของแมลง และสัตว์ที่มีลักษณะใกล๎เคียง ที่อยูํในบริเวณที่อยูํอาศัย
และเขตชุมชน ปัญหาและความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพ ตลอดจน
วิธีการปูองกันกาจัด
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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 : ไมํมี
แมลงที่มีความสาคัญทางปศุสัตว์ ชีววิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม และการนาโรคของแมลง วิธีการ
ปูองกันกาจัดแมลงนาโรคในปศุสัตว์
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 : ไมํมี
ความสาคัญของแมลงในระบบนิเวศตํางๆ การปรับตัวของแมลงในสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากมลพิษทางอุตสาหกรรม กิจกรรมทางการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การใช๎
แมลงเป็นดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล๎อม การใช๎แมลงเพื่อประเมินทางสิ่งแวดล๎อมและการประยุกต์ใช๎แมลงในการ
พยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล๎อม
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 การค๎นคว๎าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข๎องกับกีฏวิทยา การนาเสนอ
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
การวางแผนและดาเนินงานวิจัยทางด๎านกีฏวิทยา การตรวจเอกสารรายงานวิจัย การวิเคราะห์ข๎อมูล
เขียนรายงาน และการนาเสนอผลการวิจัย
Planning and conducting research on entomology, literature review, data analysis,
report writing and presentation research.

89

**AG104 775 โครงงานนักศึกษาด้านกีฏวิทยา
3(1-6-5)
Student Project in Entomology
เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา
การจัดทาข๎อเสนอโครงการ การดาเนินงานโครงการ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ การนาเสนอ
ผลงาน
Writingproject proposal, conducting project, writing and presenting a final report.
**AG104 797 การฝึกงานทางกีฏวิทยา 2
1(0-6-3)
Practicum in Entomology II
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไมํมี
การฝึกงานทางด๎านกีฏวิทยากับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยได๎รับความเห็นชอบจากภาควิชา
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# หรือ AG002 204#
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา การดารงชีพ วงจรการเกิดโรค การแพรํระบาด และการจัดจาแนกของ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นสาเหตุของโรคพืช วิทยาอาการโรค ความสัมพันธ์กับพืชอาศัย และเทคนิคพื้นฐานที่ใช๎ใน
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#
ความสาคัญและประโยชน์ของการวินิจฉัยโรค ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคพืช การใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิ
ประกอบการวินิจฉัย การเก็บตัวอยํางโรคและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ เทคนิคพื้นฐานและขั้นสูงในวิธีการ
วินิจฉัยโรคพืชตามกลุํมสาเหตุโรค การพิสูจน์โรค การรายงานผลการวินิจฉัยและการให๎คาแนะนาการควบคุม
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
วิธีการปูองกันกาจัดโรคพืชโดยวิธีตําง ๆ การใช๎และวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช๎ปูองกันกาจัด
โรคพืช การปูองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช๎สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพด๎านการปูองกันกาจัดโรคพืช
หลักปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร ฐานข๎อมูลศัตรูพืช
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 การแพรํกระจาย การดารงชีพ ชีววิทยา ลักษณะสาคัญและการ
จาแนกเห็ดราในไฟลัมตําง ๆ ความสัมพันธ์ของเห็ดรากับสิ่งแวดล๎อม ประโยชน์และโทษของเห็ดราตํอมนุษย์
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 : ไมํมี
การจาแนกประเภทเห็ด ความต๎องการอาหารของเห็ด เทคนิคการแยกเชื้อและการผลิตหัวเชื้อ
โรงเรือนเพาะเห็ด การเพาะการจาแนกประเภทเห็ดการเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีการผลิตเป็นการค๎าในประเทศไทย
การแปรรูปและการตลาด เห็ดปุา 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 และเทคนิคสาหรับงานทางด๎านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร การใช๎
ประโยชน์การผลิตมวลชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ

91

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
การฝึกงานเทคนิคพื้นฐานที่จาเป็นทางวิทยาโรคพืช ได๎แกํ การเตรียมดินและอุปกรณ์ปลูกพืชทดลอง
การปลูกพืชและติดตามการเกิดโรคในระยะการเจริญเติบโตของพืช การเตรียมความพร๎อมในห๎องปฏิบัติการ
และการใช๎เครื่องมือพื้นฐาน การฆําเชื้ออุปกรณ์เลี้ยงเชื้อและเครื่องแก๎ว การเตรียมสารละลายและอาหาร
เลี้ยงเชื้อ การแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืชที่เป็นโรค การปลูกเชื้อ การใช๎และบารุงรักษากล๎องจุลทรรศน์และกล๎อง
ถํายรูป การเก็บรักษาตัวอยํางโรคพืช
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
การสารวจและประเมินความเสียหายจากโรคในสภาพไรํ การบันทึกภาพ การเก็บข๎อมูลการระบาด
การสุํมเก็บตัวอยํางโรค การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ข๎อมูลในเรือนทดลองและในไรํ การใช๎สารเคมี
ควบคุมโรคพืช การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี การเตรียมสไลด์ตัวอยํางโรคพืช
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 โรคของพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ได๎แกํ สาเหตุของโรค วงจรการเกิดโรค ระบาดวิทยา และ
มาตรการปูองกันกาจัด
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
ความเสียหายและความสาคัญของโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ชนิดของเชื้อ
สาเหตุและปัจจัยสํงเสริมการเกิดโรค เทคนิคการตรวจโรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว หลักการ
และวิธีการปูองกันกาจัดโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว
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 พระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค๎าเกษตร การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่ดี
การเฝูาระวังและประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืชกักกัน เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพสินค๎าเกษตรด๎านพืช
การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตร
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 วิชาเอกโรคพืช วิทยา
หลักการจัดสัมมนาวิชาการ องค์ประกอบการสัมมนา วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการที่เกี่ยวข๎องด๎าน
วิทยาโรคพืช การเขียนรายงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาการ การนาเสนออภิปราย
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 : ไมํมี
ทักษะการวางแผนและดาเนินงานวิจัยทางด๎านวิทยาโรคพืชกรณีศึกษาการทาวิจัยภายใต๎การแนะนา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลการวิจัย
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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 : ไมํมี
ทักษะการทาโครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข๎อเรื่องทางวิทยาโรคพืช การเรียนรู๎ที่ได๎จากการ
ปฏิบัติงานวิจัย การเขียนรายงาน และนาเสนอผลการดาเนินงาน
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 การกรํอนของดิน การประเมินดินเพื่อการใช๎ประโยขน์
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 : ไมํมี
การฝึกงานพื้นฐานทางด๎านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม เครื่องมือทางด๎านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม
การใช๎ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาด๎านดินและสิ่งแวดล๎อม แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินและสิ่งแวดล๎อม
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 : ไมํมี
ความรู๎พื้นฐานและ แนวคิดของสหสาขาวิชาทางสิ่งแวดล๎อมและนิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล๎อม มลพิษสิ่งแวดล๎อม ความรู๎พื้นฐานของ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
เบื้องต๎น การจัดการสิ่งแวดล๎อมเพื่อความยั่งยืน
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 : ไมํมี
ประเภทและองค์ประกอบของแรํดินเหนียว ปฏิกิริยาทางเคมีของสารคอลลอยด์ การแลกเปลี่ยน
ไอออนในดิน ความสาคัญของสารคอลลอยด์ตํอปฏิกิริยาดิน สมบัติและปฏิกิริยาทางเคมีของอินทรียวัตถุใน
ดิน ดินกรด ดินเกลือและดินดําง ดินในสภาพน้าขัง 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 : ไมํมี
ความหมายของผลิตภาพของดินและความเสื่อมโทรมของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน บทบาทของ
สมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพของดินตํอการให๎ผลผลิตของพืช การเสื่อมโทรมของดินและการจัดการ การ
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 การจัดการลุ่มน้า
3(2-3-5)
Watershed Management
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
ลุํมน้าและหลักการจัดการลุํมน้า สัณฐานวิทยาลุํมน้า อุตุ
-อุทกวิทยา วัฏจักรน้า สมดุลน้า
กระบวนการอุทกวิทยาในพื้นที่ลุํมน้า การใช๎ประโยชน์ที่ดินในลุํมน้า การเปลี่ยนแปลงการใช๎ที่ดินและ
ผลกระทบในลุํมน้าการชะล๎างพังทลายของดินและการประเมินการสูญเสียดิน การใช๎ที่ดินในระบบวนเกษตร
การจัดชั้นคุณภาพลุํมน้าและการจัดการลุํมน้าแบบผสมผสาน
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 : ไมํมี
ภูมิสารสนเทศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง แผนที่ โปรเจคชันของแผนที่และ ระบบพิกัดโคออร์ดิเนท
ชนิดและโครงสร๎างของข๎อมูลในระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะงานที่เกี่ยวข๎องกับระบบภูมิ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวคิดและ มูล ฐานทางด๎านการรับรู๎จากระยะไกล ชนิดของข๎อมูลทางด๎านการรับรู๎
ระยะไกล การแปลและวิเคราะห์ข๎อมูลภาพ การผสมผสานการรับรู๎จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ระบบกาหนดพิกัดภูมิศาสตร์ด๎วยดาวเทียม การประยุกต์ใช๎ภูมิสารสนเทศ
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 : ไมํมี
แนวคิดพื้นฐาน ของการประเมินที่ดิน การวางแผนการใช๎ที่ดิน การสารวจทรัพยากรดิน
วิธี การ
ประเมินที่ดินเพื่อการเกษตร การแปลผลสารวจดิน การประเมินคุณภาพที่ดิน การแบํงเขตนิเวศเกษตร การ
จาแนกสมรรถนะและการจาแนกความเหมาะสมของที่ดิน 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 น้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
3(1-6-7)
Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and Environment
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเคมี การเก็บตัวอยํางดิน พืช น้า วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล๎อม การวิเคราะห์
สมบัติทางเคมีของดิน และพืช การวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และวัสดุเกษตร การวิเคราะห์ ทางกายภาพ
เคมี และชีวภาพของน้า 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 การสารวจและจาแนกดิน
3(2-3-5)
Soil Survey and Classification
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
ปัจจัยและกระบวนการสร๎างตัวของดิน สัณฐาน วิทยาของดิน ความสัมพันธ์ระหวํางธรณีสัณฐานกับ
ดิน เทคนิคการสารวจดินระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ในการสารวจทาแผนที่ดินการแปลความหมายของผลการ
สารวจดินการใช๎ประโยชน์จากแผนที่ดินและรายงานการสารวจดิน
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 : ไมํมี
ความรู๎พื้นฐานของมลพิษสิ่งแวดล๎อม เคมีสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวกับความเป็นไปและการเคลื่อนที่ของ
สารปนเปื้อนในสิ่งแวดล๎อม มลพิษทางดิน น้า อากาศ มูลฝอยและของเสียอันตราย ผลกระทบของมลพิษ
สิ่งแวดล๎อมตํอทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม กิจกรรมการเกษตรกับมลพิษสิ่งแวดล๎อม สารเคมีเกษตรกับ
สิ่งแวดล๎อม อาหารปลอดภัย การแก๎ไข ควบคุม และปูองกันมลพิษสิ่งแวดล๎อม
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
ดินในเชิงแหลํงธาตุอาหารพืช ประวัติและการพัฒนาการศึกษา ระบบนิเวศดิน -พืช วงจรธาตุอาหาร
ระบบคอลลอยด์ดินที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมธาตุอาหารพืช รูปธาตุอาหารและรูปที่เป็นประโยชน์ กลไกที่ดินให๎
ธาตุอาหารแกํรากพืช บทบาทของอินทรียวัตถุตํอความอุดมสมบูรณ์ของดิน วงจรและพฤติกรรมของธาตุ
อาหารพืชตําง ๆ ในระบบดิน -พืช การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุ๋ย โภชนาการพืช กระบวนการที่
พืชดูดใช๎ ลาเลียงและปรุงแตํงธาตุอาหารพืช หน๎าที่ทางสรีรวิทยาของธาตุอาหารพืช
Soil as a source of plant nutrients, history and development of the discipline, soilplant 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 : ไมํมี
ความสาคัญของทรัพยากรที่ดินในเขตร๎อน การจาแนกดินเขตร๎อน สมบัติของดินเขตร๎อน สถานภาพ
ของธาตุอาหารในดิน การใช๎ประโยชน์ที่ดิน การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้าเพื่อความยั่งยืนของการ
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 : ไมํมี
สมบัติ โครงสร๎าง การผุพัง และการกาเนิดของแรํในดิน องค์ประกอบทางแรํในดิน ความสัมพันธ์ของ
แรํกับการแพรํกระจายในดิน เทคนิคการวิเคราะห์แรํในดินโดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ การวิเคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงความร๎อนของวัสดุ กล๎องจุลทรรศน์โพลาไรซ์ กล๎องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
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.
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**AG123 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
1(0-6-3)
Practicum in Soil Scienceand Environment II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
การฝึกเทคนิคขั้นพื้นฐาน ในงานทดลองทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อมการเก็บตัวอยํางดินเพื่อการ
วิเคราะห์ การเตรียมแปลงทดลองปลูกพืชในแตํละกรรมวิธีการทดลอง การเพาะปลูก การจัดการพืช การเก็บ
ตัวอยํางพืชเพื่อการวิเคราะห์การเขียนและการนาเสนอรายงาน
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 : ไมํมี
การฝึกงานตามหนํวยงานของเอกชนหรือรัฐที่ได๎รับความเห็นชอบจากภาควิชา การสะท๎อนผลการ
เรียนรู๎เชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดาเนินงานและนาเสนอ
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 : ไมํมี
สมบัติทางกายภาพของดิน เนื้อดิน โครงสร๎างของดิน ความรํวนเหนียวของดิน อากาศในดิน
อุณหภูมิดิน บทบาทและความสาคัญของน้าในดิน สมบัติเบื้องต๎นที่สาคัญของน้า การปรากฏตัวของน้าในดิน
ที่สภาพสถิตยศาสตร์ การเคลื่อนที่ของน้าในดิน รอยเท๎าน้า ความต๎องการน้าของพืช
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 : ไมํมี
พัฒนาการของปุ๋ย ปัจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารที่จาเป็นสาหรับพืชหลักการและ
เทคนิคการใช๎ปุ๋ยชนิดตํางๆการจาแนกและคุณสมบัติของปุ๋ยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หลักการผลิตปุ๋ยเคมีการผสม
ปุ๋ยคาแนะนาการซื้อปุ๋ยเคมี
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: ไมํมี
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยระบบเตือนภัยภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยแล๎ง อุทกภัย ดินถลํมไฟปุาหลุมยุบ แผํนดินไหวสึนามิ วาตภัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมาตรการและแผน
ปูองกัน บรรเทาและฟื้นฟูกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดการภัยธรรมชาติ 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 : ไมํมี
มโนทัศ น์และทฤษฎีด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การวิเคราะห์ระบบ
สิ่งแวดล๎อม ผลกระทบจากการใช๎ประโยชน์ที่ดินนโยบายการใช๎ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล๎อมการวาง
แผนการใช๎ทรัพยากรที่ดินเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม กระบวนการในการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนเพื่อการจัดการที่ดินและสิ่งแวดล๎อม 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 : ไมํมี
แนวคิด นิยาม และความหมายของระบบนิเวศและทรัพยากรที่ดิน ระบบนิเวศของที่ดินองค์ประกอบ
ของที่ดินหน๎าที่และปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของที่ดินพัฒนาการของการใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตรและ
สิ่งแวดล๎อม นิเวศวิทยาเชิงบริการผลกระทบของการใช๎ทรัพยากรที่ดินตํอองค์ประกอบตํางๆของระบบนิเวศ
ของที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร๎อน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตํอ

