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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

	 ภาษาอังกฤษ		 :		 Bachelor	of	Science	Program	in	Agriculture

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เกษตรศาสตร์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 วท.บ.	(เกษตรศาสตร์)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Science	(Agriculture)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.Sc.	(Agriculture)

หลักสูตร
	 วิชาเอกพืชสวน		และวิชาเอกพืชไร่		จ�านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า		144		หน่วยกิต		แบ่งเป็น		2	โปรแกรม		ได้แก่	โปรแกรมปกติ 

(Normal program) 	และ	 โปรแกรมสหกิจศึกษา (Cooperative program)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่ม
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 108 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก 62 หน่วยกิต 62 หน่วยกิต

	 	 	 2.1.1	 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 23	หน่วยกิต 23	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.2	 วิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์ 39	หน่วยกิต 39	หน่วยกิต

  2.2 วิชาเอก 34 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	 วิชาเอกบังคับ	 19	หน่วยกิต 19	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.2	 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15	หน่วยกิต 15	หน่วยกิต

  2.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต 144 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก  จ�านวน  62  หน่วยกิต

       2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  จ�านวน  23  หน่วยกิต

	 0202	100	 เคมีทั่วไป		 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190		 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป		 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory	

	 0202	221	 เคมีอินทรีย์		 3(3-0-6)

	 	 Organic	Chemistry

	 0202	291	 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์	 1(0-3-0)

	 	 Organic	Chemistry	Laboratory

	 0203	231		 จุลชีววิทยา		 3(2-2-5)

	 	 Microbiology

	 0801	100		 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร	 4(3-2-7)

	 	 Biology	for	Agriculture

	 0801	101		 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร		 2(2-0-4)

	 	 Mathematics	for	Agriculture

	 0801	102		 พฤกษศาสตร์เพื่อการเกษตร		 3(2-2-5)

	 	 Botany	for	Agriculture

	 0801	201		 พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร		 3(2-2-5)

	 	 Genetics	for	Agriculture

  2.1.2 วิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์ จ�านวน  39  หน่วยกิต

	 0801	103		 หลักการเกษตร		 3(2-2-5)	

	 	 Principles	of	Agriculture	

	 0801	202	 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร	 3(2-2-5) 

	 	 Irrigation	and	Agricultural	Mechanics

	 0801	203	 ภาษาอังกฤษส�าหรับการเกษตร	 3(2-2-5) 

	 	 English	for	Agriculture

	 0801	204		 การเกษตรแบบยั่งยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่		3(2-2-5)

	 	 Sustainable	Agriculture	and

	 	 the	New	Theory	Agriculture	

	 0801	205	 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร	 3(2-2-5) 

	 	 Principle	of	Agricultural	Economics

	 0801	301		 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร	 3(2-2-5) 

	 	 Computer	for	Agriculture

	 0801	302		 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร	 3(2-2-5) 

	 	 Statistics	for	Agricultural	Research

	 0801	303		 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น		 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Soil	Science

	 0801	304	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	 3(2-2-5) 

	 	 Agricultural	Technology	Transfer	

	 0801	305	 กีฏวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Entomology	

	 0801	306		 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น	 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Plant	Pathology

	 0801	401		 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร	 3(2-2-5) 

	 	 Planning	and	Analysis	in	Agricultural	

	 	 Business	Project

	 0801	402	 ระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ	 3(2-2-5)

	 	 Smart	Farming	System

  2.2 วิชาเอก  ก�าหนดให้เรียนแต่ละสาขาวิชา ดังนี้ 

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ จ�านวน 19 หน่วยกิต

    (1) วิชาเอกพืชสวน  

	 0801	211		 การผลิตพืชสวนเบื้องต้น	 3(2-2-5) 

	 	 Introduction	to	Horticultural	Crop	Production	

	 0801	311		 สรีรวิทยาพืชสวน		 3(2-2-5)

	 	 Physiology	of	Horticultural	Crops	

	 0801	312		 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน		 3(2-2-5) 

	 	 Horticultural	Crop	Seed	Technology

	 0801	313		 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน		 3(2-2-5) 

	 	 Principles	of	Horticultural	Crop	Improvement

	 0801	314		 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน	 3(2-2-5) 

	 	 Horticultural	Crop	Post	Harvest	Technology	

	 0801	315	 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน	 3(2-2-5) 

	 	 Biotechnology	for	Horticultural	Crop	Production	

	 0801	411		 สัมมนาพืชสวน		 1(0-2-1) 

	 	 Seminar	in	Horticultural	Crops	

  (2)  วิชาเอกพืชไร่  

	 0801	221		 	การผลิตพืชไร่นาเบื้องต้น	 3(2-2-5) 

	 	 Introduction	to	Field	Crop	Production

	 0801	321		 สรีรวิทยาพืชไร่		 3(2-2-5)

	 	 Physiology	of	Field	Crops	

	 0801	322		 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่		 3(2-2-5) 

	 	 Field	Crop	Seed	Technology

	 0801	323	 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่		 3(2-2-5) 

	 	 Principles	of	Field	Crop	Improvement

	 0801	324	 ระบบการปลูกพืช		 3(2-2-5)

	 	 Cropping	Systems



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

50

	 0801	325	 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชไร่	 3(2-2-5) 

	 	 Biotechnology	for	Field	Crop	Production	

	 0801	421		 สัมมนาพืชไร่		 1(0-2-1) 

	 	 Seminar	in	Field	Crops	

   2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

    (1) วิชาเอกพืชสวน  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

	 0801	331	 การผลิตพืชผัก		 3(2-2-5) 

	 	 Vegetable	Crop	Production	

	 0801	332	 พืชผักเศรษฐกิจและการจัดการ	 3(2-2-5) 

	 	 Economical	Vegetable	Crop	and	Management

	 0801	333		 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ		 3(2-2-5) 

	 	 Ornamental	Plant	Production	

	 0801	334	 ไม้ดอกเศรษฐกิจและการจัดการ	 3(2-2-5) 

	 	 Economical	Floriculture	and	Management	

	 0801	335	 การผลิตไม้ผล	 3(2-2-5) 

	 	 Fruit	Crop	Production	

	 0801	336	 ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการ	 3(2-2-5) 

	 	 Economical	Fruit	Crops	and	Management	

	 0801	337		 การผลิตพืชสมุนไพร	 3(2-2-5) 

	 	 Medicinal	Plant	Production

	 0801	338	 การผลิตพืชสวนอินทรีย์	 3(2-2-5) 

	 	 Organic	Horticultural	Crop	Production

	 0801	339		 การจัดการสถานเพาะช�าและโรงเรือน	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการผลิตพืชสวน

	 	 Nursery	and	Greenhouse	Management	

	 	 for	Horticultural	Crop	Production

	 0801	431		 สารเคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน	 3(2-2-5) 

	 	 Agricultural	Chemicals	for	

	 	 Horticultural	Crop	Production

	 0801	432		 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช		 3(2-2-5) 

	 	 Plant	Growth	Regulators

	 0801	433	 การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 3(2-2-5) 

	 	 Plant	Propagation	and	Plant	Tissue	Culture	

	 0801	434	 การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ	 3(2-2-5)	

	 	 เมล็ดพันธุ์พืชสวน

	 	 Horticultural	Crops	Seed	Testing	

	 	 and	Quality	Control	

	 0801	435		 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน		 3(2-2-5) 

	 	 Post	Harvest	Physiology	of	Horticultural	Crops	

	 0801	436	 หลักการควบคุมคุณภาพผลผลิตพืชสวน	 3(2-2-5) 

	 	 Principle	of	Quality	Control	in	

	 	 Horticultural	Crop	Products

	 0801	437	 การแปรรูปผลผลิตพืชสวนและการพัฒนา	 3(2-2-5)

	 	 ผลิตภัณฑ์

	 	 Horticultural	Crop	Processing	

	 	 and	Product	Development

	 0801	438	 การจัดการสวน	 3(2-2-5) 

	 	 Garden	Management

	 0801	439	 การออกแบบจัดสวน	 3(2-2-5) 

	 	 Garden	Design

   (2)  วิชาเอกพืชไร ่ ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

 0801	341	 ธัญพืช	 3(2-2-5) 

	 	 Cereal	Crops

	 0801	342	 พืชอุตสาหกรรม	 3(2-2-5) 

	 	 Industrial	Crops

	 0801	343		 พืชน�้ามัน	 3(2-2-5) 

	 	 Oil	Crops

	 0801	344	 พืชแป้งและน�้าตาล	 3(2-2-5) 

	 	 Starch	and	Sugar	Crops

	 0801	345	 พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดิน	 3(2-2-5) 

	 	 Fabaceae	Field	Crop	and	Soil	Conservation

	 0801	346	 พืชเส้นใย	 3(2-2-5) 

	 	 Fiber	Crops

	 0801	347		 พืชอาหารสัตว์	 3(2-2-5) 

	 	 Forage	Crops

	 0801	348	 พืชชีวมวลเพื่ออุตสาหกรรม	 3(2-2-5)

	 	 และพลังงานทดแทน

	 	 Biomass	for	Industrial	and	Renewable	Energy

	 0801	349	 พืชไร่อินทรีย์	 3(2-2-5) 

	 	 Organic	Field	Crops

	 0801	441	 ข้าวอินทรีย์	 3(2-2-5) 

	 	 Organic	Rice

	 0801	442		 สารเคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่	 3(2-2-5) 

	 	 Agricultural	Chemicals	for	Field	

	 	 Crop	Production

	 0801	443	 การจัดการทรัพยากรการเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 เพื่อการผลิตพืชไร่

	 	 Agriculture	Resource	Management	

	 	 for	Field	Crop	Production

	 0801	444	 การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะ	 3(2-2-5)

	 	 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

	 	 Field	Crop	Management	under	

	 	 Climate	Change
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	 0801	445	 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่	 3(2-2-5) 

	 	 Post	Harvest	Physiology	of	Field	Crops

	 0801	446	 การแปรรูปพืชไร่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 3(2-2-5) 

	 	 Field	Crop	Processing	and	Product	

	 	 Development

  2.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จ�านวน 12 หน่วยกิต 

        2.3.1 โปรแกรมปกติ

	 0801	191		 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่	 1(0-3-0) 

	 	 Field	Training	of	Field	Crops	

	 0801	291		 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน	 1(0-3-0) 

	 	 Field	Training	of	Horticultural	Crops	

	 0801	391		 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า	 1(0-3-0) 

	 	 Field	Training	of	Commercial	Plant	Production	 	

	 0801	491		 การฝึกภาคสนามนอกสถานที่	 3(0-18-0) 

	 	 Field	Internship	Training

	 0801	492		 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร	1	 2(1-2-3) 

	 	 Special	Problems	in	Agriculture	1

	 0801	493	 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร	2	 4(1-3-8)	 

	 	 Special	Problems	in	Agriculture	2

            

   2.3.2 โปรแกรมสหกิจศึกษา

	 0801	191		 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่	 1(0-3-0) 

	 	 Field	Training	of	Field	Crops	

	 0801	291		 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน	 1(0-3-0) 

	 	 Field	Training	of	Horticultural	Crops	

	 0801	391		 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า	 1(0-3-0) 

	 	 Field	Training	of	Commercial	Plant	Production	 	

	 0199	499	 สหกิจศึกษา	 9(0-40-0) 

	 	 Cooperative	Education

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

  จ�านวนหน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่า	 6	หน่วยกิต	นิสิตสามารถเลือกเรียน

รายวิชาเอกเลือกของสาชาวิชา	หรือเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้	 หรือเลือก

เรยีนจากรายวชิาอืน่ๆ		ทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยัมหาสารคามเป็นวชิาเลอืกเสรี

	 0801	251	 พืชผักสวนครัว	 3(2-2-5)	

	 	 Vegetable	Crops	Home	Gardening

	 0801	252	 ภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร		 3(3-0-6) 

	 	 Agricultural	Thai	Wisdom

	 0801	253		 การท่องเที่ยวนิเวศเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 Agro-Ecotourism

	 0801	254	 วนศาสตร์การเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 Agro-Forestry

