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ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
หลักสู ตรยึดหลักมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร มุ่งผลิตบัณฑิต
ให้มีความรอบรู ้ ทั้งภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบตั ิที่ผสานองค์ความรู ้และเทคโนโลยี และสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ หมัน่ แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งเป็ น
ผูท้ ี่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อผลิตกําลังคนที่เป็ นนักวิชาการเกษตร สนองตอบต่อความต้องการ
ของท้องถิ่น และประเทศชาติ ในการมุ่งเป็ นแหล่งผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารของโลก
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4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถ และทักษะในวิชาการเกษตร
สามารถนําไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการเกษตร ของท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่าง
เหมาะสม
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และ
สามารถต่อยอดการศึกษา วิจยั ขั้นสู งต่อไปได้
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการจัดการธุ รกิจการเกษตรได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถครองตนอยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุ ข
5.
กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
6.

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด
7.
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

8.

ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้
อาจจะมีภาคฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาค
การศึกษาปกติ
ช่วงการศึกษามีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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8.2 การกําหนดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้ระยะเวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า
15 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.2 รายวิชาปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.3 การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
8.2.4. การทําโครงงานหรื อกิจกรรมการเรี ยนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทําโครงงานหรื อกิจกรรมนั้นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.

ระยะเวลาการศึกษา
สําเร็ จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ โดยใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี
การศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษาภาคปกติ

10.

การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ.2548

11.

การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
11.1 การวัดผลการศึกษา
ให้มีการประเมินผลการเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ เป็ น 2 ระบบดังนี้
11.1.1 ระบบมีค่าระดับคะแนน
11.1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
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17. หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 140 หน่ วยกิต
17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

30 หน่ วยกิต

17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
9 หน่วยกิต
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ 6 หน่วยกิต
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก
6 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
104 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน / วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
- บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
- เลือกเรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

52 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต

17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่ น้อยกว่ า
30 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
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1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
- รายวิชาเลือก
1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
1500109 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
1500112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารสังคมและวัฒนธรรม
Korean for for Socio-cultural Communication
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
- รายวิชาเลือก
2000104 สุ นทรี ยศาสตร์แห่ งชีวติ
Aesthetics for Life
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
2500106 มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
2500107 ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
2500108 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
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- รายวิชาเลือก
4000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113 คณิ ตศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ข้ อกําหนดทัว่ ไป ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 104 หน่ วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่า 52 หน่ วยกิต
รหัส
ชื่ อวิชา
1500117
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
English for Science 1
1500118
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
English for Science 2
4011309
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
Fundamental Physics
4021105
เคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Chemistry 1
4021106
ปฏิบตั ิเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
4021107
เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
Fundamental Organic Chemistry
4021108
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
Fundamental Organic Chemistry Laboratory

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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รหัส
4021109
4021110
4031107
4032401
4032601
4113105
5001102
5004902
5004904
5004905
5011101
5041101
5121101

ชื่ อวิชา
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Biochemistry
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Biochemistry Laboratory
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
พันธุ ศาสตร์
Genetics
จุลชีววิทยา
Microbiology
สถิติเพื่อการวิจยั
Statistics for Research
หลักพืชศาสตร์
Principles of Plant Science
ปั ญหาพิเศษ
Special Problems
สัมมนาทางการเกษตร
Seminar in Agriculture
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
Experimental Design in Agriculture
ปฐพีวทิ ยา
Soil Science
หลักการเลี้ยงสัตว์
Principles of Animal Science
งานช่างเกษตร
Principles of Farm Mechanics

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน / วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่ า 45 หน่ วยกิต ให้ เลือก
เรียนแขนงวิชาพืชศาสตร์ หรื อสั ตวศาสตร์
- บังคับเรียน จํานวน 30 หน่ วยกิต
แขนงพืชศาสตร์
รหัส
5003102
5004101
5013402
5021501
5032201
5032301
5033401
5033501
5082103
5084104
แขนงสั ตวศาสตร์