100

นิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดิน การวิเคราะห์ความยั่งยืนของการใช๎ทรัพยากรที่ดินแนวทางลดความเสื่อมโทรม
ของที่ดินและปรับปรุงให๎เกิดความยั่งยืน
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 : ไมํมี
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การกักเก็บ การ รวบรวม การหมุนเวียนกลับมาใช๎ประโยชน์ การ
กาจัด และการจัดการ กรณีศึกษา
Solid waste and hazardous waste, storage, collection, recovery, disposal and
management, case study.
**AG124 431 การกาเนิดดิน
3(3-0-6)
Soil Genesis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
วัตถุตน๎ กาเนิดดิน สัณฐานวิทยาของดิน กระบวนการสร๎างตัวของดิน ปัจจัย การสร๎างตัวของดิน การ
จาแนกดินการกระจายตัวของดินในโลก
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 : ไมํมี
วิธีการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล๎อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมด๎านทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพ คุณคําการใช๎ประโยชน์ของมนุษย์ คุณภาพชีวิตผลกระทบทางสุขภาพและผลกระทบทางสังคมจาก
โครงการพัฒนา การมีสํวนรํวมของสาธารณะ การกาหนดมาตรการและแผนการลดผลกระทบ การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล๎อม การจัดทาข๎อเสนอและการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
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 การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้า
3(3-0-6)
Soil and Water Management and Conservation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
ความเสื่อมโทรมของดินและสาเหตุการชะล๎างพังทลายของดิน ประกอบด๎วย สาเหตุการควบคุมและ
ปัจจัยที่สํงเสริมและกลไกการชะล๎างพังทลายของดินโดยน้าและลม สมการการสูญเสียดินสากล การประเมิน
การสูญเสียดิน การชลประทานการฟื้นฟูปุาต๎นน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า การเก็บเกี่ยวทรัพยากรน้า
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 : ไมํมี
ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมตํางๆ ของจุลินทรีย์ในดินบทบาทของจุลินทรีย์ในดินตํอการแปรสภาพ
อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชจุลินทรีย์ในดินกับวัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน ความสัมพันธ์ระหวําง
จุลินทรีย์กิจกรรมจุลินทรีย์ในบริเวณรากพืช การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ ไมคอร์ไรซา จุลินทรีย์ในดิน กับ
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 : ไมํมี
การค๎นคว๎าวรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข๎องทางด๎านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อมการเขียนบทความทาง
วิชาการการนาเสนอการอภิปรายและสรุปผลการสัมมนาภายใต๎การควบคุมดูแลของคณาจารย์ในสาขาวิชา
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 : ไมํมี
การวางแผนและดาเนินการทดลองทางด๎านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล๎อม การวิเคราะห์ข๎อมูล เขียน
รายงาน และการนาเสนอผลการศึกษาภายใต๎การควบคุมดูแลของคณาจารย์ในสาขาวิชา
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 : ไมํมี
หลักการและแนวคิดในขยายพันธุ์พืชแบบใช๎เพศและไมํใช๎เพศ การเพาะเมล็ด การตัดชา การติดตาตํอกิ่ง การตอน การทาบกิ่ง และ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียม และการใช๎ สารควบคุมการเจริญเติบโต การ
สร๎างและการจัดการสถานที่เพื่อใช๎ในงานขยายพันธุ์พืช
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 : ไมํมี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจของผัก การจัดจาแนก การวางแผนและการจัดการทางการเกษตรที่
เหมาะสมในการผลิตผักสด ผักอุตสาหกรรมและเมล็ดพันธุ์ผักเศรษฐกิจ ผักพื้นบ๎าน 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 : ไมํมี
ความสาคัญของไม๎ผล การจาแนกชนิดของไม๎ผล ลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกาเนิด การ
กระจายพันธุ์ การจัดการการผลิตอยํางถูกต๎องและเหมาะสม การปฏิบัติดูแลรักษา การขยายพันธุ์ การเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การใช๎ประโยชน์ และการตลาดของไม๎ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย
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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 : ไมํมี
ความสาคัญและสถานการณ์การผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ การวางแผนการผลิต กระบวนการ วิธีการผลิต
อยํางถูกต๎องเหมาะสมในไม๎ดอกเศรษฐกิจ ได๎แกํ กล๎วยไม๎ กุหลาบ เบญจมาศ ไม๎ดอกประเภทหัวและไม๎ดอก
ที่สาคัญอื่นๆ และไม๎ประดับที่สาคัญทางเศรษฐกิจตําง ๆ การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม๎ ดอกที่สาคัญ การจัดการ สถาน
เพาะชาและการตลาด
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 : ไมํมี
ความสาคัญ ของการจัดสวน รูปแบบและชนิดของสวน องค์ประกอบของสวน พรรณไม๎และการเลือก
พรรณไม๎ องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ การประเมินราคา ขั้นตอนและวิธีการจัดสวน การบารุงดูแล
รักษา การจัดสวนขนาดเล็ก ประโยชน์และความสาคัญของหญ๎าสนาม ประเภทของสนามหญ๎า การทาสนาม
หญ๎า และการบารุงรักษา
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 : ไมํมี
ความสาคัญและประเภทของเมล็ดพันธุ์ผัก การวางแผนและการจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ การจัดการเมล็ดพันธุ์กํอนและหลังการเก็บเกี่ยว 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 : ไมํมี
การฝึกขยายพันธุ์พืชสวนด๎วยวิธีการตํางๆ การวางแผน การจัดการการผลิต และการดูแลรักษาสํวน
ขยายพันธุ์พืชสวน และการจัดการสถานเพาะชา
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 ตั้งแตํการ วางแผน การเตรียมการ การให๎คาแนะนาแกํนักศึกษาระหวํางการ
ฝึกงานในรายวิชา AG001 797การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2 ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการผลิตพืชสวนเบื้องต๎น เริ่ม
ตั้งแตํการเตรียมพื้นทีป่ ลูก การวางระบบน้าสาหรับการผลิตพืชสวน การเพาะเมล็ดและการย๎ายกล๎า การปลูก
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการ จัดการการตลาด ผลิต ผลพืชสวนรวมทั้ง การจัดทาแปลงสาธิต พืชสวน
สาหรับรายวิชา 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 : ไมํมี
ประเภทของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ประเภทและการใช๎ประโยชน์จากสารทุติยภูมิในพืช การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี กระบวนการและวิธีการผลิตที่ดี 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 : ไมํมี
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของพืชสวนอุตสาหกรรม ได๎แกํ ยางพารา พืชเครื่องดื่ม ยูคา
ลิปตัส และปาล์มน้ามัน เริ่มตั้งแตํการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 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 : ไมํมี
ความสาคัญ วิวัฒนาการและพื้นฐานของการจัดดอกไม๎ ชนิดและการเลือกใช๎ดอกไม๎และใบไม๎ ในการ
จัดชิ้นงาน การเก็บรักษาและการดูแลดอกไม๎สด วัสดุ และอุปกรณ์ หลัก ทางศิลปะ การจัดดอกไม๎การจัด
ดอกไม๎ ขั้นพื้นฐาน เทคนิค พิเศษ และนวัตกรรมในการจัดดอกไม๎การออกแบบและการสร๎างสรรค์งานจัด
ดอกไม๎ในโอกาสพิเศษ การจัดดอกไม๎เชิงธุรกิจ การวิภาคผลงานการจัดดอกไม๎เชิงสร๎างสรรค์
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
ความสาคัญของกระบวนการสรีรวิทยาตํอการผลิตพืชสวน กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชสวนใน
ระยะวัฒนภาค ระยะสืบพันธุ์ และระยะเสื่อมชรา สารควบคุมการเจริญเติบโตและผลที่มีตํอการเจริญเติบโต
ของพืชสวน สภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการผลิตและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
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 : ไมํมี
ความสาคัญของการสูญเสียผลิตผลหลังเก็บเกี่ยวลักษณะโครงสร๎างของผลิตผลทางพืชสวนการ
เปลี่ยนแปลงของขบวนการชีวเคมีและชี วฟิสิกส์เกี่ยวกับการแกํการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดพืช
สวนหลังการเก็บเกี่ยวการเตรียมผลิตผลสดจากแหลํงผลิตสูํผู๎บริโภคการเก็บรักษาการขนสํงการบรรจุหีบหํอ
การคัดคุณภาพโรคหลังการเก็บเกี่ยวและสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
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
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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 และการนามาใช๎กับการผลิตพืชสวน
Plant growth regulators, properties and uses for horticultural crops production.
AG134 601 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์
3(2-3-5)
Commercial Plant Tissue Culture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
ความสาคัญและปัจจัยที่มีผลตํอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลักการ ขั้นตอน และการวางแผนการ
ขยายพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ เทคนิคและวิธีการขยายพันธุ์พืชที่สาคัญบางชนิดในเชิงพาณิชย์โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ การผลิต
พืชบางชนิดให๎ปลอดเชื้อไวรัสและไมโครพลาสมา การผลิตพืชที่ต๎านทานโรคในสภาพปลอดเชื้อ การอนุรักษ์
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
วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการที่เกี่ยวข๎องกับพืชสวน การเขียนบทความทางวิชาการ การนาเสนอ
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 วิชาเอกพืช สวน
การวางแผนและดาเนินงานวิจัยทางด๎านพื ชสวน การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนรายงาน และการ
นาเสนอผลการวิจัยภายใต๎การควบคุมของอาจารย์ประจาสาขา
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
โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข๎อเรื่องทางพืชสวน การปฏิบัติการสะท๎อนผลการเรียนรู๎เชิง
ประสบการณ์ การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน และนาเสนอ
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 : ไมํมี
กระบวนการผลิต การใช๎ประโยชน์ และการตลาดของพืชไรํเศรษฐกิจ ในกลุํมธัญพืช พืชตระกูลถั่ว
พืชเส๎นใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน พืชน้ามัน 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 : ต๎องผํานรายวิชา SC101 011 และรายวิชา SC803 305
บทบาท ความสาคัญ และกลไกของกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์ภายในต๎น พืชเพื่อประยุกต์ใช๎ใน
การปรับปรุงผลผลิตของพืชให๎ดีขึ้น ได๎แกํ การเคลื่อนย๎ายน้า แรํธาตุและอาหาร กระบวนการสังเคราะห์ด๎วย
แสง การเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน การหายใจ แรํธาตุอาหาร ฮอร์โมน การเจริญเติบโต
พัฒนาการของพืชและกลุํมพืช
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 ระบบการทาฟาร์ม
2(2-0-4)
Farming Systems
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
ความสาคัญ และความหมายของระบบการทาฟาร์ม ความคิดเชิงระบบ เกษตรกรรายยํอย การ
วิเคราะห์พื้นที่ การรวบรวม และวิเคราะห์ข๎อมูลทุติยภูมิทางด๎านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม การ
รวบรวม และวิเคราะห์ข๎อมูลปฐมภูมิ การจัดทาแผนพัฒนาการเกษตรชุมชน การวิจัยและพัฒนาระบบการทา
ฟาร์ม การประเมินผลการทดสอบเทคโนโลยีทางด๎านสถิติ เศรษฐศาสตร์ และสังคม ชนิดของระบบการทา
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 : ไมํมี
บทบาทของอุตุนิยมวิทยาเกษตร การหมุนเวียนของอากาศ การแบํงเขตภูมิอากาศ
อิทธิพลของ
ปัจจัยองค์ประกอบฟูาอากาศ ตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชการวิเคราะห์และแปลข๎อมูลฟู า
อากาศเพื่อการเกษตร ผลของอากาศที่เปลี่ยนแปลงตํอการเกษตร
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 : ไมํมี
บทบาทและความสาคัญของธัญพืช สถานการณ์การผลิตและการตลาดธัญพืชที่สาคัญ ชนิดธัญพืชที่
สาคัญของไทย ระบบการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ โรค แมลงและวัชพืชที่สาคัญ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข๎าว ข๎าว
สาลี ข๎าวโพดและข๎าวฟุาง
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 : ไมํมี
บทบาท ความสาคัญ พฤกษศาสตร์กระบวนการผลิต การใช๎ประโยชน์ และสถานการณ์การผลิตและ
การตลาดของมันสาปะหลัง 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.
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**AG143 413 พืชน้ามัน
2(2-0-4)
Oil Crops
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
บทบาท ความสาคัญ สถานการณ์การผลิต การตลาด ขั้นตอนการผลิตตํางๆ พันธุ์ การเขตกรรม
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคและแมลง การใช๎ประโยชน์ของถั่วเหลือง ถั่วลิสง ปาล์มน้ามัน
มะพร๎าว และพืชน้ามันที่มีศักยภาพบางชนิด
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 : ไมํมี
ความสาคัญของอ๎อยและผลิตภัณฑ์ ถิ่นกาหนด วิวัฒนาการ ลักษณะพฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ และ
การปรับปรุงพันธุ์อ๎อย โรค แมลงและศัตรูที่สาคัญของอ๎อย ระบบการผลิตอ๎อย ระบบการผลิตน้าตาล ระบบ
การตลาดน้าตาลและระบบแบํงปันผลประโยชน์ระหวํางชาวไรํอ๎อยและโรงงานน้าตาล เทคโนโลยีการผลิต
อ๎อย เครื่องจักรทุํนแรงในไรํอ๎อย กระบวนการผลิตน้าตาล การแปรรูปน้าตาลเป็นผลิตภัณฑ์ และการใช๎
ประโยชน์ผลพลอยได๎จากกระบวนการผลิตน้าตาล
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 : ไมํมี
บทบาทของเมล็ดพันธุ์กับความมั่นคงทางอาหาร การเกิดเมล็ด โครงสร๎างและสํวนประกอบของเมล็ด
พันธุ์ พัฒนาการและการสุกแกํของเมล็ดพันธุ์ การลดความชื้น การปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุ์ การงอกของ
เมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การยกระดับ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต๎การรับรองคุณภาพ กฎหมาย
เมล็ดพันธุ์ สถานการณ์ปัจจุบันการใช๎เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย 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
ฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไรํที่สาคัญบางชนิด ทั้งพืชผสมตัวเอง และพืชผสมข๎าม ฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวโพด ข๎าว และถั่วเหลือง ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์อ๎อย และยางพารา
Practical training in seed production of some important field crops, both selfpollinated 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 ตั้งแตํการ วางแผน การเตรียมการ การให๎คาแนะนาแกํนักศึกษาระหวํางการ
ฝึกงานในรายวิชา AG001 796การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1 ซึ่งเป็น การฝึกปฏิบัติในการผลิตพืชไรํที่สาคัญ
แบบครบวงจร เริ่มตั้งแตํการเตรียมดิน การเขตกรรม การประเมินต๎นทุนและกาไร การฝึกทักษะในการใช๎
เครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรในกระบวนการการผลิตพื ช รวมทั้ง การจัดทาแปลงสาธิต พืชไรํสาหรับ
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 : ต๎องผํานรายวิชา AG143 797
การฝึกเกี่ยวกับเทคนิคและการใช๎เครื่องมือในห๎องปฏิบัติการตํางๆ เชํน 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 : ไมํมี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ การจาแนกชนิด การขยายพันธุ์ การแพรํกระจาย และนิเวศวิทยาของวัชพืช
วิธีการจัดการวัชพืช และการปูองกันโดยการเขตกรรม วิธีกล ชีววิธี การควบคุมด๎วยสารเคมี และการควบคุม
วัชพืชแบบผสมผสาน คุณสมบัติของสารกาจัดวัชพืช กลไกการทาลาย การเลือกทาลาย ปัจจัยที่มีผลกระทบ
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ตํอประสิทธิภาพของสารกาจัดวัชพืช อุปกรณ์ และวิธีการใช๎สารกาจัดวัชพืชวัชพืชต๎านทานสาร การใช๎สาร
กาจัดวัชพืชอยํางปลอดภัย
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 : ต๎องผํานรายวิชา AG143 311
การวิเคราะห์และอภิปรายในเรื่องการจัดการการผลิต การใช๎ประโยชน์ การแปรรูปการตลาดพืชไรํ
เศรษฐกิจ ธัญพืช พืชเส๎นใย พืชอุตสาหกรรม พืชตระกูลถั่ว พืชน้ามัน พืชอาหารสัตว์ และพืชไรํยืนต๎น 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 : ไมํมี
กระบวนการสร๎างหนํวยสืบพันธุ์ แหลํงพันธุกรรม และการอนุรักษ์พันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์พืชที่
ขยายพันธุ์โดยไมํใช๎เพศ วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข๎าม การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการชัก
นาให๎เกิดการกลายพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชให๎ต๎านทานโรค แมลงและสภาพแวดล๎อมที่ไมํเหมาะสม การ
ประยุกต์ใช๎ความแปรปรวนของโครโมโซมและเทคโนโลยี ชีวภาพในงานด๎านการปรับปรุงพันธุ์ 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 : ต๎องผํานรายวิชา AG143 312
กระบวนการสรีรวิทยาของกลุํมพืชไรํ ซึ่งมีผลกระทบตํอผลผลิตทางเศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโต
การสังเคราะห์ด๎วยแสงการหายใจของกลุํมพืชการกระจายคาร์โบไฮเดรตสูํผลผลิตทางเศรษฐกิจการวิเคราะห์
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องค์ประกอบผลผลิตเทคนิคการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืชปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต
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 : ไมํมี
ความสาคัญของการเป็นผู๎ประกอบการทางพืชไรํ ความหมายของผู๎ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ธุรกิจเพื่อสังคม ทักษะของการเป็นผู๎ประกอบการ ชํองทางทางการตลาด ธุรกิจการผลิตขั้นต๎น
การผลิตเพื่อเพิ่มมูลคํา แผนธุรกิจและการประเมิน กรณีตัวอยํางธุรกิจใหมํทางพืชไรํที่สาคัญ
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 : ไมํมี
วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการที่เกี่ยวของด๎านพืชไรํ การเขียนรายงานทางวิชาการ การนาเสนอ การ
อภิปราย และสรุปผลการสัมมนา ภายใต๎การควบคุมของอาจารย์ประจาสาขาวิชา
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 : ไมํมี
การวางแผนและการดาเนินงานวิจัยทางด๎านพืชไรํ การวิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนรายงาน และการ
นาเสนอผลการวิจัย ภายใต๎การควบคุมของอาจารย์ประจาสาขาวิชา
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 : ไมํมี
โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข๎อเรื่องทางพืชไรํ การปฏิบัติการสะท๎อนผลการเรียนรู๎เชิง
ประสบการณ์ การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน และนาเสนอภายใต๎การควบคุมของอาจารย์ประจา
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 : ไมํมี
การตลาดในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะห์ตลาดผู๎บริโภค การแบํงสํวนการตลาดและการเลือก
เปูาหมายการตลาด การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการเกษตร การจัดการราคาสินค๎าในธุรกิจการเกษตร การ
จัดการชํองทางการจัดจาหนํายสินค๎าในธุรกิจการเกษตร การจัดการการสํงเสริมทางการตลาดในธุรกิจ
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 : ไมํมี
การใช๎สถิติในการวิจัยทางสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร ประชากรและกลุํมตัวอยําง ตัวแปรและมาตร
วัดตัวแปรการใช๎สถิติเพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรการหาความแตกตํางและความสัมพันธ์ระหวํางตัวแปร การ
ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ข๎อมูลและการแปลผลการวิจัย
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 : ไมํมี
แนวคิดความสาคัญปรัชญา ความมุํงหมาย หลักการ กระบวนการ และวิธีการสํงเสริมการเกษตร
บทบาทและหน๎าที่ของนักสํงเสริมการเกษตรทฤษฎีและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องที่เกี่ยวข๎องกับการสํงเสริมและ
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 : ไมํมี
ความสาคัญ ประวัติและนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทยหลักการและแนวทางพัฒนาการเกษตร
ด๎านเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบของระบบการเกษตรบทบาทในการพัฒนาการเกษตรขององค์กรที่เกี่ยวข๎อง
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกษตร
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 : ไมํมี
แนวคิด ความสาคัญ หลักการ และกระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตร กระบวนการ
แพรํกระจายนวัตกรรมการเกษตรการวางแผน การออกแบบ การผลิตการใช๎ และการประเมินสื่อสารในงาน
สํงเสริมและพัฒนาการเกษตรและฝึกปฏิบัติการด๎านนิเทศศาสตร์พัฒนาการเกษตร
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 กฎหมายเกษตรข้อกาหนด และจริยธรรมทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agrarian Laws, Regulations and Ethicsin Agriculture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
แนวคิดความสาคัญที่มาและประเภทของกฎหมาย ข๎อกาหนด และจริยธรรม ทางการเกษตรกฎหมาย
ในชีวิตประจาวัน กฎหมายเกษตร ข๎อกาหนดทางการเกษตร จริยธรรมทางการเกษตร กฎหมายการประกอบ
กิจการและธุรกิจเกษตร กฎหมายและข๎อบังคับระหวํางประเทศทางการเกษตร
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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 : ไมํมี
แนวคิด ความสาคัญ หลักการกระบวนการของการวิเคราะห์ชุมชนเกษตรการรวบรวมข๎อมูลเครื่องมือ
และเครื่องมือทางความคิดในการวิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนด๎านการศึกษาเอกสารการวิเคราะห์
ชุมชนแบบสารวจการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีสํวนรํวม การวิเคราะห์ข๎อมูลชุมชน 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 : ไมํมี
แนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิคการวางแผนโครงการ การประเมินผลโครงการ และการเขียน
รายงานผลการดาเนินโครงการทางการเกษตร
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 : ไมํมี
ความสาคัญและประเภทของนันทนาการหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการคุณลักษณะและบทบาทของ
ผู๎นานันทนาการการศึกษาและประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านนันทนาการในงานสํงเสริมการเกษตร และ
การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการสํงเสริมการเกษตร
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 : ไมํมี
แนวคิด ความสาคัญ และประเภทของการทํองเที่ยวและการทํองเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวเชิงเกษตร คุณสมบัติ บทบาท และหน๎าที่ของมคคุเทศก์และคณะทางาน กฎหมายและข๎อกาหนด
ที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว วัฒนธรรมท๎องถิ่นกับการทํองเที่ยว พฤติกรรมนักทํองเที่ยว การวางแผนกิจกรรม
การทํองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการกิจกรรมการเพิ่มความรู๎และประสบการณ์กับนักทํองเที่ยว การจัดการ
การเดินทางและความปลอดภัย การจัดการที่พักและการโรงแรม การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การ
จัดการกิจกรรมนันทนาการ และการประเมินผลกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงเกษตร
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 : ไมํมี
แนวคิด ความสาคัญ และหลักการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการไมซ์ทางการเกษตรการวิเคราะห์ความ
จาเป็น 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 : ไมํมี
แนวคิดและความสาคัญของการ พูดและการเขียนทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร การพูดในที่
ชุมชนองค์ประกอบและรูปแบบในการพูด คุณสมบัติของนักพูดที่ดี การเขียนและประเภทของการเขียน
ขั้นตอนและเทคนิคการเขียนการฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียนทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร
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 : ไมํมี
ความสาคัญ ประเภทและบทบาทของสื่อประสมในงานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร เครื่องมือ
อุปกรณ์และวัสดุในการผลิตสื่อประสม กระบวนการผลิตสื่อประสมและการประเมินผลการใช๎สื่อประสมใน
งานสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 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 การเป็นผู้นาและการเจรจาต่อรองทางการเกษตร
3(3-0-6)
Leader and Negotiation in Agriculture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
แนวคิดและความสาคัญของผู๎นาทางการเกษตร และหลักการของการเป็นผู๎นา การเป็นผู๎นาทางการ
บริหารการเกษตร การเป็นผู๎นาทางความคิดทางการเกษตร การพัฒนาผู๎นาทางการเกษตร การทางานเป็น ทีม
แนวคิดและความสาคัญของการเจรจาตํอรองทางการเกษตร หลักการเจรจาตํอรองทางการเกษตร แนว
ทางการเจรจาตํอรองทางการเกษตร แนวคิดและความสาคัญของการจัดการความข๎อแย๎งทางการเกษตรการ
เกิดความขัดแย๎ง แนวทางการจัดการความขัดแย๎งทางการเกษตร
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 : ไมํมี
การฝึกงานที่เกี่ยวข๎องกับการสื่อสารการเกษตรการผลิตสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสํงเสริม
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 : ไมํมี
การฝึกงานที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาและพัฒนาชุมชนเกษตร การจัดการกิจกรรมทางการสํงเสริม การ
พัฒนา การบริการทางการเกษตรสูํชุมชน
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 : ไมํมี
แนวคิด ความสาคัญ และ หลักการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการการพัฒนาชุมชน เกษตร และความ
รับผิดชอบตํอสังคม การวิเคราะห์ความจาเป็น การวางแผน เทคนิค และการประเมินผลการจัดการการ
พัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบตํอสังคม และศึกษากรณีศึกษาการจัดการการพัฒนาชุมชน เกษตร
และความรับผิดชอบตํอสังคม
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 : ไมํมี
แนวคิด ความสาคัญ และหลักการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎และฝึกอบรมทางการเกษตร การ
วิเคราะห์ความจาเป็น การวางแผน เทคนิค และการประเมินผลการจัดการเรียนรู๎และฝึกอบรมทางการ
เกษตร และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู๎และฝึกอบรมทางการเกษตร
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.
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**AG164 503 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางการเกษตร
3(2-3-5)
Information Technology and Digital Communication in Agriculture
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
แนวคิดความสาคัญ ประเภท องค์ประกอบและเครือขํายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดิจิทัลทางการเกษตร การสืบค๎นการรวมรวบการจัดเก็บและการเผยแพรํสารสนเทศด๎านการเกษตร
เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์และชุมชน การ
สร๎างสรรค์การสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร จรรยาบรรณและการจัดการด๎านลิขสิทธิ์ของสื่อดิจิทัล
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 : ไมํมี
แนวคิด ความสาคัญ และ หลักการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนและการ
พัฒนา
ผู๎ประกอบการทางการเกษตรการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล๎อม การวางแผน เทคนิคการผลิต
การเงิน การตลาดวิสาหกิจชุมชน และศึกษากรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนและการ
พัฒนา
ผู๎ประกอบการทางการเกษตร
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 : ไมํมี
การศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการในหัวข๎อที่สนใจด๎านการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร การเขียนรายงาน
และการนาเสนอผลการศึกษาภายใต๎การควบคุมของอาจารย์ประจาสาขาวิชา
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 : ไมํมี
ดาเนินการโครงงานวิชาการและวิชาชีพในประเด็นหรือหัวข๎อที่เกี่ยวข๎องทางการสํงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรและการจัดการที่เกี่ยวข๎องในลักษณะที่เป็นโครงงานวิจัยกรณีศึกษาหรือโครงงานพัฒนา
กรณีศึกษาการสะท๎อนผลการเรียนรู๎เชิงประสบการณ์ การเขียนรายงานผลการดาเนินงานและนาเสนอ
ภายใต๎การควบคุมของอาจารย์ประจาสาขาวิชา
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 : ไมํมี
การฝึกงานทางการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร การจัดการกิจกรรมทางการสํงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรกับหนํวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข๎องโดยได๎รับความเห็นชอบจากภาควิชา และ
การทัศนศึกษาดูงานภายในหรือตํางประเทศทางการจัดการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร
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 : ไมํมี
พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ พฤติกรรม อาหารและการให๎อาหาร การเลี้ยง ขยายพันธุ์ การจัดการ สุขภาพ
และการสุขาภิบาล การตลาด การจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลคําของไกํพื้นเมือง
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 : ไมํมี
ประวัติ ประโยชน์ที่ได๎รับจากการเลี้ยง ลักษณะทั่วไปทางสรีรวิทยาและกายวิภาค การผสมพันธุ์และ
การคัดเลือกพันธุ์ อาหารและการให๎อาหาร การเลี้ยง สุขภาพ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค การจัดการ
ผลผลิต การเพิ่มมูลคําจากหนังกระตําย