	 0801	255		 พลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 Natural	Energy	for	Agriculture

	 0801	256	 เทคนิคการจัดดอกไม้เพื่อธุรกิจ	 3(2-2-5) 

	 	 Flower	Arrangement	Techniques	for	Business

	 0801	451	 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร	 3(2-2-5) 

	 	 Statistical	Analysis	of	Agricultural	Data

	 0801	452	 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 3(2-2-5) 

	 	 Plant	Genetic	Conservation	

	 0801	453		 การผลิตเห็ด		 3(2-2-5) 

	 	 Mushroom	Production	

	 0801	454		 การผลิตเมล็ดพันธุ์		 3(2-2-5) 

	 	 Seed	Production	

	 0801	455		 ธาตุอาหารพืชและการจัดการ	 3(2-2-5)	 

	 	 Plant	Nutrition	and	Management	

	 0801	456	 เทคโนโลยีปุ๋ย		 3(2-2-5)

	 	 Fertilizer	Technology

	 0801	457		 การส�ารวจและการอนุรักษ์ดิน	 3(2-2-5)

	 	 Soil	Survey	and	Soil	Conservation

	 0801	458	 จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร		 3(2-2-5) 

	 	 Microbes	for	Agriculture

	 0801	459	 การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 Agricultural	Wastes	Management

	 0801	461		 การวิเคราะห์สารพฤกษเคมี	 3(2-2-5) 

	 	 Analysis	of	Phytochemical	Compounds

	 0801	462		 แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Insect	Pest	of	Economic	Crops

	 0801	463		 การจัดการแมลงศัตรูพืช	 3(2-2-5)

	 	 Insect	Pest	Management

	 0801	464	 การวินิจฉัยโรคพืช	 3(2-2-5)

	 	 Plant	Disease	Diagnosis

	 0801	465	 วิธีชีวภาพส�าหรับการอารักขาพืช	 3(2-2-5)

	 	 Biological	Methods	for	Plant	Protection

	 0801	466	 การวิจัยเชิงส�ารวจทางการเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 Survey	Research	in	Agriculture

	 0801	467	 หลักการค้าโลกด้านสินค้าเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 Principle	of	World	Trade	in	Agriculture

	 0801	468		 การส่งเสริมการเกษตร	 3(2-2-5)

	 	 Agricultural	Extension	

	 0801	469		 กฎหมายเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Law

	 0801	471	 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์		 3(2-2-5)

		 	 Horticultural	Crop	Management	

	 	 Under	Globalization
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	 0801	472	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	 3(1-5-3)

	 	 Agricultural	Product	Development

	 0801	473	 เรื่องคัดสรรทางการเกษตร		 3(3-0-6)

	 	 Selected	Topics	in	Agriculture
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

โปรแกรมปกติ (Normal Programe) และ โปรแกรมสหกิจศึกษา (Co-operative Programe)

จ�านวนทั้งสิ้น 8 ภาคการศึกษา จ�านวนไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

วิชาเอกพืชสวน

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	100 เคมีทั่วไป	

General	Chemistry

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

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

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

0801	100	 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร

Biology	for	Agriculture

4(3-2-7)	 4(3-2-7)	

0801	103	 หลักการเกษตร

Principles	of	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่	

Field	Training	of	Field	Crops	

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

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English
2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking
2 2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	221 เคมีอินทรีย์์
Organic	Chemistry

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

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์์
Organic	Chemistry	Laboratory

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

0203	231 จุลชีววิทยา
Microbiology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	101 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร	
Mathematics	for	Agriculture

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0801	102 พฤกษศาสตร์เพื่อการเกษตร
Botany	for	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	201 พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร

Genetics	for	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	202 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร

Irrigation	and	Agricultural	Mechanics

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับการเกษตร

English	for	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	204 การเกษตรแบบยั่งยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่

Sustainable	Agriculture	and	the	New	Theory	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	205 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
Principle	of	Agricultural	Economics

3(2-2-5)	 3(2-2-5)	

0801	211 การผลิตพืชสวนเบื้องต้น
Introduction	to	Horticultural	Crop	Production

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน	
Field	Training	of	Horticultural	Crops

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

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3	หน่วยกิต 3	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร

Computer	for	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	302 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

Statistics	for	Agricultural	Research

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	303	 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น	

Introduction	to	Soil	Science	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	304			 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

Agricultural	Technology	Transfer

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	305 กีฏวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Entomology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	311 สรีรวิทยาพืชสวน

Physiology	of	Horticultural	Crops

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	312 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน

Horticultural	Crop	Seed	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	306 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Plant	Pathology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	313 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

Principles	of	Horticultural	Crop	Improvement

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	314 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

Horticultural	Crop	Post	Harvest	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	315 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน	

Biotechnology	for	Horticultural	Crop	Production

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า

Field	Training	of	Commercial	Plant	Production	

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

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	401 การวางแผนและวิเคราะห์์โครงการธุรกิจเกษตร

Planning	and	Analysis	in	Agricultural	Business	Project

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	402 ระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ	

Smart	Farming	System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	411 สัมมนาพืชสวน

Seminar	in	Horticultural	Crops	

1(0-2-1) 1(0-2-1)

0801	491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที่

Field	Internship	Training

3(0-18-0) -

0801	492 ปััญหาพิเศษทางการเกษตร	1

Special	Problems	in	Agriculture	1

2(1-2-3)	 -

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6	หน่วยกิต 9	หน่วยกิต

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี - 3	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0801	493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร	2

Special	Problems	in	Agriculture	2

4(1-3-8)	 -

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 	3	หน่วยกิต -

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

วิชาเอกพืชไร่

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	100 เคมีทั่วไป	

General	Chemistry

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

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

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

0801	100	 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร

Biology	for	Agriculture

4(3-2-7)	 4(3-2-7)	

0801	103	 หลักการเกษตร

Principles	of	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	191 การฝึกภาคสนามทางพืชไร่	

Field	Training	of	Field	Crops	

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

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English
2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ	

Design	Thinking
2 2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0202	221 เคมีอินทรีย์์

Organic	Chemistry

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

0202	291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์์

Organic	Chemistry	Laboratory

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

0203	231 จุลชีววิทยา

Microbiology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	101 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร	

Mathematics	for	Agriculture

2(2-0-4) 2(2-0-4)

0801	102 พฤกษศาสตร์เพื่อการเกษตร

Botany	for	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English
2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation
2 2

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	201 พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร

Genetics	for	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	202 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร

Irrigation	and	Agricultural	Mechanics

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	203 ภาษาอังกฤษส�าหรับการเกษตร

English	for	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	204 การเกษตรแบบยั่งยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่

Sustainable	Agriculture	and	the	New	Theory	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	205 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร

Principle	of	Agricultural	Economics

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	221 การผลิตพืชไร่นาเบื้องต้น

Introduction	to	Field	Crop	Production

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	291 การฝึกภาคสนามทางพืชสวน	

Field	Training	of	Horticultural	Crops

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

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต 10 หน่วยกิต

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3	หน่วยกิต 3	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร

Computer	for	Agriculture

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	302 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร

Statistics	for	Agricultural	Research

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	303	 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น	

Introduction	to	Soil	Science	

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	304			 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

Agricultural	Technology	Transfer

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	306 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Plant	Pathology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	321 สรีรวิทยาพืชไร่

Physiology	of	Field	Crops

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	322 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่

Field	Crop	Seed	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	305 กีฏวิทยาเบื้องต้น

Introduction	to	Entomology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	323 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่

Principles	of	Field	Crop	Improvement

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	324 ระบบการปลูกพืช

Cropping	Systems

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	325 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชไร่	

Biotechnology	for	Field	Crop	Production

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	391 การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า

Field	Training	of	Commercial	Plant	Production	

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

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6	หน่วยกิต 6	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0801	401 การวางแผนและวิเคราะห์์โครงการธุรกิจเกษตร

Planning	and	Analysis	in	Agricultural	Business	Project

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

0801	402 ระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ	

Smart	Farming	System

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0801	421 สัมมนาพืชไร่

Seminar	in	Field	Crops	

1(0-2-1) 1(0-2-1)

0801	491 การฝึกภาคสนามนอกสถานที่

Field	Internship	Training

3(0-18-0) -

0801	492 ปััญหาพิเศษทางการเกษตร	1

Special	Problems	in	Agriculture	1

2(1-2-3)	 -

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 6	หน่วยกิต 9	หน่วยกิต

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี - 3	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 19 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0801	493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร	2

Special	Problems	in	Agriculture	2

4(1-3-8)	 -

xxxx xxx วิชาเอกเลือก 	3	หน่วยกิต -

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 3	หน่วยกิต

รวมจ�านวนหน่วยกิต 10 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  108 หน่วยกิต

  2.1 วิชาพื้นฐานวิชาเอก จ�านวน 62 หน่วยกิต

   2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ์ จ�านวน 23 หน่วยกิต

 0202 100  เคมีทั่วไป  3(3-0-6)

  General Chemistry

	 	 โครงสร้างอะตอม	ตารางธาตุ	พนัธะทางเคมี	ปริมาณสารสมั

พันธ	์ เทอร์โมไดนามิกส์	 จลน์ศาสตร์เคมีสมดุลเคมี	สมดุลกรด-เบส	สาร

และสถานะของสาร	เคมีไฟฟ้า	เคมีอินทรีย์	และชีวเคมีเบื้องต้น

	 	 Atomic	 structure,	 periodic	 table,	 chemical	 

bonding,	 stoichiometry,	 thermodynamics,	 chemical	 kinetics,	

chemical	 equilibrium,	 acid-base,	maters	 and	 state	 of	maters,	

electrochemistry,	 Introduction	 to	 organic	 chemistry	 and	 

biochemistry

 0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

  General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

Prerequisite :  0202 100 General Chemistry 

(Co-requisite)

	 	 การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 202	 100 

เคมีทั่วไป

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	100	

General	Chemistry	

 0202 221  เคมีอินทรีย์  3(3-0-6)

  Organic Chemistry

เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป 

Prerequisite :  0202 100 General Chemistry 

	 	 โครงสร้างและปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์

ต่างๆ	เช่น	อัลเคน	อัลคีน	อัลคายน์	ไดอีน	เบนซีล	อารีน	อัลคิลเฮไลด์	อัล

กอฮอล์และฟีนอล	อีเธอร์และเอพอกไซด์	อัลดีไฮล์และคีโตน	กรดอินทรีย	์

รวมทั้งสารที่เป็นอนุพันธ์ของกรดอินทรีย์	

	 	 Chemistry	 of	 structure,	 reaction	 and	 stereo	 

chemistry	 of	 organic	 compounds	 such	 as	 alkanes,	 alkenes,	

alkynes,	 benzene,	 arenes,	 alkylhalides,	 alcohols	 and	phenols	

including	ethers	and	epoxides,	aldehydes	and	ketones,	organic	

acids	as	well	as	its	derivatives

 0202 291 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย ์ 1(0-3-0)

  Organic Chemistry Laboratory

เงื่อนไขของรายวิชา :  0202 221 เคมีอินทรีย์ (อาจเรียน

พร้อมกันได้)

Prerequisite : 0202 221 Organic Chemistry 

(Co-requisite)

	 	 การทดลองท่ีสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา	 0202	 221	

เคมีอินทรีย์

	 	 Experiments	designed	to	concord	with	0202	221	

Organic	Chemistry

 0203 231 จุลชีววิทยา  3(2-2-5)

  Microbiology

	 	 การจ�าแนกสัณฐานวิทยา	 ลักษณะการเจริญเติบโต	

พันธุกรรม	 ความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 การเกิดโรค	 การ

ควบคุมเชื้อแบคทีเรีย	ไวรัส	เชื้อรา	โปรโตซัว	สาหร่ายและระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่างกาย

	 	 The	discrimination	 of	morphological	 structures,	

growth	and	genetic	characteristics,	 the	 relationship	between	

man	and	environments,	birth	and	control	of	bacteria,	viruses,	

protozoa,	algae	and	immunological	status	of	the	body

 0801 100  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 4(3-2-7)