ชื่ อวิชา
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช
Plant Growth Regulator and Chemicals
การปรับปรุ งพันธุ์พืช
Crop Improvement
การจัดการดิน นํ้า ปุ๋ ย เพื่อการผลิตพืช
Soil ,Water,Fertilizer Management for Crop Production
พืชไร่ เศรษฐกิจ
Economic Field Crops
การผลิตผัก
Principles of Vegetable Production
ไม้ดอกไม้ประดับ
Floriculture and Ornamental Plants
หลักการไม้ผล
Principles of Pomology
หลักการขยายพันธุ์พืช
Principles of Plant Propagation
วิทยาการศัตรู พืช
Plant Pests Science
สรี รวิทยาการผลิตพืช
Crop Production Physiology

น (ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- บังคับเรียน จํานวน 30 หน่ วยกิต
รหัส
4031301

ชื่ อวิชา
สัตววิทยา
Zoology

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
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รหัส
5041102
5041401
5042201
5042302
5042304
5042401
5044501
5051104
5051201

ชื่ อวิชา
การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
อาหารและการให้อาหารสัตว์
Feeds and Feeding
การผลิตสุ กร
Swine Production
การผลิตโคนม
Dairy Production
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef and Buffalo Production
โภชนศาสตร์ สัตว์
Animal Nutrition
การปรับปรุ งพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
หลักสุ ขศาสตร์ สัตว์และมาตรฐานฟาร์ ม
Principles of Animal Hygiene and Farm Standard
กายวิภาคและสรี รวิทยาของสัตว์
Animal Anatomy and Physiology

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- เลือกเรียน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
แขนง พืชศาสตร์
รหัส
ชื่ อวิชา
3542108
การตลาดสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing
3561101
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3562101
การจัดการฟาร์ ม
Farm Management
3592202
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
Agricultural Economics

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัส
4032201
5001104
5002105
5003103
5004104
5001105
5013202
5014601
5022302
5022503
5022601
5033203
5033204
5033302
5033503

ชื่ อวิชา
พฤกษศาสตร์
Botany
ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Information System in Agriculture
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ
Royal Theory for Agriculture
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
Post Harvest Technology
เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด
Seeds and Seed Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology for Agriculture
ธาตุอาหารพืช
Plant Nutrition
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย
Fertilizer Technology and Usage
เทคโนโลยีการผลิตข้าว
Rice Technology
อ้อย
Sugarcane
พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
การผลิตผักเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
Vegetable Production for Commercial and Industry
เห็ดและการผลิตเห็ด
Mushroom and Mushroom Production
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
Orchid Culture
การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
Landscape gardening

น(ท-ป-ค)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส
5034101
5034302
5034401
5034406
5034501
5034502

ชื่ อวิชา
พืชเครื่ องเทศและสมุนไพร
Spices and Medicinal Plants
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
Commercial Floriculture and Ornamental Plants
ไม้ผลเมืองร้อน
Tropical Fruit Crops
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อการส่ งออก
Fruit Crops Production for Export
การบรรจุหีบห่อและการจัดจําหน่าย
Packing and Marketing
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ของพืชเพื่อการเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture

แขนง สั ตวศาสตร์
รหัส
ชื่ อวิชา
5041201
การผลิตสัตว์เล็ก
Small Animal Production
5041301
การผลิตสัตว์ใหญ่
Livestock Production
5042101
การผลิตไก่เนื้อ
Broiler Production
5042102
การผลิตไก่ไข่
Layer Production
5042504
การผสมเทียม
Artificial Insemination
5043105
การจัดการพ่อแม่พนั ธุ์สัตว์ปีกและโรงฟัก
Parents Stocks Poultry and Hatchery Management
5043401
โภชนศาสตร์ สัตว์ปีก
Poultry Nutrition
5043402
โภชนศาสตร์ สัตว์กระเพาะเดี่ยว
Monogastric Nutrition