121

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 : ไมํมี
หลักการเบื้องต๎นของการผลิตแพะ แกะ และสัตว์เล็กอื่น ในการเกษตร ข๎อได๎เปรียบและเสียเปรียบ
ของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กชนิดดังกลําว พันธุ์ อาหาร และการจัดการที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการจัดการ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมและการแปรรูปผลผลิต
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 : ไมํมี
การผลิตเป็ดหําน และไกํงวง ในเขตร๎อน ประวัติความเป็นมา สภาวะทางเศรษฐกิจของเป็ด หําน และ
ไกํงวง พันธุ์สัตว์ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงการเลี้ยงและการจัดการเป็ดพํอแมํพันธุ์เป็ดไขํหํานไกํงวง
อาหารและการจัดการการเงินของฟาร์มการตลาดและการสํงออกการสุขาภิบาลและการควบคุมโรค
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#
สภาพแวดล๎อมตํอการเจริญเติบโตและการปรับตัวของพืชอาหารสัตว์ หญ๎าและถั่วพืชอาหารสัตว์เขต
ร๎อนบางชนิด ธาตุอาหารพืชอาหารสัตว์ พืชตระกูลถั่ว และไรโซเบียม คุณคําทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์
การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบทุํงหญ๎า ความสมดุลของทุํงหญ๎าถั่วผสมการผลิตเมล็ดพืชอาหารสัตว์การ
สร๎างและการจัดการทุํงหญ๎าการปรับปรุงทุํงหญ๎าธรรมชาติการผลิตพืชอาหารสัตว์ในระบบการทาฟาร์มการ
ถนอมพืชอาหารสัตว์ การใช๎ประโยชน์ของพืชอาหารสัตว์
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 : ไมํมี
ชนิดและลักษณะ รูปแบบการเก็บ การรวบรวม การขนสํง การแปรรูปผลิตอาหาร การผลิตพลังงาน
ชีวภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของเสียจากการฆําสัตว์และแปรรูปเนื้อสัตว์ ผลกระทบและการควบคุมของเสีย
จากสัตว์ตํอสังคม สิ่งแวดล๎อม การสูญเสียทางเศรษฐกิจ โรคจากมูลสัตว์และสุขลักษณะ กฎหมายและ
ข๎อบังคับ
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 : รายวิชาเรียนรํวม SC803 305
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของเซลล์ การเจริญเติบโตและการพัฒนา ระบบโครงรําง ระบบ
กล๎ามเนื้อ ระบบประสาทระบบวิทยาเอ็นโดไครน์ระบบสืบพันธุ์และการให๎น้านม
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#
ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจระบบหายใจระบบทางเดินอาหารไตการรักษาสมดุลน้าและเกลือแรํ
การควบคุมอุณหภูมิและการปรับตัว และระบบภูมิคุ๎มกัน
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 : ไมํมี
ภูมิอากาศและอิทธิพลของภูมิอากาศตํอการกระจายของสัตว์ การผลิตความร๎อนภายในตัวสัตว์ การ
แลกเปลี่ยนความร๎อนระหวํางสัตว์และสิ่งแวดล๎อม การควบคุมดุลความร๎อนของสัตว์ ผลของภูมิอากาศตํอเม
แทบอลิซึม ชํวงอุณหภูมิที่เป็นกลาง ผลของปัจจัยตํางๆ ของภูมิอากาศเขตร๎อนตํอผลผลิต วิธีการปรับปรุง
การผลิตสัตว์ในภูมิอากาศเขตร๎อน
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 : ไมํมี
พฤติกรรมตํางๆของสัตว์เลี้ยง พฤติกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ พฤติกรรมสัญชาติญาณ พฤติกรรมการ
เรียนรู๎ 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 : ไมํมี
โภชนาการ สารอาหาร และกระบวนการเมแทบอลิซึมพื้นฐาน ความต๎องการสารอาหารของสัตว์
ปัจจัยที่มีผลตํอความต๎องการสารอาหาร สารเสริมอาหาร กฎหมายอาหาร และการควบคุม มาตรฐานการให๎
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 : ไมํมี
อาการสัตว์ปุวยในปศุสัตว์ การตรวจอาการทางคลีนิค การตรวจทางห๎องปฏิบัติการ หลักการของ
ระบาดวิทยา ระบบภูมิคุ๎มกัน วัคซีนและการให๎วัคซีน ยาและการใช๎ยา การเก็บตัวอยํางเพื่อตรวจโรคสุข
ศาสตร์ของเนื้อและนม การควบคุมโรคพยาธิภายในและภายนอก โรคสาคัญของปศุสัตว์กฎหมายเกี่ยวกับปศุ
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 : ไมํมี
ทฤษฏีความสัมพันธ์ระหวํางสัตว์ปุาและสิ่งแวดล๎อม หลักการพื้นฐานในการปรับตัวทางนิเวศวิทยา
และการอยูํรํวมกันของสัตว์ปุาเพื่อการจัดการด๎านการอนุรักษ์
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 : ไมํมี
ผลประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน การเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสม การจาแนกสัตว์เลี้ยงในบ๎าน พันธุ์
และการผสมพันธุ์ อาหารและการให๎อาหาร การจัดการเลี้ยง การฝึกหัดสัตว์เลี้ยง การดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการสัตว์ วัคซีนและการปูองกันโรค
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 : ไมํมี
แนวคิดขั้นพื้นฐานในการตัดสินประกวดสัตว์เลี้ยง ประโยชน์ที่มีความสาคัญ และบทบาทการตัดสิน
ประกวดสัตว์เลี้ยง การเตรียมสัตว์เลี้ยงเพื่อเข๎าประกวด และการพิจารณาให๎มาตรฐานคะแนนสัตว์เลี้ยงแตํละ
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
Practicum in Animal Science I
เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 798
การฝึกการผลิต สัตว์ปีกและ สุกรอยํางเข๎มข๎น
Intensive practices in poultry and swine productions.