  Biology for Agriculture

	 	 ววิฒันาการ	ความหลากหลายและนเิวศวทิยาของสิง่มชีวีติ	

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช	 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

เซลล์พืช	การเจริญและการสืบพันธุ์ของพืช	คุณสมบัติ	หน้าที	่เมตาบอลิซึม	

และปัจจัยที่ควบคุมกระบวนการเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลต่างๆ	 ในพืช	

(คาร์โบไฮเดรต	ไขมนั	โปรตนี	กรดนวิคลอีกิ	เอนไซม์	วติามนิ	และฮอร์โมน)

	 	 Evolution,	diversity	and	ecology	of	living	organism,	

diversity	in	plant	kingdom,	structures	and	functions	of	plant	cell,	

plant	growth	and	reproduction,	properties,	function,	metabolism	

and	factors	controlling	molecular	metabolism	in	plant	(carbohy-

drates,	 fats,	 proteins,	 nucleic	 acid,	 enzyme,	 vitamins	 and 

hormones)
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 0801 101 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร  2(2-0-4)

  Mathematics for Agriculture

	 	 การค�านวณมาตรวัดทางการเกษตร	 การค�านวณทาง

อตุุนยิมวทิยา	อตัราการเพิม่ขึน้	อตัราการลดลง	การค�านวณต้นทนุการผลติ

พืช	ดอกเบี้ยและการตัดสินใจลงทุน	สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและ

การประยุกต์ใช	้สถิติพื้นฐาน

	 	 Calculation	 of	 agricultural	meter,	 estimation	 for	

meteorology,	 increase	 rate/decrease	 rate,	 calculation	 of	 plant	

production	cost,	interest	and	investment	decision,	simple	linear	

regression	 and	 application,	 basic	 statistical	 analysis	 for	 

agriculture

 0801 102  พฤกษศาสตร์เพื่อการเกษตร  3(2-2-5)

  Botany for Agriculture

เงื่อนไขของรายวิชา :  0801 100 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 

Prerequisite :  0 8 0 1  1 0 0  B i o l o gy  f o r 

Agriculture 

	 	 โครงสร ้างและหน้าที่ของเซลล ์พืช	 การจ�าแนกพืช 

กายวิภาคและสัณฐานวิทยาของพืช	 การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและ 

การพัฒนาการของพืช	

	 	 Structure	 and	 function	 of	 plant	 cell,	 plant 

classification,	 anatomy	 and	 morphology	 of	 plant,	 plant 

morphogenesis	and	development

 0801 201  พันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร  3(2-2-5)

  Genetics for Agriculture

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 100 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 

Prerequisite : 0801 100 Biology for Agriculture 

	 	 การแบ่งเซลล์และวฏัจกัรชวีติ	สารพนัธกุรรม	การสงัเคราะห์

โปรตนี	การแสดงออกของยนี	กฎของเมนเดล	การกลายพนัธุ	์หลกัการทาง

พันธุศาสตร์เชิงคุณภาพและปริมาณ

	 	 Cell	 division	 and	 life	 cycles,	 genetic	material,	

protein	synthesis,	gene	expression,	Mendalian	laws,	mutation,	

principle	of	qualitative	and	quantitative	genetics

   1.2) วิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์ จ�านวน 39 หน่วยกิต

 0801 103 หลักการเกษตร    3(2-2-5) 

  Principles of Agriculture

	 	 วิวัฒนาการเกษตร	 ระบบนิเวศเกษตร	หลักการเบื้องต้น

เกี่ยวกับการผลิตพืช	การเลี้ยงสัตว์	การประมง	การเกษตรผสมผสานและ

การจัดการฟาร์ม	กฎหมายเกษตร	การพัฒนาการเกษตรในระบบราชการ	

และภาคเอกชน	การเกษตรกับสังคมไทย

	 	 Agricultural	 evolution,	 agricultural	 ecology, 

fundamental	of	plant	production,	animal	husbandry,	aquaculture,	

integrated	 farming	 system,	 agricultural	 law,	 agricultural 

development	 in	 government	 and	private	 sector,	 agricultural	

society

 

 0801 202 การชลประทานและเครื่องจักรกลการเกษตร 3(2-2-5)  

  Irrigation and Agricultural Mechanics

	 	 หลักการชลประทาน	 ความสัมพันธ์ระหว่างดิน	 น�้า	 และ 

พืช	 ระบบการให้น�้า	 เครื่องจักรกลการเกษตร	 แทรกเตอร์	 เครื่องจักรกล 

ในการเตรียมดิน	การปลูก	การดูแลรักษา	และเก็บเกี่ยว

	 	 Principles	 of	 irrigation,	 soil	 water	 and	 plant 

relationship,	 the	 system	of	 irrigation,	 agricultural	mechanics,	

tractor,	 combined	machines	 for	 soil	 preparation,	 planting, 

husbandry	and	harvesting

 0801 203 ภาษาอังกฤษส�าหรับการเกษตร 3(2-2-5)  

  English for Agriculture

	 	 การใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสนทนา	การอ่าน	และการเขียน

ทางการเกษตร

	 	 Using	 of	 English	 language	 for	 communication,	

reading	and	writing	in	agriculture

 0801 204  การเกษตรแบบยั่งยืนและการเกษตรทฤษฎีใหม่  3(2-2-5)

  Sustainable Agriculture and

  the New Theory Agriculture       

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการผลิตพืช	 ระบบการผลิตพืช 

แบบย่ังยืน	 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับการผลิตพืช	 การเกษตร

ระบบอนิทรย์ี	สถานการณ์การเกษตรแบบย่ังยนืในโลก	หลกัการนเิวศวิทยา

ของการเกษตรยั่งยืน	 แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	หลักการและข้ันตอน

การด�าเนินงาน	หลักการและวิธีการผลิตพืช

	 	 Concept	of	plant	production	system,	sustainable	

plant	production	 system,	good	agriculture	practices,	 organic	

agriculture	system,	sustainable	agriculture	in	the	world,	princi-

ple	 of	 agricultural	 sustainable	 ecology,	 new	 theory	 approach	

devised	by	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej,	concept	and	

procedure	of	plant	production
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 0801 205 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร 3(2-2-5) 

  Principle of Agricultural Economics

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 101 คณิตศาสตร ์ เพื่อ

การเกษตร 

Prerequisite : 0801 101 Mathematics for 

Agriculture

	 	 ความส�าคัญของภาคการเกษตร	การประเมินผลตอบแทน

จากการผลิต	 อุปสงค์	 อุปทานและการก�าหนดราคาสินค้าเกษตร 

ตลาดสินค้าเกษตร	 ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและการจัดการ	 สหกรณ์ 

และการรวมกลุ่ม	และการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ

	 	 Importance	 of	 agricultural	 sector,	 evaluation	 of	

production	return,	demand,	supply	and	price	determination	for	

agricultural	goods,	agricultural	marketing,	agricultural	 supply	

chain	and	management,	 cooperatives	principle	 and	pratices,	

international	agricultural	trade

 0801 301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 

  Computer for Agriculture

	 	 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับการเตรียมข้อมูล 

และเอกสาร	 การน�าเสนอ	 และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์	 การใช้ 

แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร	การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 	 Using	of	computer	software	for	data	and	document	

preparations,	presentations	and	public	relations	media	designs,	

using	 of	 an	 agricultural	 application,	 communication	 through	

social	network

 0801 302  สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 3(2-2-5)

  Statistics for Agricultural Research

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 101 คณิตศาสตร ์ เพื่อ

การเกษตร 

Prerequisite : 0801 101 Mathematics for 

Agriculture

	 	 หลักการวางแผนการทดลองการวิจัยทางการเกษตร	

แผนการทดลองทางสถิติที่นิยมใช้การวิจัยทางการเกษตร	การวิเคราะห์

ความแปรปรวน	 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย	 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

	 	 Principles	of	experimental	designs	in	agricultural	

research,	 the	most	 commonly	 used	 experimental	 designs	 in	

agricultural	research,	analysis	of	variance,	means	comparisons,	

using	of	computer	software	for	statistical	analysis

 0801 303  ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  3(2-2-5)

  Introduction to Soil Science 

เงื่อนไขของรายวิชา :  0202 221 เคมีอินทรีย์

Prerequisite :  0202 221 Organic Chemistry

	 	 ดิน	 การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ธาตุอาหาร 

และอาการขาดในพชื	การวิเคราะห์ดนิและพชื	การแปลผลการวเิคราะห์ดนิ

และพืช	การจัดการปุ๋ยในพืชตามค่าวิเคราะห์ดิน	

	 	 Soil,	improvement	of	soil	fertility,	plant	nutrients	

and	 their	 deficiencies	 in	 plant,	 soil	 and	 plant	 analysis, 

Interpretation	of	analyzed	soil	and	plant,	fertilizer	management	

based	on	soil	testing

 0801 304 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3(2-2-5)

  Agricultural Technology Transfer 

	 	 ปรัชญาและหลักการส่งเสริมการเกษตร	 การส่งเสริม

การเกษตรในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศที่ก�าลังพัฒนาและ

ประเทศท่ีพฒันาแล้ว	การวเิคราะห์พืน้ท่ีเพือ่การวางแผนพฒันาการเกษตร	

การก�าหนดกลยุทธ์	 เครื่องมือและข้ันตอนในการด�าเนินงานส่งเสริมการ

ตดิตามและการประเมนิผลงานส่งเสรมิการเกษตร	การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกษตรสูเ่กษตรกร	การวเิคราะห์วธิกีารทีเ่หมาะสมในการส่งเสรมิพฒันาการ

เกษตร	บทบาทของรัฐและเอกชนในการส่งเสริมการเกษตร

	 	 Philosophy	and	principle	of	agricultural	extension,	

agricultural	extension	of	Thailand	compared	to	developing	and	

developed	countries,	land	analysis	for	agricultural	development	

planning,	strategy	formulation,	tools	and	process	for	extension	

setup,	monitoring	 and	 evaluation	 in	 agricultural	 extension,	 

agricultural	technology	transfer	to	farmer,	analysis	of	appropriate	

methods	in	agricultural	extension,	government	and	private	sec-

tor	rules	in	agricultural	extension

 0801 305 กีฏวิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Entomology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 100 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 

Prerequisite : 0801 100 Biology for Agriculture 

	 	 ความส� าคัญและบทบาทของแมลง 	 วิ วัฒนาการ 

ลักษณะสัณฐานภายนอกและภายใน	 ชีวิตและความเป็นอยู่ของแมลง 

การจ�าแนกหมวดหมู ่ของแมลง	 แมลงศัตรูพืชที่ส�าคัญ	 วิธีป ้องกัน 

ก�าจัดแมลงศัตรูพืช

	 	 Importance	and	roles	of	insect,	evolution,	external	

and	internal	morphology,	life	and	living	of	insect,	classification	

of	 insects,	 important	 insect	 pests,	 insect	 pests	 control 

methods
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 0801 306  โรคพืชวิทยาเบื้องต้น  3(2-2-5)

  Introduction to Plant Pathology

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 100 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 

Prerequisite : 0801 100 Biology for Agriculture 

	 	 ประวัติและความส�าคัญของโรคพืช	 ลักษณะอาการ 

การพัฒนาการเกิดโรค	 โรคขาดธาตุอาหารของพืช	 โรคพืชที่มีสาเหตุจาก 

สิ่งมีชีวิต	หลักการป้องกันก�าจัดโรคพืช

	 	 History	and	importance	of	plant	disease,	symptom,	

disease	development,	 nutrient	deficiencies	 of	 plant,	 diseases	

caused	by	biotic	factors,	principles	of	plant	disease	control

 0801 401  การวางแผนและวิเคราะห์โครงการธุรกิจเกษตร  3(2-2-5)

  Planning and Analysis in Agricultural 

  Business Project

	 	 โครงการและการวางแผน	 การออกแบบโครงการ	 

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการตลาดและด้านเทคนิค	

มูลค่าของเงินตามเวลา	การวิเคราะห์งบประมาณฟาร์ม	การวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของโครงการด้านการเงนิ	หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกโครงการลงทนุ

ที่เหมาะสม

	 	 Project	and	planning,	project	design,	marketing	

and	 technical	 feasibility	 analysis,	 time	value	 of	money,	 farm	

budget	analysis,	financial	project	feasibility,	criteria	for	selecting	

an	appropriate	project

 0801 402 ระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ 3(2-2-5)

  Smart Farming System 

	 	 องค์ประกอบของระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ	 เทคโนโลยี

สารสนเทศระยะไกล	การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	การประยกุต์ใช้นวตักรรม 

เครื่องมือที่ทันสมัยและแอพลิเคชั่นส�าหรับระบบฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ

	 	 Components	 of	 smart	 farming	 system,	 remote	

information	technology,	integration	of	geographic	information	

for	 resource	and	environmental	managements,	 application	of	

innovation,	new	machinery	and	application	for	smart	farming	

system

  2.2 วิชาเอก 

   2.2.1 วิชาเอกบังคับ  จ�านวน 19 หน่วยกิต

    (1) วิชาเอกพืชสวน

 0801 211  การผลิตพืชสวนเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Horticultural Crop Production 

	 	 อนุกรมวิธาน	 โครงสร้างและหน้าที่ในส่วนต่างๆ	 ของพืช	

ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของพชืสวน	เทคโนโลยี

ที่ใช้ในการผลิตพืชสวน

	 	 Taxonomy,	structure	and	function	of	various	parts	

of	 plant,	 factors	 affect	 on	 growth	 and	 horticultural	 crop 

production	technologies

 0801 311 สรีรวิทยาพืชสวน 3(2-2-5)

  Physiology of Horticultural Crops 

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 100 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 

Prerequisite : 0801 100 Biology for Agriculture 

	 	 การสังเคราะห์แสง	การหายใจ	การคายน�า้	การล�าเลียงน�้า

และธาตอุาหาร	การเจริญเตบิโต	การออกดอก	การติดผลและการให้ผลผลติ

พืชสวน	สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว

	 	 Photosynthesis,	 respiration,	 transpiration,	water	

and	mineral	conveying,	growth,	flowering,	fruit	set	and	produc-

tivity	of	horticultural	crop,	postharvest	physiology

 0801 312  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน  3(2-2-5)

  Horticultural Crop Seed Technology

	 	 เมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์	 คุณภาพเมล็ดพันธุ์	

การก�าเนิด	พัฒนาการ	และการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์	 โครงสร้างและองค์

ประกอบทางเคมขีองเมลด็พนัธ์ุ	ความมชีวิีต	และการสุกแก่ของเมลด็พนัธ์ุ	

การพักตัวของเมล็ดพันธุ์	 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์	 การเก็บเกี่ยวและ

การลดความชืน้เมลด็พนัธุ	์การปรบัปรงุสภาพเมลด็พนัธุ	์หลกัการเกบ็รกัษา

เมล็ดพันธุ์	กฎหมายเมล็ดพันธุ์	และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน

	 	 Seed	 and	 seed	 technology,	 seed	 quality,	 seed	

formation,	 development	 and	maturity	 of	 seed,	 seed	 structure	

and	chemistry	components,	seed	viability	and	maturity,	seed	

dormancy,	seed	vigor,	harvesting	and	drying,	seed	conditioning,	

principle	of	seed	storage,	seed	law,	and	horticultural	crop	seed	

technology

 0801 313  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน  3(2-2-5)

  Principles of Horticultural 

  Crop Improvement

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 201 พนัธศุาสตร์เพือ่การเกษตร

Prerequisite : 0801 201 Genetics for Agriculture

	 	 ความส�าคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช	แหล่งพันธุกรรมและ

การวิวัฒนาการของพืช	 หลักการคัดเลือกพันธุ์	 เทคนิคการผสมพันธุ์พืช	

การปรับปรุงพันธุ ์พืชเพื่อทนทานต่อสภาวะเครียดจากสิ่งมีชีวิตและ 

ไม่มีชีวิต	กรณีศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

	 	 Importance	 of	 crop	 improvement,	 genetic 

resources	and	plant	evolution,	principle	of	varietal	selection,	crop	

hybridization	 techniques,	 crop	 improvement	 for	 tolerance	 to	

biotic	 and	 abiotic	 stress,	 case	 study	 on	 horticultural	 crop 

improvement	
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 0801 314  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน 3(2-2-5)

  Horticultural Crop Post Harvest Technology

	 	 ป ัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาพืช 

และคุณภาพของพืชสวนหลังการเก็บเก่ียว	 เทคโนโลยีและการจัดการ 

เพื่อการควบคุมคุณภาพผลผลิต

	 	 Factors	 affecting	 physiological	 changes	 and	 

quality	of	horticultural	crops	after	harvesting,	technology	and	

management	of	product	quality	control	

 0801 315 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชสวน 3(2-2-5)

  Biotechnology for Horticultural 

  Crop Production 

	 	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่ในการผลติพชื

และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน	ความหลากหลายทางพันธุกรรม	เทคนิคพีซี

อาร์	อเิลก็โทรโฟรซีสิ	เครือ่งหมายดเีอน็เอ	พชืดดัแปลงพนัธกุรรม	การตรวจ

สอบการปนเปื้อนทางพันธุกรรมในพืชสวนด้วยเครื่องหมายชีวโมเลกุล

	 	 Application	 of	 modern	 biotechnology	 for	 

plant	 production	 and	 improvement	 of	 horticultural	 crops,	 

genetic	diversity,	polymerase	chain	reaction	(PCR)	technique,	

electrophoresis,	 DNA	markers,	 Genetically	modified	 crops,	

Molecular	markers	based	detection	of	genetics	contamination	

in	horticultural	crops

 0801 411  สัมมนาพืชสวน  1(0-2-1)

  Seminar in Horticultural Crops

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 203 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

การเกษตร และ 0801 302 สถิติ

เพื่อการวิจัยทางการเกษตร

Prerequisite : 0801 203 English for Agriculture 

and 0801 302 Statistics for 

  Agricultural Research

	 	 การค้นคว้า	 เรียบเรียงเอกสารความก้าวหน้าทางวิชาการ

ด้านพืชสวนที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและน�าเสนอต่อที่ประชุม

	 	 Searching,	literature	review	of	current	interesting	

topics	in	horticulture	and	oral	presentation

    (2) วิชาเอกพืชไร่

 0801 221  การผลิตพืชไร่นาเบื้องต้น 3(2-2-5)

  Introduction to Field Crop Production

	 	 ประวตั	ิการเจรญิเตบิโตและการพฒันา	การเตรยีมดนิและ

การจัดการ	การปลูกและการขยายพันธุ์	การจัดการปุ๋ย	การจัดการน�า้	การ

ควบคมุวชัพชื	การจดัการศตัรูพชื	การเกบ็เก่ียวผลผลติ	วทิยาการหลงัการ

เก็บเกี่ยวของพืชไร่นา

	 	 History,	growth	and	development,	land	preparation	

and	management,	 plantation	 and	 propagation,	 fertilizer	 

management,	 irrigation,	weed	 control,	 pest	management,	 

harvesting,	post	harvesting	in	field	crops

 0801 321  สรีรวิทยาพืชไร่  3(2-2-5)

  Physiology of Field Crops

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 100 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 

Prerequisite : 0801 100 Biology for Agriculture 

	 	 หลักการเบื้องต้นของชีวเคมีและเมตาบอลิซึมของพืช 

การล�าเลียงสารในพืช	 กระบวนการควบคุมและพัฒนาการเจริญเติบโต 

ของพืช	 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง	 การหายใจ	 และกระบวนการ 

ทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว	 สรีรวิทยาพืชไร่ที่มีผลต่อผลผลิต 

ทางเศรษฐกิจ	 การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช	 จุลภูมิอากาศของ 

กลุ่มพืช	 ช่วงแสง	การเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตสู่ผลผลิตเศรษฐกิจและ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบผลผลิต	 ความสัมพันธ์ระหว่างน�้ากับพืชและ 

การปรับตัวและตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

	 	 Principles	of	plant	biochemistry	and	metabolism,	

plant	 translocation,	 plant	 growth	 and	 development	 control,	

photosynthesis,	respiration,	and	post	harvest	physiology,	crop	

physiology	affecting	on	economic	yields,	plant	growth	analysis,	

crop	micro-climate,	photoperiods,	assimilation	of	carbohydrate	

on	 economic	 yields	 and	 yield	 component	 analysis,	 relation	 

between	plant	 and	water,	 plant	 adaptation	 and	 response	 to	

unsuitable	environment

 0801 322  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่  3(2-2-5)

  Field Crop Seed Technology

	 	 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่	 การก�าเนิด	 โครงสร้างและ 

องค์ประกอบทางเคมขีองเมลด็	การสกุแก่ของเมลด็พนัธุ	์การเก็บเกีย่วและ

การลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์	 ความมีชีวิต	 ความแข็งแรง	 คุณภาพ 

เมล็ดพันธุ์	 การพักตัวของเมล็ดพันธุ์	 การปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุ ์

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ	์สุขภาพเมล็ดพันธุ์	และกฎหมายเมล็ดพันธุ์

	 	 Field	crop	seed	technology,	 formation,	structure	

and	chemistry	components	of	seed,	seed	maturity,	harvesting	

and	moisture	reduction	of	seed,	seed	viability,	seed	vigor,	seed	

quality,	seed	dormancy,	seed	conditioning,	seed	storage,	seed	

health	and	seed	law

 0801 323  หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  3(2-2-5)

  Principles of Field Crop Improvement

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 201 พนัธุศาสตร์เพือ่การเกษตร

Prerequisite : 0801 201 Genetics for Agriculture
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	 	 ความส�าคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืช	แหล่งพันธุกรรมและ

การวิวัฒนาการของพืช	 หลักการคัดเลือกพันธุ์	 เทคนิคการผสมพันธุ์พืช	

การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อทนทานต่อสภาวะเครียดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มี

ชีวิต	กรณีศึกษาการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่

	 	 Importance	 of	 crop	 improvement,	 genetic	 

resources	and	plant	evolution,	principle	of	varietal	selection,	crop	

hybridization	 techniques,	 crop	 improvement	 for	 tolerance	 to	

biotic	and	abiotic	stress,	case	study	on	field	crop	improvement	
 

 0801 324  ระบบการปลูกพืช  3(2-2-5)

  Cropping Systems

	 	 ความหมายและความส�าคัญของระบบการปลูกพืช 

การจัดการการปลูกพืช	 การใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต 

และรายได้	 การวิเคราะห์และประเมินความส�าเร็จในการจัดการปลูกพืช 

การวิจัยระบบการปลูกพืช

	 	 Meaning	 and	 importance	 of	 cropping	 systems,	

crop	 cultivation	management,	 soil	 utilization	 efficiency	 for	 

increasing	yield	and	income,	analysis	and	evaluation	of	success	

in	planting	management,	cropping	system	research	

 0801 325 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชไร่ 3(2-2-5)

  Biotechnology for Field Crop Production 

	 	 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม่ในการผลติพชื

และการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่	 ความหลากหลายทางพันธุกรรม	 เทคนิคพีซี

อาร์	อเิลก็โทรโฟรซีสิ	เครือ่งหมายดเีอน็เอ	พชืดดัแปลงพนัธกุรรม	การตรวจ

สอบการปนเปื้อนทางพันธุกรรมในพืชไร่ด้วยเครื่องหมายชีวโมเลกุล

	 	 Application	 of	modern	 biotechnology	 for	 plant	

production	 and	 field	 crops	 improvement,	 genetic	 diversity,	

polymerase	 chain	 reaction	 (PCR)	 technique,	 electrophoresis,	

DNA	markers,	 genetically	modified	crops,	Molecular	markers	

based	detection	of	genetics	contamination	in	field	crops

 0801 421  สัมมนาพืชไร่  1(0-2-1)

  Seminar in Field Crops

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 203 ภาษาอังกฤษส�าหรับ

การเกษตร และ 0801 302 สถิติ

เพื่อการวิจัยทางการเกษตร

Prerequisite : 0801 203 English for Agricul-

ture and 0801 302 Statistics 

for Agricultural Research

	 	 การค้นคว้า	 เรียบเรียงเอกสารความก้าวหน้าทางวิชาการ

ด้านพืชไร่ที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันและน�าเสนอต่อที่ประชุม