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น (ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัส
5043403
5043503
5044404
5044406
5051101

ชื่ อวิชา
น (ท-ป-ค)
โภชนศาสตร์ สัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(2-2-5)
Ruminant Nutrition
การจัดการของเสี ยจากสัตว์
3(2-2-5)
Animal Waste Management
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ
3(2-2-5)
Meat and Meat Products
ไข่และเนื้อไก่
3(2-2-5)
Egg and Chicken Meat
โรคและการสุ ขาภิบาลสัตว์ทว่ั ไป
3(2-2-5)
General Diseases and Sanitation of Domestic Animals
17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต

รหัส
5003801
5003802

ชื่ อวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Agriculture
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเกษตรศาสตร์
Field Experience in Agriculture

น(ท-ป-ค)
2(90)
5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดย
ไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยนมาแล้ว
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17.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขตัวที่ 1 - 3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
เลขตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
เลขตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
หมายเหตุ
รหัส
หมู่วชิ า
500
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
501
หมู่วชิ าปฐพีวทิ ยา
502
หมู่วชิ าพืชไร่
503
หมู่วชิ าพืชสวน
504
หมู่วชิ าสัตวบาล
505
หมู่วชิ าสัตวรักษ์
506
หมู่วชิ าการประมง
507
หมู่วชิ าอุตสาหกรรมเกษตร
508
หมู่วชิ ากีฎวิทยา โรคพืชและวัชพืช
509
หมู่วชิ าวนศาสตร์
511
หมู่วชิ าการชลประทาน
512
หมู่วชิ าเกษตรกลวิธาน
513
หมู่วชิ าส่ งเสริ มการเกษตร
514
หมู่วชิ าสื่ อสารการเกษตร
515
หมู่วชิ าเกษตรศึกษา
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17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชาพืชศาสตร์
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
xxxxxxx
4021105
4021106
4031107
5001102
5011101

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
เคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
หลักพืชศาสตร์
ปฐพีวทิ ยา

รวม

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
xxxxxxx
4021107
4021108
4032601
5041101

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
จุลชีววิทยา
หลักการเลี้ยงสัตว์

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
รวม 19 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
xxxxxxx
4032401
4021109
4021110
4113105
5084104
5121101

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
พันธุ ศาสตร์
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
สถิติเพื่อการวิจยั
สรี รวิทยาการผลิตพืช
งานช่างเกษตร

รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
xxxxxxx
4011309
5003102
5021501
5033401
5033501

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์พ้ืนฐาน
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช
พืชไร่ เศรษฐกิจ
หลักการไม้ผล
หลักการขยายพันธุ์พืช

รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
5032201
5032301

ชื่ อวิชา
การจัดการดิน นํ้า ปุ๋ ย เพื่อการผลิตพืช
ไม้ดอกไม้ประดับ

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5004101

การปรับปรุ งพันธุ์พืช

3(2-2-5)

5082103

วิทยาการศัตรู พืช

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

xxxxxxx

วิชาเอกเลือก

3 หน่วยกิต
รวม

21 หน่ วยกิต

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1500117
5001905
5003801
5032201
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
การผลิตผัก
วิชาเอกเลือก

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต
รวม 20 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
5003802

ชื่ อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเกษตรศาสตร์

ปี ที่ 4
รหัส
1500118
xxxxxxx
5004804
5004902

รวม

น(ท-ป-ค)
5(450)
5 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
1(0-3-0)
3(3-0-6)
10 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
เฉพาะด้าน /วิชาเอกเลือก
สัมมนาทางการเกษตร
ปั ญหาพิเศษ

17.5 แผนการศึกษา : สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ปี ที่ 1
รหัส
xxxxxxx
4021105
4021106
4031107
5001102
5011101

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
เคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
หลักพืชศาสตร์
ปฐพีวทิ ยา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 1
รหัส
xxxxxxx
4021107
4021108
4032601
5041101

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
จุลชีววิทยา
หลักการเลี้ยงสัตว์