1(0-6-3)

AG 173 797 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
Practicum in Animal Science II
เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 798
การฝึกการผลิตโคนม โคเนื้อและกระบือ อยํางเข๎มข๎น

1(0-6-3)
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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
การฝึกงานอยํางเข๎มข๎นตามหนํวยงานของเอกชนหรือรัฐที่ได๎รับความเห็นชอบจากภาควิชาการสะท๎อน
ผลการเรียนรู๎เชิงประสบการณ์ การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน และนาเสนอ
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
ความสาคัญของการผลิตสัตว์ปีก การผสมพันธุ์ อาหารและการให๎อาหารสัตว์ปีก การจัดการเลี้ยงสัตว์
ปีกและการสุขาภิบาล ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ตํอการผลิต 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
ความสาคัญของการผลิตสุกร การผสมพันธุ์ การสืบพันธุ์ อาหารและการให๎อาหาร โรงเรือนและการ
จัดการ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค คุณภาพซาก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ตํอการผลิตและการตลาด
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
ปัจจัยที่มีผลตํอการผลิตโคเนื้อและกระบือ พันธุ์ ระบบการผลิต ระบบการผสมพันธุ์ สรีรวิทยาการ
สืบพันธุ์ อาหารและการให๎อาหารโคเนื้อและกระบือ การคานวณสูตรอาหาร สถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาที่
มีผลตํอการผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตร๎อน
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
ความสาคัญของการผลิตโคนม พันธุ์ การผสมพันธุ์ โรงเรือน มาตรฐานฟาร์ม การสังเคราะห์น้านม
อาหารและการให๎อาหาร การจัดการ การควบคุมคุณภาพน้านม 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 กายภาพและสรีรวิทยาของเนื้อสัตว์และกล๎ามเนื้อ การเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของกระดูก กล๎ามเนื้อและไขมัน ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและพัฒนาของกระดูกกล๎ามเนื้อและไขมัน
คุณภาพเนื้อและการวัด การคัดเลือกสัตว์ การตรวจสัตว์กํอนและ หลังฆํา การขนสํงสัตว์สูํโรงฆํา การฆํา
การแบํงเกรด ซากและเนื้อ และการตัดสินซากหลังฆํา การตัดแตํงซาก 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#
ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องฟักไขํพัฒนาการของคัพภะการฟักไขํโดยวิธีการฟักไขํโดยใช๎เครื่องฟัก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการฟักไขํสัตว์ปีกเชํนปัจจัยทางพันธุกรรมและธรรมชาติพฤติกรรมของสัตว์ปีกหลักและ
วิธีการจัดการโรงฟักไขํในสัตว์ปีก
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 ไขํ) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การจัดการผลผลิต การใช๎ประโยชน์และการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์
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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#
การสืบพันธุ์ของสัตว์เบื้องต๎นและการประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงกายวิภาค
ศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์การควบคุมฮอร์โมนการสืบพันธุ์การถึงวัยหนุํมสาวและการเป็นสัดการสร๎างเซลล์
สืบพันธุ์การปฏิสนธิการตั้งท๎องและการคลอดการให๎น้านมความล๎มเหลวทางการสืบพันธุ์และการจัดการ
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 เทคนิคการประเมินคุณคําอาหารสัตว์การประกอบสูตรอาหารสัตว์มาตรฐานการให๎
อาหารสัตว์การให๎อาหารสัตว์เลี้ยงการวิเคราะห์และการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์โดยวิธีทางกายภาพ
ทางเคมี และทางกล๎องจุลทรรศน์ 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 โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(2-3-5)
Ruminant Nutrition
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
หลักการสมัยใหมํด๎านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง การใช๎หลักทฤษฎีประยุกต์ในโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยว
เอื้อง เพื่อประสิทธิภาพการใช๎ประโยชน์ของอาหารและการให๎ผลผลิต รวมไปถึงทรัพยากรอาหารสัตว์และกล
ยุทธการให๎อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
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 การใช๎เทคนิคทางกล๎องจุลทรรศน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สิ่งปนเปื้อนและปลอมปนรํวมกับการใช๎เทคนิคเคมีวิเคราะห์คุณภาพ
แบบรวดเร็วตรวจหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ สิ่งปนเปื้อนและปลอมปนและวัตถุดิบอื่นที่เติมในอาหารสัตว์และการ
ประเมินหาปริมาณสัดสํวนของวัตถุดิบเพื่อเป็นมาตรการประกันคุณภาพอาหารสัตว์
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#
การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
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
วรรณกรรมปริทัศน์ทางวิชาการที่เกี่ยวข๎องด๎านสัตวศาสตร์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การนาเสนอ
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
โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข๎อเรื่องทางสัตวศาสตร์ การปฏิบัติ การสะท๎อนผลการเรียนรู๎
เชิงประสบการณ์ การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน และนาเสนอ
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 : ไมํมี
หลักการทางชีววิทยา โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์ระดับเซลล์และพันธุ
ศาสตร์ และการสืบพันธุ์การเจริญของสัตว์ โครงสร๎างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล๎อม
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 : รายวิชาที่ต๎องเรียนควบคูํกัน SC101 011
การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
และพันธุศาสตร์ โครงสร๎างและสรีรวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม
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 : ไมํมี
วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืช
การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด๎วยแสง โภชนาการและการลาเลียงในพืช 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 : รายวิชาที่ต๎องเรียนควบคูํกัน SC101 013
การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร๎างและ
หน๎าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุ์และการเจริญของพืช การสังเคราะห์ด๎วยแสง
โภชนาการและการลาเลียงในพืช
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
หลักการพื้นฐานในพฤกษศาสตร์การเกษตร ความสัมพันธ์ของพฤกษศาสตร์และเกษตรศาสตร์
หลักการจาแนก การระบุ และการตั้งชื่อพืช วงชีวิตของพืช เซลล์ โครงสร๎างและรูปรํางพืช สัณฐานวิทยา การ
เจริญ หน๎าที่ทางสรีรวิทยา การถํายละอองเรณู และชีววิทยาการสืบพันธุ์ของพืชอาหารและพืชสวน และ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชทางการเกษตร
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
เงือ่ นไขรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 209
ทักษะปฏิบัติการในการเก็บรวบรวบและการรักษาพืชเพื่อการศึกษาสัณฐานวิทยา การจัดจาแนก และ
การระบุชนิดพืชด๎วยรูปวิธาน การสารวจสัณฐานวิทยาทั่วไป เชํน ใบ ลาต๎น ราก และผลของพืชอาหาร พืช
ประดับ และพืชสวนที่สาคัญ โครงสร๎างทางกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน การวัดคําดัชนีทางสรีรวิทยาที่สาคัญบาง
คําเพื่อประเมินสุขภาพพืช การทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณู การเจริญของออวุลและเมล็ด การ
ขยายพันธุ์ที่ไมํเกี่ยวข๎องกับอวัยวะสืบพันธุ์ ธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชด๎วยระบบไฮโดรโพนิก 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 : รายวิชาที่ต๎องเรียนพร๎อมกัน SC201 005หรือ SC201007 หรือ
SC201 008
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC201 005 (เคมีทั่วไป) หรือ SC201 007 (เคมีพื้นฐาน) 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 : ไมํมี
บทนา ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร๎างอะตอม พันธะเคมี แก๏ส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพล
ศาสตร์เคมี ระบบการถํายโอนอิเล็กตรอน จล นพลศาสตร์เคมี 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 : ไมํมี
ไฮบริไดเซชัน การเขียนโครงสร๎างหมูํฟังก์ชัน การเรียกชื่อ อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน แอลเคนแอลคีน
แอลไคน์ แอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เบนซีน สเตอริโอเคมี แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ อี
พอกไซด์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน สารชีวโมเลกุล การประยุกต์ใช๎เทคนิค
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 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Mathematics for Health Science
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมํมี
กาหนดการเชิงเส๎นขั้นแนะนา อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบ ลิมิตและความ
ตํอเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ของอนุพันธ์ ผลตํางของอนุพัทธ์ ปริพันธ์และ
เทคนิคการหาคําปริพันธ์ 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 : ไมํมี
ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ความร๎อนและอุณหพลศาสตร์กระแสไฟฟูา 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 : ไมํมี
หลักการทางานและการเตรียมตัวอยํางสาหรับกล๎องจุลทรรศน์ชนิดตํางๆ การเรียกชื่อและการจัด
จาแนก ประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหรําย โภชนาการ การเจริญการตาย และการทาลาย
จุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ ภูมิคุ๎มกันวิทยาและโรค ที่เกิดจากจุลินทรีย์ จุลชีววิทยา
ของดิน น้า น้าเสีย 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
ห๎องปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะนา การใช๎กล๎องจุลทรรศน์ การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการจากัด
เชื้อ เทคนิคบางอยํางทางจุลชีววิทยา การแจงนับจานวน จุลินทรีย์ การศึกษาเชื้อราการย๎อมสีแบคทีเรีย การ
ทาลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์
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 :รายวิชาที่ต๎องเรียนมากํอน (Pre-requisite) : 312 112 หรือ
312 114 หรือ 312 217 หรือ 313 213 หรือ 343 213 หรือ
353 213 (รหัสวิชาเดิม)
ชีวเคมีพื้นฐานเกี่ยวกับ เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซม์และโคเอนไซม์ ชีวพลังงานและกลยุทธของเม
แทบอลิซึมและการควบคุม เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต การขนสํงอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเล
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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.

ที่

3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล

1

นายนิวัฒ เสนาะเมือง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์

2

นางปัทมา วิตยากร แรมโบ

ศาสตราจารย์

3

นายเมธา วรรณพัฒน์

ศาสตราจารย์

4

นายสนั่น จอกลอย

ศาสตราจารย์

5

นางสุชีลา เตชะวงค์เสถียร

ศาสตราจารย์

6

นายอนันต์ พลธานี

ศาสตราจารย์

Ph.D. (Agronomy)
M.Sc.(Agronomy)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

7

นายกฤตพล สมมาตย์

รองศาสตราจารย์

8

นายฉลอง วชิราภากร

รองศาสตราจารย์

Ph.D.(โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยว
เอื้อง)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(โภชนศาสตร์สัตว์)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน

คุณวุฒิ
Ph.D.(Microbiology)
วท.ม.(โรคพืช)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Soil Fertility)
M. Hort.Sc.(Hons) Soil
Fertility
B. Hort. Sc.(Soil Science)
Ph.D.(Ruminant Nutrition)
M.S.( Ruminant Nutrition)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Plant Breeding)
M.Sc. (Plant Breeding)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Agricultural Science)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
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9

นายชัยชาญ วงศ์สามัญ

รองศาสตราจารย์

10

นายไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์

รองศาสตราจารย์

11

นางชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

รองศาสตราจารย์

12

นายเทวินทร์ วงษ์พระลับ

รองศาสตราจารย์

13

นายธรรมเรศ เชื้อสาวถี

รองศาสตราจารย์

14

นายนิวัฒน์ มาศวรรณา

รองศาสตราจารย์

15

นางนุชรีย์ ศิริ

รองศาสตราจารย์

16

นายบุญมี ศิริ

รองศาสตราจารย์

17

นางประภัสสร เกียรติสุรนนท์

รองศาสตราจารย์

18

นายประสิทธิ์ ใจศิล

รองศาสตราจารย์

19

นายปรเมศ บรรเทิง

รองศาสตราจารย์

Ph.D.(สํงเสริมการเกษตร)
M.Sc.(สํงเสริมการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(เทคโนโลยีการผลิต)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Environmental Science
and Ecotoxicology)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์)
Ph.D.(สัตวศาสตร์)
วท.ม.(สัตวบาล)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Environmental
Remediation , Public
Healt)
วท.ม.(วิทยาศาสตรสิ่งแวดล๎อม)
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
Ph.D.(เกษตรศาสตร์)
M.Sc.(สํงเสริมการเกษตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Dr.sc.agr.(Biological
Control)
วท.ม.(กีฏวิทยา)
วท.บ.(เกษตร)
Dr.sc.agr (Crop Physiology)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Genetics & Plant
Breeding)
M.Sc.(Genetics & Plant
Breeding)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.ม.(พืชศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
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20

นางพัชรี แสนจันทร์

รองศาสตราจารย์

21

นายพลัง สุริหาร

รองศาสตราจารย์

22

นางเพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล

รองศาสตราจารย์

23

นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว

รองศาสตราจารย์

24

นายเพียรศักดิ์ ภักดี

รองศาสตราจารย์

25

นายมนต์ชัย ดวงจินดา

รองศาสตราจารย์

26

นางสาวยุพา หาญบุญทรง

รองศาสตราจารย์

27

นายยศ บริสุทธิ์

รองศาสตราจารย์

28

นายเริงศักดิ์ กตเวทิน

รองศาสตราจารย์

29

นายวิโรจน์ ภัทรจินดา

รองศาสตราจารย์

D.Agr.(Agricultural
Chemistry)
M.S. (Agricultural Soil and
Water Engineering)
วท.บ. (ปฐพีศาสตร์)
ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Bioregulations)
วท.ม.(โรคพืช)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.( Aquaculture)
M.Sc.(Aquaculture)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
Ph.D.(สัตวศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Insect Molecular
Genetics)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ)
วท.ม.(สํงเสริมการเกษตรด๎าน
ทรัพยากรดิน)
ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์สังคมศาสตร์)
วท.บ.(สํงเสริมการเกษตรด๎าน
พืชศาสตร์)
Ph.D.(ปฐพีศาสตร์)
M.Sc.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Biotechnology for
Dairy Production)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
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30

นายวิทยา ตรีโลเกศ

รองศาสตราจารย์

31

นายวีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์

รองศาสตราจารย์

32

นายวุฒิไกร บุญคุ๎ม

รองศาสตราจารย์

33

นายสมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร

รองศาสตราจารย์

34

นายสังคม เตชะวงค์เสถียร

รองศาสตราจารย์

35

นางสุภร กตเวทิน

รองศาสตราจารย์

36

นายสุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์

รองศาสตราจารย์

37

นางกิริยา สังข์ทองวิเศษ

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์

38

นายไกรเลิศ ทวีกุล

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์

39

นายจิรวัฒน์ สนิทชน

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์

40

นางดรุณี โชติษฐยางกูร

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์

Ph.D.(Environmental
Symbiotic Studies)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Dr.-Ing.( Plant Protection)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ปร.ด.(สัตวศาสตร์)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
Ph.D.(Fisheries and
Aquaculture)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ.(ประมง)
Ph.D.(Agricultural Science)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(สัตวศาสตร์)
วท.ม.(สัตววิทยา)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D.(สัตว์เคี้ยวเอื้อง)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Dr.agr.sci.(Biological
Agronomy-intergration
SystemsEnvironment)
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.App.Sc.(International
Rural Development)
วท.บ.(พืชศาสตร์)
ปร.ด.(พืชไรํนา)
วท.ม.(พืชศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Horticulture)
วท.ม.(พืชไรํ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
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41

นางสาวดวงรัตน์ ธงภักดิ์

42

นายธีระ เกียรติมานะโรจน์

43

นายธีรชัย หายทุกข์

44

นายนันทวุฒิ จงรั้งกลาง

45

นายบัณฑิต ยวงสร๎อย

46

นางสาวประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์

47

นายพัชริน สํงศรี

48

นางสาวพัชรี สุริยะ

49

นายพิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา

50

นายพรเทพ เนียมพิทักษ์

51

นางสาวพฤกษา หล๎าวงษา

52

นางภาวดี ภักดี

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Entomology)
วท.ม.(กีฏวิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Economics)
วศ.ม.(สิ่งแวดล๎อม)
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
วศ.บ.(สิ่งแวดล๎อม)
5-4099-99032-54-8 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ D.agr.(Tropical Animal
Husbandry)
M.Sc.(Aqauculture &
Aquatic Resources)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ว.ทม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ว.ทบ.(ประมง)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Dr.sc.agr.(Biological
Control)
M.Sc.(Entomology)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural
Economics)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วท.ม.(การผลิตสัตว์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(การประมง)
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
วท.บ.(ประมง)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
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53