	 	 Searching,	 review	 literature	 reviews	 of	 current	

interesting	topics	in	field	crops	and	oral	presentation

  2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

   (1) วิชาเอกพืชสวน

 0801 331  การผลิตพืชผัก  3(2-2-5)

  Vegetable Crop Production

	 	 การใช้ประโยชน	์การจ�าแนก	การขยายพันธุ	์การเพาะกล้า	

การปลกูดแูลรกัษา	การเกบ็เกีย่ว	และการตลาดของพชืผัก	เทคนคิการผลติ

พืชผักเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง

	 	 Utilization,	 classification,	 propagation,	 seedling,	

transplanting,	 cultivation,	 harvesting,	 and	marketing	 of	 

vegetable	crops,	high	yield	and	quality	production	techniques	

 0801 332 พืชผักเศรษฐกิจและการจัดการ 3(2-2-5)

  Economical Vegetable Crop 

  and Management

	 	 ความส�าคัญและประโยชน์ของผักเศรษฐกิจ	 เทคโนโลยี

เฉพาะทางที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการจัดการเพื่อควบคุมปริมาณ 

และคุณภาพของผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

 	 Importance	and	utilization	of	economical	vegetable	

crops,	specific	technology	used	in	production	and	management	

for	production	and	quality	control	to	meet	market	demand

 0801 333  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  3(2-2-5)

  Ornamental Plant Production

	 	 ความส�าคัญ	 การจ�าแนก	 การขยายพันธุ์	 การเพาะกล้า 

การปลูกดูแลรักษา	 การเก็บเกี่ยว	 เทคนิคต่างๆ	 ในการควบคุมผลผลิต 

และคุณภาพการผลิต	และการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

	 	 Importance,	classification,	propagation,	seedling,	

cultivation,	harvesting,	various	techniques	to	control	productivity 

and	quality,	and	marketing	of	ornamental	plants

 0801 334 ไม้ดอกเศรษฐกิจและการจัดการ 3(2-2-5)

  Economical Floriculture Crops 

  and Management

	 	 ความส�าคญัของไม้ดอกเศรษฐกจิ	ปัจจยัท่ีเกีย่วกบัการผลติ

ไม้ดอก	การวางแผนและการจดัการผลติ	วิธีการปลกู	การปฏบัิติดแูลรกัษา	

การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีการหลังการเก็บเกี่ยว	การเพิ่มมูลค่าไม้ดอก	

การตลาดและการจัดจ�าหน่าย

	 	 Economic	importance	of	floriculture	crops,	factors	

affecting	to	floriculture	crops	production,	product	management	

and	plan,	growing	methods,	cultural	practices,	harvesting	and	

postharvest	technology,	 increasing	value	of	floriculture	crops,	

market	and	management
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 0801 335 การผลิตไม้ผล 3(2-2-5)

  Fruit Crop Production 

	 	 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และสรรีวทิยา	พนัธุ	์วธิกีารขยาย

พนัธุ	์การเลอืกและการเตรยีมพืน้ทีป่ลกู	การดแูลรกัษาไม้ผล	การเกบ็เกีย่ว	

การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว	การแปรรูปและการตลาดผลไม้

	 	 Botany	 and	 physiology,	 cultivars,	 propagation	

methods,	 land	 selection	 and	 preparation	 for	 planting,	 fruit	 

crops	husbandry,	harvesting,	postharvest	practices,	fruit	crops	

processing	and	marketing.

 0801 336 ไม้ผลเศรษฐกิจและการจัดการ 3(2-2-5)

  Economical Fruit Crop and Management 

	 	 ความส�าคญัและประโยชน์ของไม้ผลเศรษฐกิจ	เทคโนโลยี

เฉพาะทางทีใ่ช้ในกระบวนการผลติและการจัดการเพือ่ควบคมุปรมิาณและ

คุณภาพของผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

	 	 Importance	and	utilization	of	economical	fruit	crop,	

specific	technology,	used	in	production	process	and	management	

for	quantity	and	quality	control	of	product	to	meet	market	demand

 0801 337 การผลิตพืชสมุนไพร 3(2-2-5)

  Medicinal Plant Production 

	 	 พืชสมุนไพรที่ส�าคัญทางเศรษฐกิจ	 กระบวนการผลิตพืช

สมนุไพรเพือ่ให้เพยีงพอกับความต้องการของตลาด	การเก็บเก่ียวและการ

แปรสภาพพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 การน�าเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาประยุกต์ใช้	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรให้มี

คุณภาพและปริมาณมากขึ้น

	 	 Economic	medicinal	plant	production	technology,	

process	of	medicinal	plant	production	to	meet	market	demand,	

harvesting	 and	 processing	 for	 increasing	 economical	 value,	

application	of	appropriate	 technology	 to	 increase	quality	and	

quantity	of	medicinal	plant

 0801 338 การผลิตพืชสวนอินทรีย ์ 3(2-2-5)

  Organic Horticultural Crop Production

	 	 แนวคิด	หลักการ	ปัจจัยการผลิต	ข้อจ�ากัดในการผลิตพืช

สวนอินทรีย์	 กระบวนการ	 เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและตลาดพืชสวน

อินทรีย์

	 	 Concept,	principle,	production	factor,	limitation	in	

organic	horticultural	crop	production,	technology	process	and	

marketing	for	organic	horticultural	crops

 0801 339  การจัดการสถานเพาะช�าและโรงเรือน 3(2-2-5)

  เพื่อการผลิตพืชสวน

  Nursery and Greenhouse Management

   for Horticultural Crop Production

	 	 ความส�าคัญ	รูปแบบและคุณสมบัติของสถานเพาะช�าและ

โรงเรอืน	การควบคมุสภาพแวดล้อม	ภายในสถานเพาะช�าและโรงเรอืน	การ

จัดการวัสดุปลูก	 ธาตุอาหารพืชและระบบน�้าภายในสถานเพาะช�าและโรง

เรือน	การจัดการกระบวนการผลิตพืชในสถานเพาะช�าและโรงเรือน

	 	 Importance,	 patterns	 and	properties	 of	 nursery	 

and	greenhouse,	 environmental	 condition	 control	 in	 nursery	 

and	greenhouse,	management	of	planting	media,	plant	nutrition	

and	watering	 system	 in	 greenhouse	 and	 nursery,	 process	 

management	of	plant	production	in	nursery	and	greenhouse

 0801 431  สารเคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชสวน 3(2-2-5)

  Agricultural Chemicals for 

  Horticultural Crop Production

เงื่อนไขของรายวิชา :  0202 100 เคมีทั่วไป 

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

	 	 เคมีเกษตรเบ้ืองต้น	 การจ�าแนกชนิด	 กลไกของสารออก

ฤทธิ	์ การตอบสนองต่อการน�าไปใช้ประโยชน์	 อิทธิพลของสารเคมีต่อการ

ด�ารงชีวิตและสภาพแวดล้อม	การเลอืกและการประยกุต์ใช้	ความปลอดภยั

ในการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร

	 	 Introduction	to	agricultural	chemistry,	classifica-

tion,	mechanism	of	 active	 ingredient,	 response	of	utilization,	

effect	of	chemicals	on	human	living	and	environment,	selection	

and	application,	safety	of	agricultural	chemicals	utilization	

 0801 432  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  3(2-2-5)

  Plant Growth Regulators

	 	 ชนิด	 วิธีการใช้และคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญ

เติบโตของพืชเพื่อการน�ามาประยุกต์ใช้ควบคุมลักษณะต่างๆ	 ของพืชให้

เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์

	 	 Type,	application	method	and	properties	of	plant	

growth	regulators	to	control	plant	properties	response	to	human	

demand

 0801 433  การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3(2-2-5)

  Plant Propagation and Plant Tissue Culture

	 	 หลกัการขยายพนัธุพ์ชื	การขยายพนัธุพ์ชืโดยการเพาะเลีย้ง

เนื้อเยื่อ	 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 การชักน�าและการฟื้นฟูของ

เนือ้เยือ่พชืบนอาหารเพาะเลีย้ง	การพฒันาเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่

พืชเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร	
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	 	 Introduction	 to	 plant	 propagation,	 plant	 

propagation	 by	micro	 propagation,	 plant	 tissue	 culture	 

techniques,	 induction	 and	 regeneration	 of	 plant	 tissues	 on	

culture	media,	development	of	plant	tissue	culture	technology	

for	utilization	in	agriculture

 0801 434 การทดสอบและการควบคุมคุณภาพ 3(2-2-5)

  เมล็ดพันธุ์พืชสวน 

  Horticultural Crops Seed Testing 

  and Quality Control

	 	 การทดสอบเมล็ดพันธุ์พืชตามกฎสากล	การเก็บตัวอย่าง

เมลด็พนัธุ	์การทดสอบความบรสิทุธิเ์มลด็พนัธุ	์การทดสอบความงอก	การ

ทดสอบความมชีวีติโดยชวีเคม	ีการตรวจสอบโครงสร้างของเมลด็พนัธุ	์การ

ทดสอบพนัธุ	์การทดสอบความชืน้	การทดสอบความแขง็แรงของเมลด็พนัธุ์

ด้วยวิธีต่างๆ	การตรวจสอบสุขภาพเมล็ดพันธุ์	การควบคุมคุณภาพเมล็ด

พันธุ	์พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์

	 	 Seed	testing	following	international	seed	testing	

rules,	seed	sampling,	seed	purity	test,	seed	germination	test,	

seed	 viability	 by	 biochemical	method,	 seed	 structure	 test,	 

cultivars	testing,	seed	moisture	test,	seed	vigor	test	by	different	

methods,	seed	health	test,	seed	quality	control,	seed	law	and	

regulations	for	seed	quality	control

 0801 435  สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน  3(2-2-5)

  Post Harvest Physiology of 

  Horticultural Crops 

	 	 สรีรวิทยา	การเก็บเกี่ยว	การบรรจุหีบห่อ	 ขนส่ง	 และการ

เก็บรักษาผลผลิตพืชสวน

	 	 Physiology,	harvesting,	packaging,	transportation	

and	storage	horticultural	crops	products

 0801 436 หลักการควบคุมคุณภาพผลผลิตพืชสวน 3(2-2-5)

  Principle of Quality Control in 

  Horticultural Crop Products

	 	 ความส�าคัญของการควบคุมคุณภาพผลผลิตทางพืชสวน		

วิธกีารปฏบิตัแิละเทคโนโลยเีฉพาะด้านทีใ่ช้ในการควบคมุคณุภาพผลผลติ

ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด

	 	 Importance	of	quality	control	in	horticultural	crop	

products,	 procedure	 and	 specific	 technology	used	 to	 control	

product	quality	to	meet	market	requirement

 0801 437 การแปรรูปผลผลิตพืชสวน 3(2-2-5)

  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  Horticultural Crop Processing 

  and Product Development 

	 	 ความส�าคัญ	ประโยชน์	 เทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการ

แปรรูปผลผลิตทางพืชสวนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์	 และเพิ่มมูลค่าทางการ

ตลาด

	 	 Importance,	 utilization,	 suitable	 technology	 for	

processing	of	horticultural	crop	product	to	product	development	

and	increasing	market	value

 0801 438 การจัดการสวน 3(2-2-5)

  Garden Management

	 	 หลักการจัดการสวน	การดัด	ตัดแต่งกิ่ง	 และตัดแต่งทรง

พุม่	การขุดล้อมไม้ใหญ่	การปลกูและการจดัการหญ้าสนาม	การจัดการดนิ	

น�้า	และปุ๋ย	การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช	การสร้างมูลค่าเพิ่มจากงาน

จัดการสวน

	 	 Principle	 of	 garden	management,	 bending,	 

pruning	and	trimming,	big	size	tree	balled,	turf	grass	cultivation	

and	management,	management	 of	 soil,	water	 and	 fertilizer		

management	of	disease	and	pest,	garden	management	for	value	

creation

 0801 439 การออกแบบจัดสวน 3(2-2-5)