น(ท-ป-ค)
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
รวม 19 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
xxxxxxx
4032401
4021109
4021110
4113105
5041401
5121101

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
พันธุ ศาสตร์
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
สถิติเพื่อการวิจยั
อาหารและการให้อาหารสัตว์
งานช่างเกษตร

รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
xxxxxxx
4011309
4031301
5041102
5042302
5042401

ชื่ อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์พ้ืนฐาน
สัตววิทยา
การผลิตสัตว์ปีก
การผลิตโคนม
โภชนศาสตร์สัตว์

รวม

น(ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส
5042201
5042304
5051105

ชื่ อวิชา
การผลิตสุ กร
การผลิตโคเนื้อและกระบือ
หลักสุ ขศาสตร์ สัตว์และมาตรฐานฟาร์ ม

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

5051201

กายวิภาคและสรี รวิทยาสัตว์

3(2-2-5)

xxxxxxx

วิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต

xxxxxxx

เฉพาะด้าน / วิชาเอกเลือก

3 หน่วกิต

ปี ที่ 3
รหัส
1500117
5001905
5003801
5044501
xxxxxxx

รวม

21 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(90)
3(3-0-6)
9 หน่วยกิต
20 หน่ วยกิต

รวม

น(ท-ป-ค)
5( 450)
5 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
การปรับปรุ งพันธุ์สัตว์
เฉพาะด้าน / วิชาเอกเลือก

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส
5003802

ชื่ อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเกษตรศาสตร์
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
1500118
5004804
5004902
xxxxxxx

ชื่ อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
สัมมนาทางการเกษตร
ปั ญหาพิเศษ
เฉพาะด้าน / วิชาเอกเลือก

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รวม
30
104
6
140

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
10 หน่ วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.6.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสาร ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสามารถ
ฟังเพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
และนําเสนอผลการสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ - ประจําวัน
การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็น
ใจ การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่ งของ การถามและการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้าและการบริ การ การ
แสดงความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
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รหัสวิชา
1500107

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่
ต้องการ การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ
การอ่านเพื่อเขียนสรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การ
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500108

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การ
ลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง่ อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ่ืนและสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500109

ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้ อ
ของการถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่นและสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์ มต่าง ๆ

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อ
ของการถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่นและสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ ม
ต่าง ๆ

1500111

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ท่ีควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน
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รหัสวิชา
1500112

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น

1500113

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่
ควรหลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
1500114

สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3(2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น
การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500115

สนทนาภาษาญีป่ ุ่ นในการทํางาน
3(2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย
การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

1500116

สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3(2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน
เช่น การอธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย
การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่

34

17.6.1.2 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000103
จริยธรรมและทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตาม
หลักปรัชญาและศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่างๆ การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิ ปไตย
การสร้างวินยั และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวติ ที่เป็ น
สุ ข
2000104

สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ในเชิงพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้
เกิดความซาบซึ้งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการ
ได้ยนิ
ได้พบเห็นของจริ งและได้สมั ผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อ
แตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม

2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา
ศาสนาและวัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การ
ดํารงชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข

2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและ
การดําเนิ นวิถีชีวติ แบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
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รหัสวิชา
2500106

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมตามแนวพระราชดําริ

2500107

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครองในสมัยทวารวดีความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญ
ของอารยธรรมยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย

2500108

กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม หลัก
สิ ทธิ เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย เช่า
ทรัพย์ เช่าซื้อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์
และบูรณาการใช้กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวติ ประจําวัน
17.6.1.3 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์

รหัสวิชา
4000109

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์
และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี
การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการ
นําไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การ
อ้างอิงและจริ ยธรรมในการใช้สารสนเทศ
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รหัสวิชา
4000110

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่น
การคิด เชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบ
ในการตัดสิ นใจ กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ

4000111

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติ
ของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของ
สิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชี วติ อย่างมีคุณภาพ