นายภาณุพล หงษ์ภักดี

54

นางยุพิน ผาสุข

55

นางสาวเยาวรัตน์ ศรีวรานันท์

56

นายรักพงษ์ เพชรคา

57

นางสาววิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล

58
59

นางวรรณวิภา แก๎วประดิษฐ์
พลพินิจ
นายวินัย ใจขาน

60

นางศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์

61

นางสาวสจี กัณหาเรียง

62

นางสาวสันติ ไมตรีก๎อนคาดี

63

นายสาธิต อดิตโต

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วท.ด.(พืชสวน)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Animal Science)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural
Economics)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biomedical Science)
M.Sc.(Zoology)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biosciences)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
Fil. Lic.(Fisheries
Biotechnology)
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ.(ประมง)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Molecular Genetics)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agronomy Sciences) ,
ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural
Economics)
วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร)
วท.บ.(ธุรกิจการเกษตร)
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64

นางสาวสาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน

65

นายสุธี วงศ์มณีประทีป

66

นายสุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

67

นางสุภาภรณ์ พวงชมภู

68

นางสุมนา นีระ

69

นางสมสมร แก๎วบริสุทธิ์

70

นายอนันต์ วงเจริญ

71

นายอนุสรณ์ เชิดทอง

72

นางสาวอโนมา ดงแสนสุข

73

นางอุบล ตังควานิช

74

นางอรุณีพงศ์ ศรีสถาพร

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biochemistry and
Applied Biosciences)
M.Sc.(Agriculture)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ.(ประมง)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Plant Physiology) ,
ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Agricultural Science)
M.Agri.(Agricultural
Science)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Biotechnology)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Food Science &
Technology)
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง)
วท.บ.(ประมง)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Ecosystem Diversity)
วท.ม.(โรคพืช)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ Ph.D.(Plant physiology)
วท.ม.(ชีววิทยา สรีรวิทยาของ
พืช)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(ชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ปร.ด.(สัตวศาสตร์)
วท.ม.(สัตวศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
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75

นายชานนท์ ลาภจิตร

อาจารย์

76

นายดนุพล เกษไธสง

อาจารย์

77

นายธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์

อาจารย์

78

นางสาวธิดารัตน์ มอญขาม

อาจารย์

79

นางสาวปนัดดา อุตรนคร

อาจารย์

80

นางสาวปริชาติ แสงคาเฉลียง

อาจารย์

81

นางสาวปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์

อาจารย์

82

นายพีระพงษ์ แพงไพรี

อาจารย์

83

นางสาวพัชราภรณ์ ภูมิจันทึก

อาจารย์

84

นายภคพล สายหยุด

อาจารย์

85

นางสาวมัลลิกา ศรีสุธรรม

อาจารย์

86

นายรณรงค์ อยูํเกตุ

อาจารย์

87

นางสาวราไพ นามพิลา

อาจารย์

Ph.D.(Horticulture)
วท.ม.(พืชสวน)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ปร.ด.(พืชสวน)
วท.ม.(พืชสวน)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ปร.ด.(ปฐพีศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.Agricultural Sciences
(Managerial Economics)
M.Ag.(Global Arid Land
Science)
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
Ph.D.(Agribusiness
Management)
Master of
Science(Agribusiness
Management)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง)
วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(การผลิตสัตว์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(สํงเสริมการเกษตร)
วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
บธ.บ.(การตลาด)
วท.ม.(วนศาสตร์)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Horticulture)
M.Sc.(Horticulture)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
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88

นายวิถี เหมือนวอน

อาจารย์

89

นางสาวสุกัลยา เชิญขวัญ

อาจารย์

90

นางสาวสุวิตา แสไพศาล

อาจารย์

91

นางสาวหยาดรุ๎ง มะวงศ์ไว

อาจารย์

92

นายสมพงศ์ จันทร์แก๎ว

อาจารย์

93

นางสาวอนงนาฏ ศรีประโชติ

อาจารย์

94

นางสาวอรุณี พรมคาบุตร

อาจารย์

วท.ด.(กีฏวิทยา)
วท.ม.(กีฏวิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ)
วท.บ.(เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว)
ปร.ด.(โรคพืชวิทยา)
วท.ม.(โรคพืชวิทยา)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
ปร.ด.(การปรับปรุงพันธ์พืช)
วท.ม.(การปรับปรุงพันธุ์พืช)
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร)
D.Agr.(Laboratory of Plant
Nutrition)
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
ปร.ด.(พืชไรํ)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การศึกษาในหลักสูตรนี้แบํงออกเป็น 2 แผน คือ แผนที่ 1 เป็นแผนการศึกษาที่นักศึกษาศึกษารายวิชา
ตํางๆ และมีการฝึกงาน ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงานในหมวดตํางๆภายในมหาวิทยาลัย และฝึกปฏิบัติใน
หนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน และแผนที่ 2 เป็นแผนการศึกษาที่นักศึกษาศึกษา
รายวิชาตํางๆในมหาวิทยาลัยเป็นจานวน 135 หนํวยกิต และสหกิจศึกษา ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต ซึ่งเป็น
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และตํางประเทศ แบบเต็มเวลาเป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง
4.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีทักษะการวิจัย
และบูรณาการใช๎ความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ในการแก๎ปัญหาการทางาน
ได๎
4.1.3 มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่ทันสมัย
4.1.4 มีทักษะ การสื่อสาร ด๎านการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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4.1.5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ที่ดี
4.1.6 มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล๎อม มีภาวะผู๎นา มนุษย
สัมพันธ์ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตําง สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นภายใต๎วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
4.1.7 เป็นผู๎ใฝุรู๎ สู๎งาน และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตได๎
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 การฝึกงาน
การฝึกปฏิบัติในหมวดและห๎องปฏิบัติการตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ชั้นปีที่1 ฝึกปฏิบัติ จานวน 3 หนํวย โดยฝึกด๎านพืชศาสตร์ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 และ ฝึกปฏิบัติ
ด๎านพืชศาสตร์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 และ ฝึกปฏิบัติด๎านสัตวศาสตร์ ในชํวงปิดภาคการศึกษาที่ 2 หนํวย
ละ 90 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 270 ชั่วโมง
ชั้นปีที่ 3และ 4 นักศึกษาฝึกปฏิบัติเฉพาะวิชาเอกอีก 2 - 3 หนํวย ขึ้นอยูํกับสาขาวิชา ซึ่ง บาง
สาขาวิชา อาจจะเป็นการฝึกในมหาวิทยาลัย และหรือฝึกปฏิบัติกับหนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หนํวยละ
90 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 270 ชั่วโมง
4.2.2 การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตํางประเทศ แบบเต็ม
เวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในสถานประกอบการในภาคการศึกษาที่1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 การฝึกงาน จะจัดตารางสอนในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น. หรือเป็นไป
ตามที่หนํวยงานที่นักศึกษาฝึกงานจะกาหนด
4.3.2 การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ หรือเป็นไป
ตามที่หนํวยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานกาหนด
4.4 จานวนหน่วยกิต
6 หนํวยกิต
4.5 การเตรียมการ
4.5.1 การแสดงความจานง ให๎นักศึกษาแจ๎งความจานงสมัครเข๎าศึกษาแผนที่ 2 ในชํวง
ระยะเวลาที่คณะฯ กาหนด
4.5.2 การสมัครและการเลือกสถานประกอบการ ให๎นักศึกษายื่นคาร๎องสมัครไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาและเลือกสถานประกอบการตามความสนใจได๎คนละไมํเกิน 3 แหํง
4.5.3 การคัดเลือกนักศึกษาเข๎าสถานประกอบการ คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจาภาควิชา/
สาขาวิชา จะเป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกนักสึกษาเข๎าสถานประกอบการ และแจ๎งผลการพิจารณาให๎
หนํวยสหกิจศึกษาทางการเกษตร ดาเนินการสํงใบสมัครและประวัตินักศึกษาไปให๎สถานประกอบการ
คัดเลือก ซึ่งอาจจะต๎องเข๎ารับการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการตามระยะเวลาที่สถานประกอบการ
กาหนด
4.5.4 การประกาศผลและการยืนยันไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให๎หนํวยสหกิจศึกษาทาง
การเกษตรประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการกํอนวันเริ่มไปปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาอยํางน๎อย 30 วัน และ นักศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือกจะต๎องยืนยันการปฏิบัติงานภายใน
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ระยะเวลาที่คณะกาหนด นักศึกษาไมํแจ๎งการยืนยันถือวําสละสิทธิ์การเข๎าศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา
และจะต๎องเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยภายหลังการยืนยัน นักศึกษาทุกคนต๎องปฏิบัติงานตามกาหนด จะ
ขอสละสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยนแผนการศึกษาไมํได๎โดยเด็ดขาด ยกเว๎นปูว
ยอยํางรุนแรง
4.5.5 นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต๎องเข๎ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร๎อมตามที่
คณะกาหนด
4.5.6 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร
4.5.6.1 ต๎องเป็นนักศึกษาที่ได๎ยืนยันการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผํานการ
อบรมเพื่อเตรียมความพร๎อมตามที่คณะกาหนดไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80
4.5.6.2 นักศึกษาจะต๎องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตรในภาคการศึกษา
ที่จะไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการและไมํสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นใด ได๎ในชํวงปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา
4.5.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาแล๎วจะขอถอนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาได๎ก๎ตํอเมื่อได๎รับอนุมติให๎เปลี่ยนแผนการศึกษากํอนมิฉะนั้นให๎ถือเป็นโมฆะ
4.5.7 การเสนอโครงงานและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต๎องเสนอโครงงาน
และแผนปฏิบัติที่ผํานความเห็นชอบของผู๎นิเทศงาน/พนักงานที่ปรึกษา ให๎คณะกรรมการ สหกิจศึกษา
ประจาภาควิชา/สาขาวิชา ภายใน 15 วัน นักบจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน
4.5.8 ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงการหรือแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ไมํวํา
กรณีใดๆ จะต๎องเสนอผํานอาจารย์ที่ปรึกษาและต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหกิจศึกษา
ประจาภาควิชา/สาขาวิชา
4.5.9 นักศึกษาต๎องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจาวันหรือประจาสัปดาห์
4.5.10 นักศึกษาต๎องรายงานความก๎าวหน๎าตํอผู๎นิเทศงาน และอาจารย์นิเทศงานไมํช๎ากวํา
สัปดาห์ที่ 10 ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4.5.11 นักศึกษาต๎องนาเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจสึกษาในการสมันมนาสหกิจศึกษาตามที่
คณะกาหนด
4.5.12 นักศึกษาต๎องสํงรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ที่ผํานความเห็นชอบผู๎นิเทศงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจาภาควิชา ให๎สานักงานสหกิจศึกษา และพัมนาสุํ
อาชีพภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
4.6 กระบวนการประเมินผล
4.6.1 การพิจารณาผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ดาเนินการ
โดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจาคณะเกษตรศาสตร์
4.6.2 นักศึกษาจะได๎รับการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ต๎อง
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร
4.6.2.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ
หรือผู๎นิเทศงาน หรือ พนักงานที่ปรึกษาร๎อยละ 50
4.6.2.2 ประเมินผลการเข๎ารํวมกิจกรรมของหนํวยสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการสํง
งานตามกาหนดเวลา ประเมินผลโดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจาคณะเกษตรศาสตร์ ร๎อยละ 20

144

4.6.2.3 ประเมินผลจากการรายงานการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ร๎อยละ 20
4.6.2.4 ประเมินผลการนาเสนอผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสห
กิจศึกษาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร๎อยละ 10
4.6.3 การประเมินผลให๎ใช๎ระดับคะแนนตัวอักษรตามหมวดที่ 7 ข๎อ 23 แหํงระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกํน วําด๎วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หรือเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกํนที่ปรุบปรุงใหมํ
4.6.4 หรือเกณฑ์อื่นๆที่จะมีการกาหนดเพิ่มเติมภายหลัง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาสามารถเลือกลงวิชาโครงงานนักศึกษา หรือปัญหาพิเศษ ซึ่งมีหนํวยกิตเป็นจานวน
3 หนํวยกิต โดยในรายวิชาดังกลําวเน๎นการทาวิจัยขนาดเล็ก ซึ่งนักศึกษาต๎องมีการค๎นคว๎า สังเคราะห์
ข๎อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาโจทย์หรือประเด็นสาหรับการวางแผนการศึกษารํวมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา และดาเนินการเก็บข๎อมูล หรือทาการวิจัยตามระเบียบแบบแผนการวิจัย และวิเคราะห์
สังเคราะห์ข๎อมูล เพื่อจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ และนักศึกษาต๎องนาเสนอผลการทดลองหรือสิ่ง
ค๎นพบตํอที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการที่รายวิชาจัดขึ้นเพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกลุํม
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงงาน หรือปัญหาพิเศษและนักศึกษาอื่นๆที่สนใจด๎วย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในด๎านวิทยาศาสตร์เกษตร และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง
5.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีทักษะการวิจัย
และบูรณาการใช๎ความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ในการแก๎ปัญหาการทางาน
ได๎
5.2.3 มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่ทันสมัย
5.2.4 มีทักษะ การสื่อสาร ด๎านการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ที่ดี
5.2.6 มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล๎อม มีภาวะผู๎นา มนุษย
สัมพันธ์ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตําง สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นภายใต๎วัฒนธรรม
ที่หลากหลาย
5.2.7 เป็นผู๎ใฝุรู๎ สู๎งาน และพัฒนาตนเองตลอดชีวิตได๎
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3 หรือภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หนํวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาเลือกเรื่องหรือโจทย์ที่สนใจ และติดตํออาจารย์ที่ปรึกษา
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5.5.2 นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารํวมพัฒนาโจทย์หรือประเด็นสาหรับการดาเนิน
งานวิจัย
5.5.3 นักศึกษาจัดทาเค๎าโครงของโครงงานหรืองงานวิจัย
5.5.4 นาเสนอและขออนุมัติโครงงานตํออาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู๎สอน/ผู๎
ประสานงานรายวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ
5.5.5 นักศึกษาวางแผนการดาเนินงานให๎เป็นไปตามระเบียบแบบแผนการวิจัย
5.5.6 นักศึกษาดาเนินการวิจัยตามแผนที่วางไว๎
5.5.7 นักศึกษาทาการวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ โดย
ผํานความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.8 นักศึกษานาเสนอผลการวิจัย หรือสิ่งค๎นพบตํอที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการซึ่ง
รายวิชาจัดขึ้น เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกลุํมผู๎เรียนและอาจารย์
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล แบํงออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
5.6.1 อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู๎สอน/ผู๎ประสานงานรายวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ
และนักศึกษาประเมินผลการดาเนินงานและลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษา
5.6.2 อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์ผู๎สอน/ผู๎ประสานงานรายวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ
รวบรวมสรุปคะแนนประเมินผลจากทุกสํวนที่มีการประเมินเพื่อตัดเกรด
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ ได๎กาหนดอัตลักษณ์ ของบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ คือ
“เป็นบัณฑิตพร้อมทางาน มั่นใจวิชาการ บูรณาการความคิด มีจิตอาสา สู้งาน ซื่อสัตย์ และ
ยอมรับความเห็นต่าง”
ซึ่งคณะ/หลักสูตร มีการกาหนดกลยุทธ์ /โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร นอกเหนือจากการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ด๎านตํางๆ คือ
1) พร๎อมทางานกับภาคเอกชน (Ready to work with Industry)
2) พร๎อมทางานกับชุมชนและเชิงสาธารณะ (Ready to work with community and publics
3) พร๎อมทางานนานาชาติในกลุํมอาเซียน (Ready to work with ASEAN)
4) พร๎อมทางานเป็นนักวิจัยและพร๎อมศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น ( Ready to work as researcher
and study in higher education)
5) พร๎อมที่จะประกอบธุรกิจสํวนตัว (Ready to run own business)
โดยมีรายละเอียดโครงการตัวชี้วัด ดังนี้
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2. ส่งเสริมการบูรณาการความคิด
1. โครงการเปิดโลกทัศน์โดยผู๎ประกอบการ
2. โครงการเทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งาน
3. โครงการประกวดแผนธุรกิจทางการเกษตร เชํน แผนธุรกิจโคนม
4. โครงการ พี่สอนน๎อง: แนะแนวการพัฒนาตนเองโดยศิษย์เกํา
5. โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับตํางประเทศ
6. โครงการบํมเพาะผู๎ประกอบการ
7. โครงการพัฒนาภาวะผู๎นา
3. ส่งเสริมการมีจิตอาสา