  Garden Design

	 	 หลกัการออกแบบและการใช้สญัลกัษณ์	องค์ประกอบศลิป์

และการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสวน	 ข้ันตอนการออกแบบสวน	

โปรแกรมส�าเรจ็รูปเพือ่การออกแบบสวน	การเลอืกวัสดพุชืพรรณและวัสดุ

จดัสวนในงานออกแบบเพือ่สร้างสนุทรยีภาพและพืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ในสวน	

การประเมนิราคาในงานออกแบบสวน	การถอดแบบและประมลูงานจดัสวน

	 	 Principle	of	design	and	symbol	uses,	elements	of	

art	composition	and	application	for	garden	design,	process	of	

garden	design,	 computer	 software’s	 assisted	garden	design,	

selection	 of	 plants	 and	 garden	materials	 for	 designing	 to	 

aesthetics	creation	and	garden	land	used,	price	estimation	of	

garden	design,	facsimile	and	garden	design	auction
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   (2) วิชาเอกพืชไร่ 

 0801 341 ธัญพืช 3(2-2-5)

  Cereal Crops

	 	 ความส�าคญัทางเศรษฐกจิของธญัพชื	การผลติและการเขต

กรรม	ศัตรูพืชและการจัดการ	การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับธัญพืช	

การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การตลาดและห่วงโซ่อุปทานของ

ธัญพืช

	 	 Economic	 of	 cereal	 crops,	 production	 and	 

agricultural	practice,	pest	and	management,	good	agricultural	

practice	 (GAP)	 for	 cereal	 crops,	 processing	 and	 product	 

development,	marketing	and	supply	chain	of	cereal	crops

 0801 342  พืชอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  Industrial Crops

	 	 ความส�าคัญทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรม	การผลิต

และการเขตกรรม	 ศัตรูพืชและการจัดการ	 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี

ส�าหรับพืชอุตสาหกรรม	การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การตลาด

และห่วงโซ่อุปทานของพืชอุตสาหกรรม	 	

	 	 Economic	 of	 industrial	 crops,	 production	 and	 

agricultural	practice,	pest	and	management,	good	agricultural	

practice	 (GAP)	 for	 industrial	 crops,	 processing	 and	product	

development,	marketing	and	supply	chain	of	industrial	crops

 0801 343  พืชน�้ามัน 3(2-2-5)

  Oil Crops

	 	 ความส�าคัญทางเศรษฐกิจของพืชน�้ามัน	 การผลิตและ 

การเขตกรรม	 ศัตรูพืชและการจัดการ	 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

ส�าหรับพืชน�้ามัน	 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การตลาดและ 

ห่วงโซ่อุปทานของพืชน�้ามัน	 	

	 	 Economic	 of 	 o i l 	 crops, 	 production	 and	 

agricultural	practice,	pest	and	management,	good	agricultural	

practice	(GAP)	for	oil	crops,	processing	and	product	development,	

marketing	and	supply	chain	of	oil	crops

 0801 344 พืชแป้งและน�้าตาล 3(2-2-5)

  Starch and Sugar Crops

	 	 ความส�าคัญทางเศรษฐกิจของพืชแป ้งและน�้ าตาล 

การผลิตและการเขตกรรม	 ศัตรูพืชและการจัดการ	 การปฏิบัติทาง 

การเกษตรที่ดีส�าหรับพืชแป้งและน�้าตาล	 การแปรรูปและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	การตลาดและห่วงโซ่อุปทานของพืชแป้งและน�้าตาล	 	

	 	 Economic	of	starch	and	sugar	crops,	production	

and	 agricultural	 practice,	 pest	 and	management,	 good	 

agricultural	 practice	 (GAP)	 for	 starch	 and	 sugar	 crops,	 

processing	 and	product	development,	marketing	 and	 supply	

chain	of	starch	and	sugar	crops

 0801 345  พืชไร่วงศ์ถั่วและการอนุรักษ์ดิน 3(2-2-5)

  Fabaceae Field Crop and Soil Conservation

	 	 พืชไร่วงศ์ถั่วเศรษฐกิจในประเทศไทย	การผลิตและการ

เขตกรรม	การจัดการศัตรูพืช	การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชวงศ์

ถั่ว	พืชวงศ์ถั่วกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

	 	 Economic	 of	 Fabaceae	 field	 crops	 in	Thailand,	

production	and	agricultural	practice,	pest	management,	good	

agricultural	 practice	 (GAP)	 for	 Fabaceae,	 Fabaceae	 and	 soil	

conservation

 0801 346 พืชเส้นใย 3(2-2-5)

  Fiber Crops

	 	 ความส�าคญัทางเศรษฐกจิของพชืเส้นใย	การผลติและการ

เขตกรรม	ศัตรูพืชและการจัดการ	การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช

เส้นใย	การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ	์การตลาดและห่วงโซ่อุปทาน

ของพืชเส้นใย	 	

	 	 Economic	 of	 fiber	 crops,	 production	 and	 

agricultural	practice,	pest	and	management,	good	agricultural	

practice	 (GAP)	 for	 fiber	 crops,	 processing	 and	 product	 

development,	marketing	and	supply	chain	of	fiber	crops

 0801 347  พืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5)

  Forage Crops

	 	 ความส�าคัญของพืชอาหารสัตว์	 ชนิดของพืชอาหารสัตว์ 

การปลูกและการเขตกรรม	 การถนอมพืชอาหารสัตว์	 การปฏิบัติทาง 

การเกษตรท่ีดีส�าหรับพืชอาหารสัตว ์ 	 คุณภาพของพืชอาหารสัตว ์ 

การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์

	 	 Importance	of	forage	crops,	kinds	of	forage	crops,	

cultivation	and	agricultural	practice,	forage	preservation,	good	

agricultural	practice	(GAP)	for	forage	crops,	forage	quality,	seed	

production	and	forage	crops	improvement

 0801 348 พืชชีวมวลเพื่ออุตสาหกรรม 3(2-2-5)

  และพลังงานทดแทน

  Biomass for Industrial 

  and Renewable Energy

	 	 ความส�าคญัของชีวมวล	ชนดิพรรณไม้ท่ีสามารถใช้ผลติชีว

มวล	การปลูกและการเขตกรรม		การใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม	การ

ผลิตชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก	ห่วงโซ่อุปทาน

	 	 Importance	of	biomass,	kinds	of	plants	for	biomass	

production,	cultivation	and	agricultural	practice,	utilization	and	
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processing	for	industry,	biomass	production	for	alternative	en-

ergy,	supply	chain

 0801 349 พืชไร่อินทรีย์ 3(2-2-5)

  Organic Field Crops

	 	 แนวคิด	หลักการ	ปัจจัยการผลิต	ข้อจ�ากัดในการผลิตพืช

ไร่อินทรีย์	กระบวนการเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและตลาดพืชไร่อินทรีย์

	 	 Concept,	principle,	production	factors,	limitation	

in	 organic	 field	 crops,	 technology	process	 and	marketing	 for	

organic	field	crops

 0801 441 ข้าวอินทรีย์ 3(2-2-5)

  Organic Rice

	 	 การคัดเลือกพนัธุเ์พือ่การปลกูข้าวแบบอนิทรย์ี	การเตรยีม

ดินนา	การใส่ปุ๋ย	การควบคุมโรคและแมลง	การเก็บเกี่ยว	การจัดการหลัง

การเก็บเกี่ยว	และการตลาดข้าวอินทรีย์

	 	 Selection	 of	 organic	 rice	 variety	 for	 organic	 

cultivation,	preparation	of	paddy	soil,	soil	fertilization,	insect	and	

disease	 control,	 harvesting,	 post	 harvest	management	 and	 

organic	rice	marketing

 0801 442  สารเคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชไร่ 3(2-2-5)

  Agricultural Chemicals for Field 

  Crop Production

เงื่อนไขของรายวิชา :  0202 100 เคมีทั่วไป 

Prerequisite : 0202 100 General Chemistry 

	 	 เคมีเกษตรเบื้องต้น	 การจ�าแนกชนิด	 กลไกของสาร 

ออกฤทธิ	์และการตอบสนองต่อการน�าไป	ใช้ประโยชน์	อทิธพิลของสารเคมี

ต่อการด�ารงชีวิตและสภาพแวดล้อม	 การเลือกและการประยุกต์ใช้ 

ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร

	 	 Introduct ion	 to 	 agr icul tura l 	 chemistry ,	 

classification,	mechanism	 of	 active	 ingredient,	 response	 

of	 utilization,	 effect	 of	 chemicals	 on	 human	 living	 and	 

environment,	 selection	 and	application,	 safety	 of	 agricultural	

chemicals	utilization

 0801 443  การจัดการทรัพยากรการเกษตร 3(2-2-5)

  เพื่อการผลิตพืชไร่

  Agriculture Resource Management 

  for Field Crop Production

	 	 การจัดการทรัพยากรดิน	น�้า	ลม	และพลังงานแสงอาทิตย์	

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการผลิตพืชไร่		

	 	 Management	of	soil,	water,	wind	and	solar	energy	

resources,	application	of	modern	innovative	technologies	for	field	

crop	production

 0801 444  การจัดการพืชไร่ภายใต้สภาวะ 3(2-2-5)

  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

  Field Crop Management under 

  Climate Change

	 	 ความส�าคัญของอุตุนิยมวิทยาการเกษตร	ทฤษฎีพื้นฐาน

ของสภาวะภูมิอากาศ	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	ปัจจัยต่อ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ	การกระจายของหยาดน�า้ฟ้า	อุณหภูมิ	เมฆ	ฝน	

ลม	พาย	ุการอ่านและแปลผลแผนที่ดาวเทียม	แผนที่อากาศ	การประยุกต์

ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการจัดการเกษตร	และการจัดการการผลิตพืชไร่

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก	

	 	 Importance	 of	 agricultural	meteorology,	 basic	

concepts	 of	weather,	 	 global	 climate	 change,	 the	 factors	 of	 

atmospheric	 circulations,	 distribution	 of	 precipitation,	 

temperature,	cloud,	rain,	wind,	storm,	satellite	map	reading	and	

interpretation,	weather	map,	application	of	satellite	image	for	

agricultural	management,	field	crop	management	under	global	

climate	change

 0801 445  สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่  3(2-2-5)

  Post Harvest Physiology of Filed Crops 

	 	 สรีรวิทยา	การเก็บเกี่ยว	การบรรจุหีบห่อ	 ขนส่ง	 การเก็บ

รักษาผลผลิตพืชไร่

	 	 Physiology,	harvesting,	packaging,	transportation,	

storage	of	field	crop	products

 0801 446  การแปรรูปพืชไร่และการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 3(2-2-5)

  Field Crop Processing and Product 

  Development 

	 	 การแปรรูปผลิตผลทางพืชไร่	 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า	 การเพ่ิมคุณค่า

สนิค้าด้วยการออกแบบ	และห่วงโซ่อปุทาน	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ

ในยุคประเทศไทย	4.0

	 	 Field	crop	processing,	value	added	products,	new	

products	development,	new	branding	creation,	value	added	by	

design	and	supply	chain	for	serving	the	needs	of	consumer	in	

Thailand	4.0
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  2.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จ�านวน 12 หน่วยกิต

   2.3.1 โปรแกรมปกติ

 0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร่ 1(0-3-0)

  Field Training of Field Crops 

	 	 การฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชไร่	 การเตรียมดิน 

การปลูก	 การดูแลรักษา	 การเก็บเกี่ยว	 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

การจ�าหน่ายผลผลิต

	 	 Training	in	field	crop	production,	land	preparation,	

cultivation,	 crop	 husbandry,	 harvesting,	 post	 harvesting	 

management,	selling	plant	product

 0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-3-0)

  Field Training of Horticultural Crops

เงื่อนไขของรายวิชา :  0801 191 การฝึกภาคสนามทาง

พืชไร่

Prerequisite : 0801 191 Field Training of 

Field crops

	 	 การฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชสวน	การเตรียมดิน	

การปลูก	 การดูแลรักษา	 การเก็บเกี่ยว	 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

การจ�าหน่ายผลผลิต

	 	 Training	 in	 horticulture	 production,	 land	 

preparation,	 cultivation,	 crop	 husbandry,	 harvesting,	 post	 

harvesting	management,	selling	plant	product

 0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 1(0-3-0)