4000112

วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการ
ออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ การร่ วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา

4000113

คณิตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด การ
ประยุกต์ใช้คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่าง ๆ

4000114

เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน การ
เลือกบริ โภคเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวติ ประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนอง
ความจําเป็ นในการดํารงชีวติ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
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รหัสวิชา
4000115

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและ
โปรแกรมประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อวิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
17.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.6.2.1 วิชาแกน

รหัสวิชา
1500117

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Science 1
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ เฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การนําเสนอบทความ
วิชาการทางวิทาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ สารคดี และการสื บค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจาก
ตํารา นิ ตยสาร อินเตอร์ เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

1500118

ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิทยาศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Science 2
ฝึ กผูเ้ รี ยนให้ใช้ทกั ษะบูรณาการในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ เฉพาะสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการอ่าน บทความวิชาการทางวิทาศาสตร์ สาขาวิชาการต่างๆ
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์การเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ฝึ กการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และฝึ กเขียน
ภาษาอังกฤษในรู ปแบบงานวิชาการ เช่น รายงาน รายงานการวิจยั ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรี ยม
ศึกษาต่อในระดับสู งต่อไป

4011309

ฟิ สิ กส์ พืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Physics
การศึกษาเกี่ยวกับระบบหน่วย ความหนาแน่น แรงลอยตัว หลักของอาร์ ดีเมเดส
เวคเตอร์ การบวก การลบ การคูณเวคเตอร์ นิยามเบื้องต้นเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัม งาน พลังงาน กําลังเครื่ องกลอย่างง่าย หลักของโมเมนต์ เครื่ องยนต์
สันดาปภายในภายนอก ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน ได้แก่ อุณหภูมิ หลักความถาวรของ
พลังงานความร้อนการเปลี่ยนสถานะ หลักการทําความเย็น (ตูเ้ ย็น) ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้แก่
ไฟฟ้าสถิต แรงระหว่างประจุไฟฟ้าสนาม ศักย์ไฟฟ้า แหล่งกําเนิดไฟฟ้า ความต้านทาน
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รหัสวิชา
4021105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เคมีพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chemistry
สสารและการจําแนกสสาร โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี กรด
เบส เกลือ โดยให้ทราบความหมาย สู ตรเคมี การอ่านชื่อ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติต่าง ๆ ของแก๊ส
ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เบื้องต้น ไฟฟ้าเคมีเบื้องต้น

4021106

ปฏิบัติการเคมีพืน้ ฐาน
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเคมีพ้นื ฐาน (4021105)

1(0-3-0)

4021107

เคมีอนิ ทรีย์พืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Organic Chemistry
ความหมายของสารอินทรี ย ์ โครงสร้างอะตอมของคาร์ บอน การเกิด hybridization
ของคาร์ บอน การเกิดพันธะของคาร์ บอน การจําแนกสารอินทรี ย ์ หมู่ฟังก์ชนั ของสารอินทรี ย ์ ศึกษา
สู ตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่อสมบัติและปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอลคิลเฮไลด์ คีโตน
เอมีน เอไมด์ รวมทั้งไขมัน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต

4021108

ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรีย์พืน้ ฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Organic Chemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับเคมีอินทรี ยพ์ ้ืนฐาน (4021107)

4021109

ชี วเคมีพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biochemistry
โมเลกุลของสารในสิ่ งมีชีวติ พร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่และบทบาทของเซลล์ และ
องค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน
ฮอร์ โมน การย่อยและการดูดซึ มอาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีนและของเหลว
ในร่ างกาย

18

18

40211101

ปฏิบัติการชี วเคมีพืน้ ฐาน
Fundamental Biochemistry Laboratory
ปฏิบตั ิการที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับชีวเคมีพ้ืนฐาน (4021109)