เป็นนักวิจัยและศึกษาต่อ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

1. ส่งเสริมความมั่นใจวิชาการ สู้งาน
1. โครงการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศ และตํางประเทศ
2. โครงการฝึกงานเพิ่มเติมภาคฤดูร๎อนในภาคเอกชน
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานในภาคเอกชน
4. โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการวิเคราะห์ทาง
สถิติ
1. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เชํน English
proficiency test โครงการแคมป์ภาษาโครงการ Get ready
to work (สมัครงาน/สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโครงการ
English is fun)
2. โครงการฝึกอบรมการใช๎เครื่องมือวิทยาศาสตร์ /อบรมความ
ปลอดภัยในหัองปฏิบัติการ
3. โครงการอบรมทาแผนธุรกิจ

ทางานนานาชาติ (อาเซียน)

โครงการ/กิจกรรม

ทางานกับชุมชน

กลยุทธ์

ทางานภาคเอกชน

ความสอดคล้องกับ
ความพร้อม
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สํงเสริมให๎นักศึกษา เข๎ามาทางาน หรือ เป็นสํวนหนึ่งของรายวิชา
เรียน ในโครงการที่ดาเนินการโดยคณาจารย์ของคณะ เชํน
1.โครงการเสริมชุมชนเข๎มแข็ง (แกํงละว๎า มข. พัฒนา)
2. โครงการประกวดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
3. โครงการพระราชดาริ ศูนย์เรียนรู๎ชุมชนตํางๆ
4. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธณรม สงกรานต์ ลอยกระทง ลง
แขกดานา-เกี่ยวข๎าว การสูํขวัญข๎าว
5. โครงการบริจาคโลหิต ชํวยชีวิตเพื่อนมนุษย์
6. โครงการคํายอาสาเกษตร
7. โครงการ Volunteer Liason เมื่อมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ชาวตํางชาติมาประจาที่คณะฯ
8. โครงการอนุรักษ์น้า พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล๎อม
4. ส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สํงเสริมให๎นักศึกษาเข๎ารํวมทากิจกรรม หรือเป็นผู๎รับผิดชอบ
การดาเนินการใน
1. โครงการพัฒนาชุมนุมนักศึกษา
2. โครงการไหว๎ครู
3. โครงการรณรงค์สํงเสริมความซื่อสัตย์รอบตัว
4. โครงการเกษตรเอื้ออาทร
5. โครงการฝึกชีวิตเรียนรู๎การเป็นอยูํตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการเข๎าคํายปฏิบัติธรรม
7. โครงการกระจกคุณธรรม นาบุคลิกภาพ
5. ส่งเสริมให้เป็นผู้ยอมรับความเห็นต่าง
1. โครงการพัฒนาชุมนุมนักศึกษา
2. โครงการ AEC Camp
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เชิงพหุวัฒนธรรม
4. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนทางความคิดโดยนักศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) การมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงตํอเวลา
(2) มีจิตสาธารณะ รัก และภาคภูมิใจในท๎องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
(3) มีจิตสานึก ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล๎อม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และหรือวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชา
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(3) การเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน
(4) เรียนรูจ๎ ากการรํวมทากิจกรรมเสริมหลักสูตร
(5) อาจารย์ปฏิบัติตนให๎เป็นตัวอยําง ให๎ความสาคัญตํอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่อง
เวลา การเปิดโอกาสให๎นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
การเคารพและให๎เกียรติแกํอาจารย์อาวุโส เป็นต๎น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินผลการเรียนรู๎จากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู๎สอน
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู๎ใช๎บัณฑิต และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาที่
เกี่ยวข๎อง
(2) มีความรู๎ ความเข๎าใจในพัฒนาการใหมํๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการ
แก๎ไขปัญหา และการตํอยอดองค์ความรู๎ในสาขาวิชา
(3) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข๎อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได๎แกํ การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ การให๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง การเขียนรายงาน การทาโครงงาน
ปัญหาพิเศษ การเป็นนักศึกษาชํวยวิจัย และสหกิจศึกษา
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได๎ฝึกการทางานเดี่ยวและการทางานเป็นทีม
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเข๎ารํวมประชุมสัมมนาที่คณะและหนํวยงานตํางๆจัดขึ้น
(4) การเข๎ารํวมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนตํางประเทศ หรือ สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบในตํางประเทศ
(5) วิเคราะห์แนวทางการศึกษาวิจัย ผลงานที่ได๎ และผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรายวิชา
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลการเรียนรู๎จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข๎อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ
ทาแบบฝึกหัด การนาเสนอผลงาน การทารายงาน และการสอบสัมภาษณ์
(2) การสอบออก (exit exam) เชํน รายวิชาคอมพิวเตอร์
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู๎ใช๎บัณฑิต และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ่มสร๎างสรรค์
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(2) มีความสามารถในการใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ หรือ
กระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์ หรือแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน และในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได๎
(3) บูรณาการใช๎ความรู๎ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก๎ปัญหาการทางานได๎
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ เชํน สอนโดยใช๎สภาพปัญหาเป็นพื้นฐาน ( Problem
base learning) การวิจัยเป็นพื้นฐาน (Research based learning) การจัดการเรียนการ
สอนแบบห๎องเรียนกลับด๎าน ( Flipped classroom ) ให๎นักศึกษาได๎วิเคราะห์ และตั้ง
สมมุติฐานในการแก๎ไขปัญหาเพื่อตอบโจทย์หรือสมมุติฐานนั้น โดยแบํงนักศึกษาเป็น
กลุํมๆ ในการดาเนินงานและนาเสนอผล อภิปราย ตอบข๎อซักถาม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎กับอาจารย์และนักศึกษาในชั้นเรียน
(2) การให๎ศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงาน การทาวิจัย
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลการเรียนรู๎จากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลงานจากการทาการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง การทาโครงงาน และวิจัย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู๎ใช๎บัณฑิตและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบตํอตนเอง และสังคม
(2) เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น เข๎าใจตน เข๎าใจผู๎อื่น พร๎อมกับปฏิบัติตํอ
ผู๎อื่นได๎อยํางเหมาะสม
(3) สามารถทางานเป็นทีม ปรับตัวในการทางานรํวมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่นได๎ในทุก
สถานภาพ วางตัว และรํวมแสดงความคิดเห็นในกลุํมได๎อยํางเหมาะสม
(4) มีภาวะผู๎นา และผู๎ตามที่ดี
(5) ตระหนักถึงความจาเป็นและมีความสามารถในการเรียนรู๎ตลอดชีพ
(6) มีความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
(7) ความสามารถปฏิบัติงานได๎ภายใต๎สภาพ หรือเงื่อนไขที่แตกตํางกัน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การสอนในรายวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) การสอนในรายวิชาตํางๆ ตามหลักสูตร โดยเน๎นการทางานเป็นกลุํม
(3) การจัดให๎มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
(4) การเข๎ารํวมทากิจกรรม งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนเพื่อให๎นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับ
นักศึกษาคนอื่นๆ อาจารย์และบุคคลภายนอก
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินผลการเรียนรู๎จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
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(2) ประเมินผลการเรียนรู๎จากรายวิชาตํางๆ ที่มีการสํงเสริมให๎ทางานกลุํม
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู๎ใช๎บัณฑิตและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีในการสื่อสาร แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง การจัดเก็บ
และประมวลผลในข๎อมูล
(2) สามารถนาข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได๎
(3) สามารถบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อการจัดการที่ทันสมัย
(4) มีทักษะการสื่อสาร ได๎แกํ การฟัง การพูด การตั้งคาถาม
(5) ทักษะการเขียน การแปลความและเรียบเรียง ในการจัดทารายงาน และการนาเสนองาน
ได๎อยํางถูกต๎อง และเหมาะสม
(6) มีทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การสอนในรายวิชาวิจัยและสถิติ ในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ
(2) การเรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานระบบ e-Learning และการทดสอบความรู๎พื้นฐานด๎าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(3) การสอนโดยมีการนาเสนอข๎อมูลที่ทันสมัยจากการค๎นคว๎าทางเวบไซท์ เพื่อเป็นตัวอยําง
กระตุ๎นให๎นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและ
สืบค๎นข๎อมูล
(4) การมอบหมายงานเป็นกลุํมหรือรายบุคคลให๎สืบค๎นข๎อมูลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความเกี่ยวข๎องในหัวข๎อการเรียนการสอน วิเคราะห์ข๎อมูล การเขียนรายงาน การนาเสนอ
ในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในชั้นเรียน และอภิปรายซักถาม
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลการเรียนรู๎จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข๎อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ
ทาแบบฝึกหัด และการทารายงาน
(2) ประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู๎ใช๎บัณฑิตและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ดังภาคผนวกที่ 1

151

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกํน วําด๎วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ .ศ. 2555 หมวดที่ 7
ข๎อ 23 และ 24 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหมํ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา (course learning outcomes)
อาจารย์ผู๎สอนแตํละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย
1.1.1 ผลการศึกษา การกระจายตัวของเกรด ในรายวิชานั้นๆ
1.1.2 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ตํางกลุํม ตํางชั้นปี ตําง
คณะแล๎วแตํกรณี เพื่อนาผลมาใช๎ในการผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
1.1.3 ทบทวนเนื้อหารายวิชา (มคอ.3) โดยใช๎ข๎อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
(มคอ. 5) ในภาค/หรือ ปีการศึกษา ที่ผํานมาซึ่งในการจัดทา มคอ. 5 มีการประเมินการสอน
ของอาจารย์ผู๎สอนโดยนักศึกษา ทั้งในด๎านเนื้อหาวิชา ความรู๎และความสามารถในการ
ถํายทอดความรู๎
1.1.4 มีการประชุมสะท๎อนผลการเรียนการสอน ของภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร พื่อนาไปใช๎ใน
การปรับปรุงและพัฒนาตํอไป และเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการ วิชการ และกรรมการ
ประจาคณะ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาเพื่อ การวิพากษ์ข๎อสอบ ความสอดคล๎องของข๎อสอบกับผล
การเรียนรู๎ที่กาหนดในรายละเอียดของรายวิชา และความเหมาะสมของการให๎คะแนน โดย
ดาเนินการอยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา
1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร (Program learning outcomes)
1.2.1 ประเมินผลจากราย วิชาที่เป็นที่รวมของเนื้อหาหรือทักษะจากวิชาตํางๆ ที่ได๎ศึกษามา
(Capstone Course) เชํน รายวิชาฝึกงาน รายวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ วิชาโครงงาน
วิชาสหกิจ เป็นต๎น
1.2.2 ประเมินผลความพีงพอใจตํอการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปี
สุดท๎าย
1.2.3 ประเมินจากความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และคูํความรํวมมือ เชํนสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจ
1.2.4 ภาวะการได๎งานทาของบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกํน วําด๎วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่
8 ข๎อ 29
3.3 สอบผํานเกณฑ์การสอบวัดความรู๎ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.4 เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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3.5 นักศึกษาทุกคนที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษา 2557 เป็นต๎นไปได๎รับการทดสอบหรือประเมิน
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษกํอนการสาเร็จการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.6 นักศึกษาต๎องเรียนกลุํมวิชาชีพและกลุํมวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษาให๎ ได๎ระดับคะแนนเฉลี่ยไมํ
น๎อยกวํา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา
3.7 ในกรณีที่ได๎ศึกษาและสอบผํานรายวิชาตํางๆครบตามหลักสูตรแล๎ว และมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมํถึง 2.00 แตํไมํต่ากวํา 1.75 และไมํสามารถสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลากาหนด
หรือไมํประสงค์จะศึกษาตํอจนสาเร็จการศึกษาสามารถขอรับอนุปริญญาได๎
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การให๎เข๎ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหมํ” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
ให๎อาจารย์ใหมํทุกคนต๎อง เข๎ารับการอบรม ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหาร
วิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน๎าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให๎มี
ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม และการสอนโดยใช๎สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 การมอบหมายให๎มีอาจารย์พี่เลี้ยงทาหน๎าที่ให๎คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในด๎านการจัดการเรียน
การสอน
1.3 การชี้แจงและแนะนาหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
1.4 การมอบหมายให๎อาจารย์ใหมํศึกษาค๎นคว๎า จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการสอน ในหัวข๎อหนึ่งหรือ
หลายหัวข๎อที่อาจารย์ใหมํมีความรู๎และถนัด เพื่อทดลองทาการสอนภายใต๎คาแนะนาของอาจารย์พี่
เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร
1.5 การกาหนดให๎อาจารย์ใหมํเข๎ารํวมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 กาหนดให๎อาจารย์ต๎องเข๎ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด๎านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล ตามความต๎องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข๎อตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจาทุกปี
2.1.2 การจัดให๎มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะสํงเสริมโอกาสให๎อาจารย์ได๎มีประสบการณ์การสอน
รํวมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได๎เป็นผู๎รับผิดชอบรายวิชา ผู๎ประสานงาน และผู๎รํวมทีมการสอน
2.1.3 การสํงเสริมหรือสร๎างโอกาสให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ด๎านการจัดการเรียนการ
สอนระหวํางอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพรํในการ
ประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 การสํงเสริมให๎อาจารย์เข๎ารํวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
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2.2.2 การสํงเสริมให๎อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตํางๆ และการนาเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยํางน๎อยให๎มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอปีละ 1
เรื่อง
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
เพื่อให๎การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่มีการประกาศใช๎ และเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1.การกากับมาตรฐานหลักสูตร
1.1 วางแผนอัตรากาลัง เพื่อให๎มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร อยูํในหลักสูตร ครบ และตลอดเวลาของการ
ใช๎หลักสูตร ตลอดจนกากับติดตามคุณภาพของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบให๎เป็นไปตามเกณฑ์
1.2 วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร ให๎เป็นไปตามรอบของการใช๎หลักสูตร
2. บัณฑิต
เพื่อให๎มีข๎อมูลคุณภาพของบัณฑิต เพื่อใช๎ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรมีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 พัฒนาระบบการรับฟังข๎อคิดเห็นของบัณฑิต ผู๎ใช๎บัณฑิต และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ให๎ครอบคลุม และทัน
ตํอการใช๎งาน
3. นักศึกษา
หลักสูตรมีกลยุทธ์ ดังนี้
3.1 ต๎องมีทบทวนกระบวนการรับเข๎า ทั้งในสํวนของเกณฑ์การรับเข๎า เปูาหมายที่เหมาะสมตํอสัดสํวนตํอ
อาจารย์ ผลการรับเข๎า และคุณภาพของนักเรียนที่รับเข๎าศึกษา เพื่อการเตรียมความพร๎อม กํอนการเข๎าศึกษา
หรือในปีแรกของการเข๎าศึกษา
3.2 วิเคราะห์ข๎อมูลผู๎สมัคร และผู๎สอบผําน เพื่อพัฒนาชํองทางการตลาด
3.3 พัฒนาระบบการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่มาจากชํองทางการรับเข๎าที่แตกตํางกัน เพื่อใช๎เป็น
แนวทางในการกาหนดสัดสํวนของการรับเข๎าในแตํละชํองทาง ตลอดจนการกากับติดตาม เพื่อให๎นักศึกษาจบ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
3.4 การ จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี ในยุทธศาสตร์ด๎านการสํงเสริมและพัฒนานักศึกษา จะต๎องเป็น
กิจกรรมที่สํงเสริมผลลัพธ์การเรียนรู๎ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) รวมทั้งมีการใช๎ข๎อมูล
ผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผํานมา ประกอบการจัดทาแผนฯ
3.5 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
3.6 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข๎องกับการอุทธรณ์โทษสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ดังภาคผนวกที่ 7)
4. อาจารย์
หลักสูตรมีกลยุทธ์ ดังนี้
4.1 มีการวางแผนระยะยาวด๎านอัตรากาลังให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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4.2 จัดหาและกาหนดอาจารย์ผู๎สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู๎ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม
รายวิชาที่สอน
4.3 อาจารย์ใหมํต๎องผํานการอบรม เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานตํางๆ รวมทั้ง เทคนิคการสอนการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนการวิจัย
พัฒนาให้อาจารย์มีองค์ความรู้ใหม่ และทันสมัย มีทักษะการสอนที่ดี โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม
4.4 การอบรมด๎านการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบตํางๆ เพื่อพัฒนาทักษะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
และการวัดผลประเมินผล
4.5 สนับสนุน และสํงเสริมอาจารย์ให๎ทางานวิจัย และให๎บริการวิชาการแกํองค์กรภายนอก
4.6 สํงเสริม และสนับสนุนให๎อาจารย์เพิ่มพูนความรู๎จากการอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ ระดับชาติ
และนานาชาติ
4.7 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนํง ในสํวนของสายสนับสนุน ให๎ เป็นไปตามข๎อบังคับและ
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกํน ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารงานบุคคล และสาหรับหลักสูตรนี้ มีความจาเป็น
ต๎องมีบุคลากรสายสนับสนุนทาหน๎าที่ประจาห๎องปฏิบัติการและหมวดตํางๆที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือระดับ
ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์หรือที่เกี่ยวข๎อง
4.8 การเพิ่มทักษะความรู๎เพื่อการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดาเนินการโดยการให๎
เข๎ารับการฝึกอบรม การทัศนศึกษา ทาวิจัยรํวมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือนาเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ การผลิตผลงานทางวิชาการ เชํน ทาหนังสือคูํมือห๎องปฏิบัติการ คูํมือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต๎น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การมอบหมายภาระงานสอนของอาจารย์ผู๎สอนจะพิจารณาถึงความชานาญ คุณวุฒิ ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข๎องกับวิชานั้นๆและพิจารณารํวมกับภาระงานด๎านอื่นๆ เชํน วิจัย บริการวิชาการ
และบริหาร
5.2 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรกาหนดให๎ผู๎สอนที่ยังไมํมีประสบการณ์สอนในรายวิชานั้นๆ เข๎าไปเรียนรู๎
จากการสังเกตการณ์สอนของอาจารย์อาวุโสกํอนเกษียณอายุราชการ หรือให๎มีอาจารย์พี่เลี้ยง
5.3 หลักสูตรจัดให๎ประชุมสะท๎อนผลการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา โดยจัดทาในระดับสาขาวิชาเอก
และในระดับหลักสูตร เพื่อเป็นการกากับ และติดตามผลการจัดการศึกษาในแตํละภาคการศึกษา ตลอดจนใช๎
เป็นข๎อมูลในการจัดทารายงานผลการเรียนการสอน (มคอ. 5) และใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน(มคอ.3)ในภาคการศึกษาถัดไป
5.4 หลักสูตร มีการกากับดูแลให๎ผู๎สอนทุกรายวิชาจัดทาและสํง มคอ. 3 และมคอ.4 ลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30
วันกํอนเปิดภาคการศึกษาตามกรอบ TQF ซึ่งประมวลการสอนจะต๎องทันสมัยในด๎านเนื้อหา มีกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลเหมาะสม แจ๎ง มคอ. 3 และ 4 ให๎นักศึกษารับทราบ และมีการกากับให๎
ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา โดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบวํามี มคอ. 3 ปรากฏในระบบออนไลน์
และรายงานผลวํามีรายวิชาใดที่ยังไมํได๎ดาเนินการ
5.5 มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
5.6 หลักสูตรสํงเสริมให๎อาจารย์มีทักษะในการสอนหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นโดยการฝึกอบรมการเรียน
การสอนแบบใหมํๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของนักศึกษา เชํน การเรียนการสอนทศวรรษที่ 21 ได๎แกํ
การสอนเป็นทีม การสอนโดยใช๎วิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning, RBL)
5.7 สํงเสริมการใช๎ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารและทางวิชาการ

155

5.8 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให๎ทันสมัย ตามการบริบทของการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ และเทคโนโลยี ผําน
การปรับรายละเอียดวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)
5.9 พิจารณาเพิ่มรายวิชา หรือรายวิชาเลือก ที่ผู๎รับผิดชอบเห็นวํามีความจาเป็นกับนักศึกษา
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร(Program Learning Outcomes)
หลักสูตรมีกลยุทธ์ ดังนี้
5.10 พัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพ เป็นการประเมินตามสภาพจริง ( Authentic Assessment)
ที่จะสะท๎อนคุณภาพของบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู๎ของหลักสูตร ( Program Learning Outcomes) โดย
มีการประเมินระหวํางการจัดการศึกษาของหลักสูตร
5.11 พัฒนาระบบการประเมินการเรียนการสอน (Course learning outcomes) ที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมมากขึ้น
5.12 มีระบบการกากับติดตาม การปรับปรุงผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร จัดทาแผนการใช๎จํายงบประมาณประจาปี จากงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรจาก
คณะ โดยมีการจัดแบํงคําใช๎จํายดังนี้ คําวัสดุตาเราและสื่อการเรียนการสอน คําครุภัณฑ์ คําใช๎จํายในการ
พัฒนาอาจารย์ คําใช๎จํายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสานักวิทยบริการ
(1) หนังสือ
ภาษาไทย จานวน
5,358
รายการ
ภาษาอังกฤษ จานวน
3,859
รายการ
(2) วารสาร
ภาษาไทย จานวน
116 รายการ
ภาษาอังกฤษ จานวน
9 รายการ
(3) รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) จานวน 69 รายการ
(4) ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(1) ฐานข๎อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์(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) ฐานข๎อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (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

156

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) ฐานข๎อมูลสาหรับการอ๎างอิง
3.1 Scopus
3.2 ISI Web of Knowledge
3.3 SciVal
3.4 Web of Science
3.5 Journal Citation Report
(4) ฐานข๎อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ 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) ฐานข๎อมูลวิทยานิพนธ์ไทย5.4. CHE PDF (Dissertation Full Tex)
(6) E–Books บอกรับรายฐานข๎อมูล
6.1. Knovel
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6.2. ScienceDirect Ebooks
6.3. Springer Link
(7) วารสาร
7.1.วารสารภาษาไทย จานวน 116 ชื่อ
7.2.รายชื่อวารสารภาษาตํางประเทศ จานวน 9 ชื่อ
(8)ฐานข๎อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)
8.1. Science Direct eBook
8.2.Knovel
8.3.eBook Academic Collection (EBSCOhost)
8.4.SpringerLink eBooks
(9) เครื่องมืออื่นๆ
9.1 โปรแกรม Turnitinสาหรับการตรวจสอบการคัดลอก
9.2 โปรแกรม Zoteroสาหรับการจัดการบรรณานุกรม
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 คํา Thai-Journal Impact Factors – (T-JIF)
2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์
1) หนังสือ
ภาษาไทยจานวน
2,158 รายการ
3,378 รายการ
ภาษาอังกฤษ จานวน
2) วารสาร
ภาษาไทยจานวน
33 รายการ
26 รายการ
ภาษาอังกฤษ จานวน
3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน
42 รายการ
2.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอน
- กล๎องถํายภาพนิ่ง
4 ชุด
- เครื่องรับโทรทัศน์
5 เครื่อง
- กล๎องบันทึกภาพโทรทัศน์ 3 ชุด
- ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน 125 ชุด
- เครื่องฉายสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 26 เครื่อง
- ห๎องปฏิบัติการ 69 ห๎อง
- ห๎องปฏิบัติการฟาร์ม 13 หมวด
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบํงชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตรและการเรียนการสอนและเณฑ์การประเมินประจาปี จานวน 12 ตัวชี้วัด ตามที่ สกอ.กาหนด
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมรํวมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคาแนะนา
ข๎อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู๎และประสบการณ์หรือเพื่อนรํวมงาน
1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท๎อนผลการจัดการเรียนการสอนในชํวงของ
การเรียนแตํละรายวิชา
1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช๎กลยุทธ์การสอนที่แตกตํางกัน
1.1.4 การทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตํละรายวิชาหรือ
กลุํมรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัย
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน๎าภาควิชา หรือประธานหลักสูตรหรือเพื่อน
รํวมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของอาจารย์/พนักงานสายผู๎สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินผลจากราย วิชาที่เป็นที่รวมของเนื้อหาหรือทักษะจากวิชาตํางๆ ที่ได๎ศึกษามา
(Capstone course) เชํน รายวิชาฝึกงาน รายวิชาสัมมนา วิชาปัญหาพิเศษ วิชาโครงงาน
วิชาสหกิจ เป็นต๎น
2.2 ประเมินผลความพีงพอใจตํอการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปี
สุดท๎าย และอาจารย์ เพื่อนาข๎อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียนการ
จัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ๎อน ไมํทันสมัย ยาก/งํายเป็นต๎น
2.3 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เกํา เพื่อติดตามผลการนาความรู๎และประสบการณ์ที่ได๎รับจา
การศึกษาในหลักสูตรไปใช๎ในการทางาน
2.4 ประเมินจากความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และคูํความรํวมมือ เชํนสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจ
2.5 ภาวะการได๎งานทาของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพื่อการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนและเกณฑ์การประเมินประจาปี จานวน 12 ตัวชี้วดั ตามที่ สกอ.
กาหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร นาผลการประเมินหลักสูตร ที่ดาเนินการเมื่อสิ้นสุดการศึกษา โดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร มาทบทวน วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาตํอไป

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
*AG001 001 การสื่อสารทางการเกษตร

 

   


 
*AG001 002 เกษตรเพื่อสุขภาวะ
 


   


 
*AG001 003 เกษตรเชิงสร้างสรรค์
 

    


 
**AG001 101 หลักการผลิตพืช

      


 
**AG001 102 หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้า

   


     
AG001 796 การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 1

  
      



AG001 797 การฝึกงานทางพืชศาสตร์ 2

  
      



AG001 798 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์พืนฐาน
                     
SC101 011 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
 
     

**SC101 012 ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1
 
     

SC101 013 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
 
     

**SC101 014 ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2
 
    
  
**SC401 005 คณิตศาสตร์ส้าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
**AG002 201 หลักปฐพีศาสตร์
    
    

    

**AG002 202 สังคมเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร



**AG002 203 กีฏวิทยาเบืองต้น
**AG002 204 หลักการวิทยาโรคพืช
AG112 201 จุลชีพก่อโรคพืช
AG122 201 ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร์
**AG122 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1 (เฉพาะปฐพีฯ)
**SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
SC201 007 เคมีพืนฐาน
**SC201 103 เคมีอินทรีย์เบืองต้น
SC501 000 ฟิสิกส์เบืองต้น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
SC702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป
            
 
SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
            
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกกีฏวิทยา แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


  

**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
                     
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
*AG103 001 การวิเคราะห์จ้าแนกแมลง

 






**AG103 002 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง

 
 





**AG103 003 แมลงศัตรูส้าคัญทางเศรษฐกิจ


      
      
**AG103 004 นิเวศวิทยาของแมลง

 
 




**AG103 005 หลักการควบคุมแมลงศัตรู

 
   




*AG103 006 สารก้าจัดแมลงและวิธีการใช้

         
 
 
 
**AG103 796 การฝึกงานทางกีฏวิทยา 1

 
 
   
      
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช



**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกกีฏวิทยา แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


  

**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
                     
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
*AG103 001 การวิเคราะห์จ้าแนกแมลง

 






**AG103 002 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง

 
 





**AG103 003 แมลงศัตรูส้าคัญทางเศรษฐกิจ


      
      
**AG103 004 นิเวศวิทยาของแมลง

 
 




**AG103 005 หลักการควบคุมแมลงศัตรู
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
*AG103 006 สารก้าจัดแมลงและวิธีการใช้

         
 
 
 
**AG103 796 การฝึกงานทางกีฏวิทยา 1

 
 
   
      
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช



**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
AG104 001 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี

  
      
      
**AG104 002 กีฏหลังการเก็บเกี่ยว

 

 




AG104 761 การสัมมนาทางกีฏวิทยา

  
 
   
       
**AG104 775 โครงงานนักศึกษาด้านกีฏวิทยา

  
 
   
      
**AG104 797 การฝึกงานทางกีฏวิทยา 2

  
 
   
      
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร
                     
AG104 001 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี

  
      
      
**AG104 002 กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว

 

 




AG104 761 การสัมมนาทางกีฏวิทยา

  
 
   
       
**AG104 797 การฝึกงานทางกีฏวิทยา 2

  
 
   
      
วิชาเลือกในวิชาเอก สาขาวิชากีฏวิทยา
**AG104 003 แมลงอุตสาหกรรม

 

 




AG104 004 การผลิตไหม
           
 

 
*AG104 005 ธุรกิจการท้าฟาร์มแมลงกินได้

 






AG104 006 แมลงศัตรูในบ้านเรือนและชุมชน

 






*AG104 007 กีฏวิทยาทางปศุสัตว์

 
 





*AG104 008 กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม

 
 





**AG104 774 ปัญหาพิเศษทางกีฏวิทยา


      
      
**AG144 402 วัชพืชและการควบคุม
    
 
  


 
AG144 432 การปรับปรุงพันธุ์พืช
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


  

**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
                     
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
**AG113 201 การวินิจฉัยโรคพืช

 
 


 

AG113 301 การควบคุมโรคพืช
 
 
    

 
 
*AG113 504 เทคนิคทางด้านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร
 






AG113 796 การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 1

         

  

AG113 797 การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 2

                  
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาอาหารพืช
 
 
 


  
 
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช



**AG144 402 วัชพืชและการควบคุม
    
 
  


 
**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


  

**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
                     
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
**AG113 201 การวินิจฉัยโรคพืช

 
 


 

AG113 301 การควบคุมโรคพืช
 
 
    

 
 
*AG113 504 เทคนิคทางด้านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร
 






AG113 796 การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 1

         

  

AG113 797 การฝึกงานทางวิทยาโรคพืช 2

                  
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาอาหารพืช
 
 
 


  
 
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
**AG144 402 วัชพืชและการควบคุม
    
 
  


 
**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
AG114 501 โรคของพืชเศรษฐกิจ

  



 

*AG114 505 สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร

 






AG114 761 การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช



  


 
AG114 775 โครงงานนักศึกษาด้านวิทยาโรคพืช
 



 
 
AG144 432 การปรับปรุงพันธุ์พืช
   




 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกวิทยาโรคพืช แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร
                     
AG114 501 โรคของพืชเศรษฐกิจ

  



 

*AG114 505 สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค้าเกษตร

 






AG114 761 การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช



  


 
AG144 432 การปรับปรุงพันธุ์พืช
   




 
 

วิชาเลือกในวิชาเอกโรคพืชวิทยา
AG113 402 วิทยาเห็ดรา







AG113 502 การผลิตเห็ด
 
 
    
   
 
AG114 503 โรคเมล็ดพันธุ์และผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว







AG114 774 ปัญหาพิเศษทางวิทยาโรคพืช
 




 
AG133 101 การผลิตผักเศรษฐกิจ

 


 
 
AG134 601 การเพาะเลียงเนือเยื่อพืชเชิงพานิชย์
 




 

**AG143 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
                     
**AG143 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
                  
 
*AG153 603 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร
    
     
   
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
                     
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
*AG123 202 หลักมูลวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
                     
*AG123 312 เคมีของดิน
 
 
   

  
 
AG123 314 การจัดการลุ่มน้า
                     
**AG123 331 การวิเคราะห์ดิน น้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
                     
**AG123 332 การส้ารวจและการจ้าแนกดิน
                     
*AG123 341 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
                     
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาอาหารพืช
 
 
 


  
 
**AG123 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
            
   
 
**AG123 797 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3
            
   
 
**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


  