  Field Training of Commercial 

  Plant Production

เงื่อนไขของรายวิชา :  0801 291 การฝึกภาคสนามทาง

พืชสวน

Prerequisite : 0801 291 Field Training of 

Horticultural Crops

	 	 การฝ ึกงานปฏิบัติ ง านในการผลิตพืช เพื่ อการค ้ า 

การขยายพันธุ์พืช	(แบบไม่อาศัยเพศ)	และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

	 	 Training	 in	 commercial	 plant	production,	 plant	

propagation	(asexual	propagation)	and	seed	production

  

 0801 491  การฝึกภาคสนามนอกสถานที่ 3(0-18-0)

  Field Internship Training

เง่ือนไขของรายวิชา : 0801 391 การฝึกภาคสนามทางการ

ผลิตพืชเพื่อการค้า

Prerequisite : 0801 391 Field Training of 

Commercial Plant Production 

	 	 การฝึกงานทีเ่ก่ียวข้องกับสาขาวชิาเกษตรศาสตร์ในหน่วย

งานภาครัฐหรือเอกชน	เป็นเวลา	ไม่น้อยกว่า	270	ชั่วโมง	เพื่อให้นิสิตเกิด

ความช�านาญและมีประสบการณ์จนสามารถประกอบอาชีพได	้ทั้งนี้โดยได้

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝ่ายฝึกงานของสาขาวิชาเทคโนโลยี

การเกษตร

	 	 Internship	 training	with	 related	 government	 

offices	or	private	companies	not	less	than	270	hours	to	give	on	

the	job	training	experiences,	students	need	to	get	a	permission	

from	agricultural	field	training	committee

 0801 492  ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1 2(1-2-3)

  Special Problems in Agriculture 1

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 302 สถติเิพือ่การวจิยัทางการ

เกษตร 

Prerequisite : 0801 302 Statistics for Agri-

cultural Research

	 	 การตรวจเอกสาร	การสร้างกรอบแนวคดิการวจิยั	การวางแผน 

การทดลอง	การจัดท�าเค้าโครง	การน�าเสนอปัญหาพิเศษทางการเกษตร	1

	 	 Literature	reviews,	conceptual	framework	creation,	

experimental	 design,	 proposal	 preparation,	 presentation	 of	

special	problems	in	agriculture	1

 0801 493 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2  4(1-3-8)  

  Special Problems in Agriculture 2

เงื่อนไขของรายวิชา :  0801 492 ปัญหาพิเศษทางการ

เกษตร 1

Prerequisite : 0801 492 Special Problems in 

Agriculture 1

	 	 การด�าเนนิการวิจัยตามเค้าโครงปัญหาพเิศษทางการเกษตร	

1	 เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	สรุปและอภิปรายผล	น�าเสนอและจัดท�ารูป

เล่มปัญหาพิเศษทางการเกษตร	2

	 	 Conducting	research	based	on	special	problem	1	

proposal,	data	collection,	data	analysis,	conclusion	and	discus-

sion,	presentation	and	writing	special	problems	2	report

   2.3.2 โปรแกรมสหกิจศึกษา

 0801 191  การฝึกภาคสนามทางพืชไร ่ 1(0-3-0)

  Field Training of Field Crops 

	 	 การฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชไร่	 การเตรียมดิน 

การปลูก	 การดูแลรักษา	 การเก็บเกี่ยว	 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

การจ�าหน่ายผลผลิต

	 	 Training	in	field	crop	production,	land	preparation,	

cultivation,	 crop	 husbandry,	 harvesting,	 post	 harvesting	 

management,	selling	plant	product
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 0801 291  การฝึกภาคสนามทางพืชสวน 1(0-3-0)

  Field Training of Horticultural Crops

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 191 การฝึกภาคสนามทาง

พืชไร่

Prerequisite : 0801 191 Field Training of 

Field crops

	 	 การฝึกปฏิบัติงานในด้านการผลิตพืชสวน	การเตรียมดิน	

การปลูก	 การดูแลรักษา	 การเก็บเกี่ยว	 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

การจ�าหน่ายผลผลิต

	 	 Training	 in	 horticulture	 production,	 land	 

preparation,	 cultivation,	 crop	 husbandry,	 harvesting,	 post	 

harvesting	management,	selling	plant	product

 0801 391  การฝึกภาคสนามทางการผลิตพืชเพื่อการค้า 1(0-3-0)

  Field Training of Commercial 

  Plant Production

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 291 การฝึกภาคสนามทาง

พืชสวน

Prerequisite : 0801 291 Field Training of 

Horticultural Crops

	 	 การฝึกงานปฏิบัติงานในการผลิตพืชเพื่อการค้า	การขยาย

พันธุ์พืช	(แบบไม่อาศัยเพศ)	และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

	 	 Training	 in	 commercial	 plant	production,	 plant	

propagation	(asexual	propagation)	and	seed	production

 0199 499 สหกิจศึกษา 9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏบิตังิานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี

ความรูท้างวชิาการและทกัษะท่ีเกีย่วข้องกบัการท�างานในสถานประกอบการ 

มีความสามารถพัฒนาตนเองในด ้ านความคิดอย ่ าง เป ็นระบบ 

การสังเกต	การตัดสินใจตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล	

ท�าให้นสิติมคีณุภาพตรงความต้องการของสถานประกอบการและแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	

the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ�านวนหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 สามารถเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกของสาชาวิชา	หรือเลือกเรียนจาก

รายวชิาต่อไปนี	้หรอืเลอืกเรยีนจากรายวชิาอืน่ๆ	ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั

มหาสารคามเป็นวิชาเลือกเสรี

 0801 251 พืชผักสวนครัว  3(2-2-5)

  Vegetable Crops Home Gardening

	 	 ความส�าคัญและประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัว	

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกผัก	 การเตรียมดิน

และปุ๋ย	การเพาะกล้า	การดูแลรักษาต้นกล้า	การย้ายกล้าปลูก	การปฏิบัติ

ดแูลรกัษาหลงัย้ายปลกู	การเกบ็เกีย่วผลผลติ	การเกบ็รกัษาผลผลติ	การน�า

เทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาพัฒนารูปแบบการปลูกพืชผักสวนครัวโดยเน้น 

การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน

	 	 Importance	 and	usefulness	 of	 home	gardening	

vegetables	 crops,	 basic	 knowledge	 on	 equipment	 and	 

accessories	 for	 vegetable	 crop	production,	 soil	 and	 fertilizer	

preparations,	 seedling,	 seedling	 nursing,	 transplanting,	 

cultivation,	 harvesting,	 product	 storage,	 introduction	 new	 

technology	to	improve	planting	pattern	of	vegetable	crops	home	

gardening,	 production	with	 an	 emphasis	 on	 environmental	

conservation	for	sustainable	agricultural	development

 0801 252 ภูมิปัญญาไทยทางการเกษตร  3(3-0-6)

  Agricultural Thai Wisdom

	 	 ความหมาย	ลักษณะ	ความส�าคัญ	ความหลากหลาย	และ

การพัฒนาของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในอดีตและปัจจุบันของ

สังคมเกษตร	 รวมทั้ งผลกระทบต ่อการเปลี่ยนแปลงด ้านต ่างๆ 

ต่อภูมิปัญญา	 วัฒนธรรม	 ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา 

ด้านการเกษตรเพื่อประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมของประเทศ	

	 	 Meaning,	 nature,	 importance,	 diversity	 and	 

development	of	wisdom	agriculture	in	the	past	and	present	of	

agricultural	society,	including	the	effects	of	various	changes	to	

local	knowledge,	culture,	support	and	development	of	wisdom	

agriculture	local	knowledge	to	get	the	benefit	of	community	and	

country	society

 0801 253  การท่องเที่ยวนิเวศเกษตร 3(2-2-5)

  Agro-Ecotourism

	 	 การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่ประสบผลส�าเร็จในการ

ประกอบอาชพีการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว	การจดัการ	และการตลาด

ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร

	 	 Extension	 and	 development	 of	 successful	 

agricultural	community	to	promote	as	tourism	sites,	management	

and	marketing	of	agro-ecotourism
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 0801 254 วนศาสตร์การเกษตร 3(2-2-5)

  Agro-Forestry

	 	 ความหมาย	 ประวัติ 	 และพัฒนาการรูปแบบต่างๆ 

ของวนเกษตร	 องค์ประกอบในระบบวนเกษตร	 ระบบป่าธรรมชาติ 

ระบบการใช้ที่ดินเพื่อด�ารงกิจกรรมการเกษตรต่างๆ	 ระบบนิเวศป่าไม ้

ในท้องถิน่	ความหลากหลายทางชวีภาพ	การส�ารวจพนัธุไ์ม้และการอนรุกัษ์	

การจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อให้เกิดมูลค่าและเพิ่มมูลค่า	 การเลือก 

การปลูก	ดูแลรักษาและจัดการพชืให้เหมาะสมกบัพืน้ทีเ่พือ่เพิม่เสถยีรภาพ

และความยั่งยืนของการผลิต

	 	 Definition,	history	 	and	 	pattern	development	of	

agro	 forestry,	 system	property	 of	 agro	 forestry,	 natural	 forest	

system,	 land	 utilizing	 for	 agriculture,	 local	 eco-forestry,	 

biodiversity,	 plant	 survey	 and	 conservation,	management	 of	

forestry	resource	for	profit	and	value	added,	selection,	plantation,	

husbandry,	and	suitable	between	land	and	plant	management	

for	sustainable	production

 0801 255  พลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)

  Natural Energy for Agriculture 

	 	 ความส�าคัญของพลังงานธรรมชาติ	 (พลังงานจากลม 

น�้า	 และแสงแดด)	 เทคโนโลยีพลังงานธรรมชาติ	 และการประยุกต์ใช้ 

พลังงานธรรมชาติเพื่อการเกษตร

	 	 Importance	 of	 natural	 energy	 (wind,	water	 and	

solar	 energy)	 natural	 energy,	 technology	 and	 application	 of	

natural	energy	for	agriculture

 0801 256 เทคนิคการจัดดอกไม้เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)

  Flower Arrangement Techniques 

  for Business

	 	 วัสดุพืชพรรณและวัสดุอื่นที่ ใช ้ ในงานจัดดอกไม ้ 

การประยุกต์ใช้องค์ประกอบศิลป์กับงานจัดดอกไม้	ฝึกปฏิบัติจัดดอกไม้

เพื่อธุรกิจ

	 	 Plant	material	and	other	materials	used	for	flower	

arrangement,	 application	 of	 element	 component	 for	 flower 

arrangement.	Practice	in	flower	arrangements	for	business

 0801 451 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการเกษตร 3(2-2-5)

  Statistical Analysis of Agricultural Data

เงื่อนไขของรายวิชา : 0801 302 สถติเิพือ่การวจิยัทางการ

เกษตร 

Prerequisit : 0801 302 Stat ist ics for 

Agricultural Research

	 	 ความส�าคัญของการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

ทางการเกษตร	การใช้โปรแกรม	Microsoft	Excel	และโปรแกรมอื่นๆ	ที่

เกีย่วข้องกบัการวเิคราะห์ข้อมลู	การน�าเสนอข้อมลูสถติทิางการเกษตรโดย

การใช	้Microsoft	Word	และ	Microsoft	Power	point

	 	 Importance	 of	 usage	 of	 computer	 software	 for	

statistical	data	 analysis,	 using	of	Microsoft	Excel	 and	others	

programs	 for	 data	 analysis,	 using	 of	Microsoft	Word	 and	 

Microsoft	Power	point,	presentation	of	agricultural	data

 0801 452 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3(2-2-5)

  Plant Genetic Conservation

	 	 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายใต้สภาพธรรมชาติ	 การ

อนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชในสภาพแปลงทดลอง	 และในหลอดทดลอง	 การใช้

ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมพืช

	 	 Plant	genetic	conservation	under	natural	condition,	

conservation	of	plant	germplasm	in	vivo	and	in	vitro,	utilization	

of	plant	germplasm

 0801 453  การผลิตเห็ด  3(2-2-5)