1(0-3-0)
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รหัสวิชา
4031107

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ชี ววิทยาพืน้ ฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Biology
สารประกอบทางเคมีในสิ่ งมีชีวติ เซลล์ เนื้อเยือ่ การสื บพันธุ์ การเติบโต ระบบ
ในสิ่ งมีชีวติ การจําแนกสิ่ งมีชีวติ กําเนิดชีวิต วิวฒั นาการ พันธุ กรรม สิ่ งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4032401

พันธุศาสตร์
3(2-3-4)
Genetics
ความรู ้พ้นื ฐานทางพันธุ ศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม การคาดคะเน
ผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็ นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจําลองของ
สารพันธุ กรรม ยีนเชื่อมโยงและรี คอมบิเนชัน เพศ การกําหนดเพศ มัลติเปิ ดแอลลีล การควบคุมของ
ยีนเชิงปริ มาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุ
วิศวกรรม พันธุ ศาสตร์ ประชากร การถ่ายทอดพันธุ กรรมนอกส่ วนนิวเคลียส

4032601

จุลชี ววิทยา
3(2-3-4)
Microbiology
ความรู ้พ้นื ฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรี ยบเทียบโพรคาริ โอตและยูคาริ โอต การ
จําแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรี รวิทยา การเติบโต การสื บพันธุ์ การควบคุมจุลินทรี ย ์ ความสัมพันธ์
ของจุลินทรี ยต์ ่ออาหาร นํ้า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุ ขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิตา้ นทาน

4113105

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0-6)
Statistical of Research
แนวคิดและความสําคัญของการวิจยั และสถิติเพื่อการวิจยั การเก็บรวมรวมข้อมูล
การนําเสนอข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควร์ การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ
สองทาง การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย Microsoft Excel

5001102

หลักพืชศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Plant Science
ลักษณะทางรู ปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้างและหน้าที่สาํ คัญ
ของราก ลําต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของ
พืช การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชและพัฒนาการ

40

ของพืช การจําแนกประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบต่าง ๆ
หลักการบํารุ งรักษา หลักการขยายพันธุ์และปรับปรุ งพันธุ์พืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต และวิทยาการ
ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปฏิบัติการ ในห้องปฏิบตั ิการ และแปลงปฏิบตั ิการพืชตามเนื้อหา
5004902

ปัญหาพิเศษ
3(3-0-6)
Special Problems
ศึกษาค้นคว้าปั ญหาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่เรี ยน รายงานค้นคว้าของ
นักศึกษาจากการทดลองด้านต่างๆ หรื อการทดลองจากสิ่ งประดิษฐ์รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อ
ดําเนินการวิจยั หรื อการออกแบบสอบถามบุคคลต่าง ๆ

5004904

สั มมนาทางการเกษตร
1(0-3-0)
Seminar in Agriculture
การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ การรวบรวม ข้อมูล
ต่าง ๆ รวมทั้งปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของประเทศไทย และ/หรื อของต่างประเทศ

5004905

การวางแผนการทดลองและสถิติทเี่ กีย่ วข้ องกับการเกษตร 3(3-0-6)
Experimental Design in Agriculture
หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่ มตัวอย่าง วิธีการวางแผน การทดลองแบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการวางแผนการ
ทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองทางการเกษตร

5011101

ปฐพีวทิ ยา
Soil Science

3(2-2-5)

ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน
ธาตุอาหารพืช ปุ๋ ยและการใช้ปุ๋ย การปฏิบตั ิบาํ รุ งรักษาดินและนํ้าสําหรับปลูกพืช การพังทลายของ
ดิน การอนุ รักษ์ดินและนํ้า ชนิดของดินในประเทศไทย
ปฏิบัติการ การกําเนิ ดดิน การวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ของดิน การหาความชื้น
ของดิน การศึกษาตัวอย่างปุ๋ ย การเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของปุ๋ ยโดยการปลูก หรื อทดลอง การทําปุ๋ ย
หมัก การใช้ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นแปลงทดลอง
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5041101

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักการเลีย้ งสั ตว์
3(2-2-5)
Principles of Animal Science
ประโยชน์และความสําคัญของการเลี้ยงสัตว์ ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตว์กบั

สภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และลักษณะประจําพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ พื้นฐานของการ
ปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและบํารุ งรักษาสัตว์ในระยะต่าง ๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การ
ป้ องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์ มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ การจัดจําหน่ายและ
การทําผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีที่จาํ เป็ นในการเลี้ยงสัตว์
5121101

งานช่ างเกษตรเบื้องต้ น
3(2-2-5)
Principles of Farm Mechanics
ประวัติและความสําคัญ การพัฒนาเครื่ องมือช่างเกษตร ความรู ้เบื้องต้น

เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ช่างไม้ ช่างปูน ไฟฟ้า และเครื่ องจักรกลโรงงาน การบํารุ งรักษา ความปลอดภัย
ในโรงงาน การจัดการโรงงาน
17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน / วิชาเอก
รหัสวิชา
3542108

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การตลาดสิ นค้ าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ระบบและหน้าที่ การตลาดสิ นค้าเกษตร การ
กําหนดส่ วนประสมการตลาดกฎระเบียบการค้าโลกที่มีผลต่อการตลาดสิ นค้าเกษตรนโยบายการตลาด
และราคาของรัฐบาล ตลอดจนการรวมกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการตลาด

3561101

องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุ รกิจทัว่ ไป การวางแผน การจัด สายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุ รกิจ ลักษณะ ประเภทของการประกอบ
ธุ รกิจ หลักการบริ หารและหน้าที่สาํ คัญของฝ่ ายบริ หารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การ
จัดคนเข้าทํางาน การสัง่ การ การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมาย และ
นโยบายที่ต้ งั ไว้
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3562101

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการฟาร์ ม
3(3-0-6)
Farm Management
ภาวะการทําฟาร์ มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ ม การนําหลักการจัดการแล
หลักเศรษฐศาสตร์ มาใช้ประโยชน์ในการทําฟาร์ ม หลักพิจารณาในการจัดการฟาร์ ม ได้แก่ การเช่า การ
ซื้ อฟาร์ ม การใช้เครดิต การทําบัญชี การวัดผลสําเร็ จในการทําฟาร์ มและปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการฟาร์ ม

3592201

เศรษฐศาสตร์ เกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร ปั ญหาด้านการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร สิ นเชื่อการตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร การบริ โภค สหกรณ์การเกษตร
ธุ รกิจการเกษตร นโยบายของการเกษตรทางการค้าระหว่างประเทศ และการผลิต

4031301

สั ตววิทยา
3(2-3-4)
Zoology
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน หรื อ 4031101 ชีววิทยา 1
สัณฐานวิทยา กายวิภาค และสรี รวิทยาของสัตว์ การจัดจําแนก อาณาจักรสัตว์ การสื บพันธุ์และการ
เติบโต พันธุ ศาสตร์ และการปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ ความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ป่า นิเวศวิทยาของ
สัตว์และปั จจัยที่สัตว์ตอ้ งการในการดํารงชีพ การผลิตและการนําสัตว์ที่มีคุณค่ามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
อุตสาหกรรม การแพทย์และการเกษตร การสํารวจและเก็บตัวอย่างสัตว์ในท้องถิ่น

4032201

พฤกษศาสตร์
3(2-3-4)
Botany
ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยือ่ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรี รวิทยา
นิเวศวิทยาของพืช วิวฒั นาการ การจําแนกประเภท การรวบรวมและเก็บตัวอย่างพืช การศึกษา
ภาคสนาม

5001104

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร

3(3-0-6)