**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
                     
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
*AG123 202 หลักมูลวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
                     
*AG123 312 เคมีของดิน
 
 
   

  
 
AG123 314 การจัดการลุ่มน้า
                     
**AG123 331 การวิเคราะห์ดิน น้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม
                     
**AG123 332 การส้ารวจดินและจ้าแนกดิน
                     
**AG123 341 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
                     
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาอาหารพืช
 
 
 


  
 
**AG123 796 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
**AG123 797 การฝึกงานทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3
            
   
 
**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
*AG124 311 ฟิสิกส์ของดิน
                     
*AG124 432 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                      
**AG124 462 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
 
 
   

  
 
**AG124 761 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
                     
**AG124 775 โครงงานนักศึกษาด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
                     
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
*AG124 311 ฟิสิกส์ของดิน
                     
*AG124 432 การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม                      
**AG124 462 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
 
 
   

  
 
**AG124 761 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
                     
AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร
                     
วิชาเลือกในวิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิชาเลือกในกลุ่มปฐพีศาสตร์
*AG123 313 ผลิตภาพของดิน
                     
AG123 321 ภูมิสารสนเทศ
                     
*AG123 322 การประเมินและการวางแผนการใช้ดิน
                     
AG123 433 ดินเขตร้อน
                     
*AG123 434 วิทยาแร่ในดินเบืองต้น
                     
AG124 412 เทคโนโลยีปุ๋ย
                     
**AG124 431 การก้าเนิดดิน
                     
AG124 445 การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้า
                     
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช



วิชาเลือกในกลุ่มทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
AG123 321 ภูมิสารสนเทศ
                     
*AG124 415 หลักมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติ
                     
*AG124 416 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
                     
*AG124 417 นิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
                     
*AG124 419 การจัดการมูลขยะฝอยและของเสียอันตราย
                     
AG124 445 การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้า
                     
AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช



นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกพืชสวน แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


  

**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
                     
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG 003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาอาหารพืช
 
 
 


  
 
*AG133 001 หลักการขยายพันธุ์พืช

   
 
 
**AG133 101 การผลิตผักเศรษฐกิจ

 


 
 
AG133 201 หลักการผลิตไม้ผล

 


 
 
AG133 301 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

 


 
 
**AG133 796 การฝึกงานทางพืชสวน 1
  

   
  
 
AG133 797 การฝึกงานทางพืชสวน 2
         
  
**AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช



**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
*SC113 209 พฤกษศาสตร์ทางการเกษตร
           
  
*SC113 210 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทางการเกษตร
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกพืชสวน แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


  

**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาอาหารพืช
 
 
 


  
 
*AG133 001 หลักการขยายพันธุ์พืช

   
 
 
AG133 101 การผลิตผักเศรษฐกิจ

 


 
 
AG133 201 หลักการผลิตไม้ผล

 


 
 
AG133 301 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

 


 
 
**AG133 796 การฝึกงานทางพืชสวน 1
  

   
  
 
AG133 797 การฝึกงานทางพืชสวน 2
         
  
**AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช



**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
*SC113 209 พฤกษศาสตร์ทางการเกษตร
           
  
*SC113 210 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทางการเกษตร
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพืชสวน แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG134 401 สรีรวิทยาทางพืชสวน

  

 

AG134 761 การสัมมนาทางพืชสวน




     
AG134 775 โครงงานนักศึกษาทางด้านพืชสวน

     

   
 
AG144 432 การปรับปรุงพันธุ์พืช
   




 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพืชสวน แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร
                     
**AG134 401 สรีรวิทยาทางพืชสวน

  

 

AG134 761 การสัมมนาทางพืชสวน




     
AG144 432 การปรับปรุงพันธุ์พืช
   




 
 

วิชาเลือกในวิชาเอกพืชสวน
AG133 302 การจัดสวนและการจัดการสนามหญ้า





*AG133 701 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
**AG134 002 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร
  



AG134 003 การผลิตพืชสวนเพื่ออุตสาหกรรม






*AG134 004 การจัดดอกไม้และการออกแบบ



   


*AG134 402 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
  

   

*AG134 403 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน







AG134 601 การเพาะเลียงเนือเยื่อพืชในเชิงพานิชย์
 




 

AG134 774 ปัญหาพิเศษทางพืชสวน
        
           
AG143 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
                  
 
*AG153 603 การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร
    
     
   
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกพืชไร่ แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


  

**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
                     
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาอาหารพืช
 
 
 


  
 
AG143 311 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ

 


 



AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช



**AG143 361 ระบบการท้าฟาร์ม

 
 
  
   

**AG143 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
                  
 
**AG143 796 การฝึกงานทางพืชไร่ 1

                  
**AG143 797 การฝึกงานทางพืชไร่ 2

  
       



**AG143 798 การฝึกงานทางพืชไร่ 3






**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกพืชไร่ แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


  

**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
รับผิดชอบ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3
4
5
6
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 


**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
    
 
AG123 351 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาอาหารพืช
 
 
 


  
 
AG143 311 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ

 


 



AG143 312 สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช



**AG143 361 ระบบการท้าฟาร์ม

 
 
  
   

**AG143 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
                  
 
**AG143 796 การฝึกงานทางพืชไร่ 1

                  
**AG143 797 การฝึกงานทางพืชไร่ 2

  
       



**AG143 798 การฝึกงานทางพืชไร่ 3






**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           
  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพืชไร่ แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG144 402 วัชพืชและการควบคุม
    
 
  


 
AG144 417 การผลิตพืชไร่แบบบูรณาการ

  
              
AG144 432 การปรับปรุงพันธุ์พืช
   




 
 

AG144 441 นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา


      
 
 
*AG144 500 ผู้ประกอบการทางพืชไร่

  


 
 

 
AG144 761 การสัมมนาทางพืชไร่
                     
AG144 775 โครงงานนักศึกษาด้านพืชไร่

                  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกพืชไร่ แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร
                     
**AG144 402 วัชพืชและการควบคุม
    
 
  


 
AG144 417 การจัดการผลิตพืชไร่แบบบูรณาการ

  
              
AG144 432 การปรับปรุงพันธุ์พืช
   




 
 

AG144 441 นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา


      
 
 
AG144 761 การสัมมนาทางพืชไร่
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
วิชาเลือกในวิชาเอกพืชไร่
**AG143 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
               
AG143 411 ธัญพืช

 


 

AG143 412 พืชอุตสาหกรรม



 
**AG143 413 พืชน้ามัน

 
       

 
       
AG143 419 การผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์
*AG144 500 ผู้ประกอบการทางพืชไร่ (แผน 2)

  


 
 
AG144 774 ปัญหาพิเศษทางพืชไร่

             
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการส่งสริมและพัฒนาการเกษตร แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
  
*AG163 002 สถิติเพื่อการวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
               
**AG163 101 วิธีการส่งเสริมการเกษตร
               
**AG163 102 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร
               
**AG163 103 นิเทศศาสตร์พัฒนาการเกษตร
               
**AG163 301 การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร
               
**AG163 302 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร
               
**AG163 501 การพูดและการเขียนทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
               
**AG163 502 การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร
               
AG163 796 การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1
               
AG163 797 การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2
               
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

      


AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 
AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
  
171

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3
4
5
6








 




 















  







































  




 

 









































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
AG163 002 สถิติเพื่อการวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
               
**AG163 101 วิธีการส่งเสริมการเกษตร
               
**AG163 102 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร
               
**AG163 103 นิเทศศาสตร์พัฒนาการเกษตร
               
**AG163 301 การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร
               
**AG163 302 การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร
               
**AG163 501 การพูดและการเขียนทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
               
**AG163 502 การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร
               
AG163 796 การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1
               
AG163 797 การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2
               
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
               
**AG164 303 การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบต่อสังคม
               
**AG164 401 การจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางการเกษตร
               
**AG164 503 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางการเกษตร
               
**AG164 601 การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผู้ประกอบการทางการเกษตร                
**AG164 763 การสัมมนาทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
               
**AG164 775 โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร                
AG164 798 การฝึกงานทางการส่งเสริมและพ้ฒนาการเกษตร 3
               
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
               
**AG164 303 การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบต่อสังคม
               
**AG164 401 การจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมทางการเกษตร
               
**AG164 503 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางการเกษตร
               
**AG164 601 การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผู้ประกอบการทางการเกษตร                
**AG164 763 การสัมมนาทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3
4
5
6



































































  















































  


















































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
AG164 798 การฝึกงานทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3
               
วิชาเลือกในวิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
*AG163 203 กฎหมายเกษตร ข้อก้าหนด และจริยธรรมทางการเกษตร
               
**AG163 402 การจัดการกิจกรรมนันทนาการในงานส่งเสริมการเกษตร
               
*AG163 403 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
               
*AG163 404 การจัดการไมซ์ทางการเกษตร
               
*AG163 602 การเป็นผู้น้าและการเจรจาต่อรองทางการเกษตร
               

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3
4
5
6

     









































นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
AG173 331 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลียง 1
AG173 332 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลียง 2
AG173 341 หลักโภชนศาสตร์สัตว์
AG173 361 สุขศาสตร์สัตว์
AG173 796 การฝึกงานทางสัตว์ศาสตร์ 1
AG173 797 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
AG173 798 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3
AG174 401 การผลิตสัตว์ปีก
AG174 402 การผลิตสุกร
AG174 403 การผลิตโคเนือและกระบือ
AG174 404 การผลิตโคนม
**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน


























































































































































































































































  
  

































  
 
      
      
 
      


      
      
      
  
 
      
      




  

นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
**AG003 301 สถิติพืนฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
**AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
               
AG003 303 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 
  
 
**AG003 304 การจัดการธุรกิจเกษตรเบืองต้น
    
 
  
  
AG173 331 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลียง 1
     
        
AG173 332 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลียง 2
     
        
AG173 341 หลักโภชนศาสตร์สัตว์
          
  
AG173 361 สุขศาสตร์สัตว์
               
AG173 796 การฝึกงานทางสัตว์ศาสตร์ 1
       
      
AG173 797 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 2
               
AG173 798 การฝึกงานทางสัตวศาสตร์ 3
               
AG174 401 การผลิตสัตว์ปีก
               
AG174 402 การผลิตสุกร
               
AG174 403 การผลิตโคเนือและกระบือ
               
AG174 404 การผลิตโคนม
               
**SC803 305 ชีวเคมีพืนฐาน
           

นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผน 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2

AG174 401 การผลิตสัตว์ปีก
AG174 402 การผลิตสุกร
AG174 403 การผลิตโคเนือและกระบือ
AG174 404 การผลิตโคนม
AG174 441 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
**AG174 452 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
AG174 761 การสัมมนาทางสัตว์ศาสตร์
AG174 775 โครงงานนักศึกษาด้านสัตว์ศาสตร์





















































































 
 













































AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร













   







 







5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3
4
5
6
  





 

   
   

   

   
   
   
 

   
   






 
 

 

























  







 
 










 

 
 
 

 
 







นักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 วิชาเอกสัตวศาสตร์ แผน 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 ความรับผิ ดชอบหลัก
 ความรับผิ ดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(TQF: Thailand Qualification Framework)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
รายวิชา (จัดตามชั้นปี กลุ่มรายวิชา / แผนการศึกษา)
AG174 401 การผลิตสัตว์ปีก
               
AG174 402 การผลิตสุกร
               
AG174 403 การผลิตโคเนือและกระบือ
               
AG174 404 การผลิตโคนม
               
AG174 441 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์
               
AG174 452 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
       
  
 
AG174 761 การสัมมนาทางสัตว์ศาสตร์
               

วิชาเลือกในวิชาเอกสัตวศาสตร์ กลุ่มวิชาการ

AG173 305 การผลิตพืชอาหารสัตว์
AG173 333 ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว์
AG174 411 หลักวิทยาศาสตร์เนือสัตว์
AG174 431 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียมในสัตว์เลียง
AG174 442 โภชนศาสตร์สัตว์เคียวเอือง
AG174 443 การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบืองต้น




























































































AG173 301 การผลิตไก่พืนเมืองไทย
AG173 302 การผลิตกระต่าย
AG173 303 การผลิตสัตว์เคียวเอืองขนาดเล็ก
AG173 304 การผลิตเป็นด ห่าน และไก่งวง
AG173 321 การจัดการของเสียจากสัตว์
AG174 412 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
AG174 413 การจัดการผลิตภัณฑ์ทางสัตวศาสตร์
























































































AG173 334 พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว์
AG173 371 การจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่า
AG173 372 การจัดการสัตว์เลียงเป็นเพื่อน
AG173 373 หลักการตัดสินประกวดสัตว์เลียง























































วิชาเลือกในวิชาเอกสัตวศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการนักการผลิตสัตว์

วิชาเลือกในวิชาเอกสัตวศาสตร์ กลุ่มนักอนุรักษ์
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3
4
5
6









 


 

 























    

 

 
    
  
    



















 













 

 
 
 

 





































มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรระดับปริญญาตรี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา
1.2 มีจิตสาธารณะ รัก และภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
1.3 มีจิตสํานึก ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ และหรือวิชาชีพ
2. ด้านความรู้
2.1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา
2.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3. ด้านทักษะทางปัญหา
3.1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นระบบ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.2. มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์
หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้
3.3. บูรณาการใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทํางานได้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
4.2. เคารพในสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เข้าใจตน เข้าใจผู้อื่น พร้อมกับปฏิบัติต่อผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
4.3. สามารถทํางานเป็นทีม ปรับตัวในการทํางานร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ในทุกสถานภาพ วางตัว และร่วมแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
4.4. มีภาวะผู้นํา และผู้ตามที่ดี
4.5. ตระหนักถึงความจําเป็นและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพ
4.6. มีความสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน
4.7. ความสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้สภาพ หรือเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
5. ด้านทักษะวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
5.2. สามารถนําเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได้
5.3. สามารถบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อการจัดการที่ทันสมัย
5.4. มีทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง การพูด การตั้งคําถาม
5.5. มีทักษะการเขียน การแปลความและเรียบเรียง ในการจัดทํารายงาน และการนําเสนองานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
5.6 มีทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ

176

159
9.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้างต้น นามากาหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 แต่ละรายวิชา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
กลุ่มวิชา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

กลุ่มวิชาภาษา
000 101 ภาษาอังกฤษ 1
000 102 ภาษาอังกฤษ 2
000 103 ภาษาอังกฤษ 3
000 104 ภาษาอังกฤษ 4
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000 145 ภาวะผู้นาและการจัดการ
000 147 ศาสตร์ของความสุข
000 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
000 156 พหุวัฒนธรรม
000 158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน
000 159 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
000 173 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
000 174 ทักษะการเรียนรู้
000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์

ด้านความรู้

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดขอบ

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

















































































 



     
  








     


 





 













  




 


   

 
      

 

 
 

หมายเหตุ
1.1 หมายถึง มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
2.1 หมายถึง สามารถแสดงออกถึงความรู้และความเชื่อโยงสัมพันธ์กันเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยกับวิถชี วี ติ ชุมชนและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
รวมทั้งมีความรู้ในหลักการเป็นผู้นาที่ดใี นการบริหารจัดการสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในสังคมทีเ่ ป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 หมายถึง มีความรู้ในหลักการทฤษฏีของศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานสิ่งแวดล้อม การ
เป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเรียนรูห้ ลักการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือใช้ในชีวติ ประจาวันได้
3.1 หมายถึง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็นต่าง ๆ
ในการแก้ปญ
ั หาและการดาเนินชีวติ
3.2 หมายถึง สามารถสังเคราะห์ความรู้ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน
3.3 หมายถึง สามารถแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตและการทางานได้

4.4

4.5

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
















4.1 หมายถึง มีภาวะการเป็นผู้นา
4.2 หมายถึง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
(ยอมรับความแตกต่าง)
4.3 หมายถึง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (รับผิดชอบ)
4.4 หมายถึง มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสังคมและสถาบัน
4.5 หมายถึง มีจิตอาสาและเสียสละ
5.1 หมายถึง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจาวัน
5.2 หมายถึง สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/วิจัยในการวิเคราะห์หรือแก้ไขปัญหา
ชีวิตประจาวัน
5.3 หมายถึง สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้การประมวลความรู้และการสื่อสาร