  Mushroom Production 

	 	 ความส�าคญัของเหด็เศรษฐกจิ	เทคนคิในการผลติเหด็	และ

การใช้ประโยชน์ของเห็ดชนิดต่างๆ

	 	 Importance	of	economic	mushrooms,	mushroom	

production	techniques,	utilization	of	various	mushrooms

 0801 454  การผลิตเมล็ดพันธุ์  3(2-2-5)

  Seed Production 

	 	 แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ส�าคัญ	 สถานการณ์การผลิตและ

การใช้เมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย	 ขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ

เมลด็พนัธุ	์หลกัการพฒันาและการขยายพนัธุจ์ากเมลด็พนัธุห์ลกั	การผลติ

เมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า

	 	 Important	 seed	 production	 location,	 seed	 

production	situation	and	utilization	in	Thailand,	processing	and	

controlling	 seed	 quality	 of	 production,	 fundamental	 of	 

development	 and	multiplication	 of	 seed,	 business	 seed	 

production

 0801 455  ธาตุอาหารพืชและการจัดการ 3(2-2-5)  

  Plant Nutrition and Management

	 	 ธาตอุาหารพชื	บทบาทของธาตุอาหาร	อาการขาดธาตุอาหาร

ในพืช	กระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหาร	การจัดการธาตุอาหารในพืชไร่

และพืชสวน

	 	 Plant	nutrients,	function	of	plant	nutrients,	plant	

nutrient	deficiency,	nutrients	supplying	process,	plant	nutrient	

management	in	filed	crops	and	horticultural	crops	
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 0801 456 เทคโนโลยีปุ๋ย  3(2-2-5)

  Fertilizer Technology

	 	 ประวัติการใช้ปุ๋ย	ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช	

ธาตุอาหารพืช	การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน	หลักการใช้ปุ๋ย	การ

จ�าแนกและคุณสมบัติของปุ๋ย

	 	 History	of	 fertilizer	application,	 factors	affecting	

plant	growth,	plant	nutrients,	evaluation	of	soil	fertility,	principal	

of	fertilizer	application,	classification	and	properties	of	fertilizer

 0801 457 การส�ารวจและการอนุรักษ์ดิน 3(2-2-5) 

  Soil Survey and Soil Conservation

	 	 คุณสมบัติของดิน	 วิธีการส�ารวจดิน	 การส�ารวจดิน	 การ

จ�าแนกดิน	 การอภิปรายผลการส�ารวจดิน	 และการอนุรักษ์ดินเพื่อ

การเกษตรอย่างยั่งยืน

	 	 Soil	 properties,	 methods	 of	 soil	 survey,	 soil	 

survey,	soil	classification,	interpretation	of	soil	survey	and	soil	

conservation	for	sustainable	agriculture

 0801 458 จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5)

  Microbes for Agriculture

	 	 บทบาทและความส�าคัญของจุลินทรีย์ด้านการเกษตร	

การน�าจลุนิทรย์ีมาใช้ประโยชน์	เพือ่การเกษตรอนิทรย์ี	การปรบัปรงุดนิ	การ

เพิ่มผลผลิตพืช	การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช

	 	 Role	and	Importance	of	microbes	for	agriculture,	

utilization	of	microbes	for	organic	agriculture,	soil	improvement,	

yield	increasing,	pest	control	management

 0801 459 การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3(2-2-5)

  Agricultural Wastes Management

	 	 ความหมายของวสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตร	แหล่งทีม่าและ

ปริมาณธาตุอาหาร	 การใช้การจัดการ	 และปัจจัยที่มีผลต่อวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร	กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่

ประสบผลส�าเร็จ

	 	 Definitions	 of	 agricultural	wastes,	 sources	 and	

quantity	 of	 nutrients,	 utilization,	management	 and	 factor	 

affecting	 to	 agricultural	 wastes,	 case	 study	 on	 successful	 

agricultural	wastes	application

 0801 461  การวิเคราะห์สารพฤกษเคมี 3(2-2-5)

  Analysis of Phytochemical Compounds 

	 	 กระบวนการสงัเคราะห์	หน้าที	่และการใช้ประโยชน์ของสาร

พฤกษเคมี	วิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์		การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

และคุณภาพ	การวิเคราะห์ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ	

	 	 Biosynthesis,	 function	 and	 application	 of	 

phytochemicals,	method	of	sampling	for	analysis,	quantitative	

and	qualitative	analysis,	analysis	of	antioxidant	contents	and	

activities

 0801 462  แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5)

  Insect Pest of Economic Crops

	 	 ผลกระทบของแมลงศัตรูพืชต่อระบบการผลิตพืช	 การ

ประเมนิความเสยีหายระดบัเศรษฐกจิ	ชนดิของแมลงศตัรพูชืท่ีส�าคญั	การ

วิเคราะห์และศึกษาชีวประวัติ	 อุปนิสัยการท�าลาย	 วิธีการป้องกันก�าจัด	

เทคโนโลยีและทางเลือกการบริหารแมลงศัตรูพืชที่ส�าคัญ

	 	 Effects	 of	 insect	 pests	 on	 crop	 production,	 

assessment	of	economic	injury	 level,	type	of	important	insect	

pests,	analysis	and	biography,	destructive	behavior,	controlling	

methods,	technology	and	alternative	of	integrated	management	

for	important	insect	pests

 0801 463  การจัดการแมลงศัตรูพืช 3(2-2-5)

  Insect Pest Management

	 	 แมลงศัตรูพืชที่ส�าคัญ	ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการระบาด	

วิธีการสุ่มตัวอย่าง	 การประเมินความเสียหายระดับเศรษฐกิจ	 เทคนิค 

การจัดการแมลงศัตรูพืช

	 	 Important	insect	pests,	factors	affecting	outbreaks,	

sampling	methods,	assessment	of	economic	injury	level,	insect	

pest	management	techniques.

 0801 464 การวินิจฉัยโรคพืช 3(2-2-5)

  Plant Disease Diagnosis

เงื่อนไขของรายวิชา :  0801 306 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น

Prerequisite :  0801 306 Introduction to Plant 

Pathology

	 	 ความส�าคัญของการวินิจฉัยโรคพืช	 วิธีการและข้ันตอนท่ี

ใช้ในการวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากปัจจัยที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิต	เทคนิค

พื้นฐานในการแยกเชื้อบริสุทธิ์และการจัดจ�าแนกเชื้อสาเหตุโรค	 เทคนิค

ระดับห้องปฏิบัติการสมัยใหม่

	 	 Importance	of	plant	disease	diagnosis,	methods	

and	procedures	used	in	the	diagnosis	of	plant	diseases	caused	

by	abiotic	and	biotic	factors,	basic	techniques	of	pure	culture	

and	 identification	 of	 plant	 pathogens,	modern	 laboratory	 

techniques
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 0801 465 วิธีชีวภาพส�าหรับการอารักขาพืช 3(2-2-5)

  Biological Methods for Plant Protection

	 	 การอารักขาพชืโดยชวีวธิ	ีการใช้เชือ้จุลนิทรีย์และสารสกดั

จากพืชเพื่อป้องกันและก�าจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

	 	 Plant	protection	by	biological	methods,	using	of	

microbial	and	plant	extract	for	protection	and	elimination	of	plant	

diseases	and	insect	pests

 0801 466 การวิจัยเชิงส�ารวจทางการเกษตร 3(2-2-5)

  Survey Research in Agriculture 

	 	 ความหมายของการวจัิยเชงิส�ารวจ	รปูแบบและประเภทของ

การวิจัยเชิงส�ารวจ	 การออกแบบการวิจัยเชิงส�ารวจในทางการเกษตร	

ระเบยีบวธิวีจิยัของการวจิยัเชงิส�ารวจ	เครือ่งมอืและสถติทิีใ่ช้	การวเิคราะห์

ข้อมูล	การเขียนรายงาน

	 	 Definition	of	survey	research,	forms	and	types	of	survey 

research,	survey	research	design	in	agriculture,	survey	research	

methodology,	statistics	and	tools,	data	analysis,	report	writing

 0801 467 หลักการค้าโลกด้านสินค้าเกษตร 3(2-2-5)

  Principle of World Trade in Agriculture

	 	 หลักการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ระเบียบวิธีการองค์การ 

การค้าโลก	การค้าสนิค้าเกษตร	ภายใต้เขตการค้าเสรี	มาตรฐานสนิค้าเกษตร

และอาหารระหว่างประเทศ	 แนวทางการค้าสินค้าเกษตรของไทยตาม

สภาวการณ์โลก

	 	 Principle	 of	 agricultural	 goods	 business	 trade	

under	regulation	procedure	of	world	trade	organization	(WTO),	

agriculture	 goods	 business	 under	 free	 trade	 area	 (FTA),	 

international	 food	 and	 agricultural	 standard,	 trend	 of	 Thai	 

agriculture	goods	in	world	conditions

 0801 468  การส่งเสริมการเกษตร 3(2-2-5)

  Agricultural Extension 

	 	 หลักการและความส�าคัญของการส่งเสริมการเกษตร	

เทคนิคและวิธีการ	การติดต่อสื่อสาร	การใช้โสตทัศนูปกรณ์	การวางแผน	

การประสานงานและปัญหาการส่งเสริมการเกษตร

	 	 Concepts	and	importance	of	agricultural	extension,	

methods	and	techniques,	communication,		multimedia	application, 

planning,	organization	and	problems	of	agricultural	extension

 0801 469 กฎหมายเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Law 

	 	 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน	กฎหมาย

กับการเกษตร	 กฎหมายเก่ียวกับการจัดที่ดินเพื่อการเกษตร	 กฎหมาย

คุม้ครองพนัธุพ์ชื	ปุย๋	และวตัถอุนัตราย	มาตรฐานการผลติ	การแปรรปูและ

สิ่งแวดล้อม	กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

	 	 General	 knowledge	of	 law	 in	daily	 life,	 law	and	

agriculture,	 laws	 of	 agricultural	 land	 allocation,	 law	of	 plants	

varieties	 protection,	 fertilizer	 and	 hazardous	 substances,	 

production	 standard,	 processing	 and	 environment,	 

international	trading	law	

 0801 471 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์  3(2-2-5)

  Horticultural Crop Management 

  Under Globalization

	 	 การจดัการทางพชืสวนในการผลติ	การตลาด	และการขนส่ง	

ตามเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ	 มาตรฐานสินค้าทางการเกษตร	

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร	การเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศโลก	และการ

ร้อนขึ้นของโลกเนื่องมาจากการใช้พลังงาน	การตระหนักถึงผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ

	 	 Horticultural	 crop	management	 for	 production,	

marketing	and	logistic	following	to	international	trade	conditions,	

agricultural	goods	standards,	agricultural	meteorology,	climate	

change	and	global	warming	cause	by	energy	used,	awareness	

of	affecting	on	environment	and	economy			

 0801 472 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3(1-5-3)

  Agricultural Product Development 

	 	 ความจ�าเป็นของการพฒันาผลติภณัฑ์เกษตร	หลกัการและ

วิธีการในการพฒันาผลติภณัฑ์เกษตร	ประโยชน์ของการพฒันาผลติภณัฑ์	

การถนอมอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา	 การเพิ่มทางเลือกและมูลค่า 

ให้กับผลผลิตทางการเกษตร	การผลิตทดสอบ	การคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์	 

การทดสอบผลิตภัณฑ์

	 	 Necessity	 of	 agricultural	 product	 development,	

principles	 and	methods	of	 agricultural	product	development,	

benefits	of	product	development,	 food	preservation	 to	extend	

shelf	life,	increasing	options	and	value	for	agricultural	products,	

pilot	 production,	 invention	 of	 product	 formulation,	 product	 

testing

 0801 473 เรื่องคัดสรรทางการเกษตร  3(3-0-6)

  Selected Topics in Agriculture 

	 	 การศึกษา	และวิเคราะห์ผลกระทบในประเด็นท่ีน่าสนใจ

ด้านการเกษตรในสถานการณ์ปัจจุบัน	

	 	 Study	 and	 effect	 analysis	 of 	 interested	 

agricultural	topics	in	current	situation	