Information System in Agriculture
ระบบสารสนเทศพื้นฐาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้ สารสนเทศในธุ รกิจการเกษตร
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5002105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดําริ
3(2-2-5)
Royal Theory for Agriculture
ความสําคัญ หลักการ วิธีดาํ เนินการ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบ
เศรษฐกิจระดับครัวเรื อน ระดับชุมชน และแนวทางในการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ
ดินและการจัดการดินในแนวทางการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการทําและการใช้ปุ๋ยจาก
ธรรมชาติ หลักการทําไร่ นาสวนผสม วัสดุธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ในการเกษตร การควบคุม
ศัตรู พืชโดยไม่ใช้สารเคมี
ภาคปฏิบัติ แปลงสาธิ ตการเกษตร ทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดําริ โดยอาศัยหลักการ 30-30-30-10 ให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิเพื่อให้เข้าใจในหลักการและ
ความสัมพันธ์ของพืชสัตว์ในระบบนี้

5003102

สารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช
3(2-2-5)
Plant Growth Regulator and Chemicals
ประโยชน์และความสําคัญของสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช ประเภท และ
ชนิดของสารควบคุมการเจริ ญเติบโต วิธีการเตรี ยมและการใช้สารควบคุมการเจริ ญเติบโตแบบต่าง ๆ
การใช้สารควบคุมการเจริ ญเติบโตแบบต่าง ๆ การใช้สารควบคุมการเจริ ญเติบโตในพืช และผลของสาร
ที่มีต่อสภาวะแวดล้อม
ปฏิบัติการ เตรี ยมสารควบคุมการเจริ ญเติบโตแบบต่าง ๆ และการใช้สาร
ควบคุมการเจริ ญเติบโตชนิดต่าง ๆ กับพืช เช่น การเร่ งราก การออกดอก การติดผล การเร่ งการ
สุ กของผลไม้
5003103

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
Post Harvest Technology
ความสําคัญ ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลง
ทางสรี รวิทยาภายหลังการเก็บเกี่ยว หลักปฏิบตั ิในการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว คุณภาพผลผลิต มาตรฐาน
โรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้ องกันกําจัด
ปฏิบัติการ การวัดอัตราการหายใจ ผลไม้ การเตรี ยมตัวดูดซึ มเอทิลีน การ
ควบคุมการสุ กของผลไม้ การยืดอายุผกั ผลไม้ ดอกไม้
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5004101

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การปรับปรุ งพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Crop Improvement
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน : 4032401 พันธุศาสตร์
ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งพันธุ์พืชการถ่ายทอดลักษณะและ
อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช หลักวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุ งพันธุ์พืชทั้งชนิด
ผสมตัวเอง และผสมข้าม การปรับปรุ งพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรคแมลง การปรับปรุ งพันธุ์พืช
ให้มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมการนําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในงาน
ปรับปรุ งพันธุ์พืช
ปฎิบัติการ
1. ศึกษาทางสัณฐานวิทยาของดอก
2. เทคนิคการทดสอบละอองเกสรและการผสมเกสร
3. การเพิ่มชุดโครโมโซมโดยสารเคมี
4. การประใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุ งพันธุ์พืช
5. การคัดเลือกพันธุ์ตา้ นทานโรคและแมลง
6. การคัดเลือกพันธุ์ตา้ นทานต่อสภาวะล้อมที่ไม่เหมาะสม
7. การคัดเลือกพันธุ์เพื่อคุณภาพ
8. การใช้รังสี ในการปรับปรุ งพันธุ์
9. การอนุ รักษ์เชื้อพันธุ กรรม
10. เทคนิคการทดลอง

5004104

เมล็ดและเทคนิคเกีย่ วกับเมล็ด
3(2-2-5)
Seeds and Seed Technology
ความหมายของเมล็ด กําเนิด รู ปร่ างลักษณะสรี รวิทยาและการพัฒนาเมล็ด
ความสําคัญของเมล็ดต่อการเกษตรกรรม ความมีชีวติ และความยาวนานของการมีชีวิตองค์ประกอบทาง
เคมี การงอก การพักตัว และวิธีแก้การพักตัว เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดด้านความ
บริ สุทธิ์ ความงอก ความแข็งแรง ความชื้นองค์ประกอบทางเคมี สภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
เมล็ด การรับรองคุณภาพของเมล็ด
ปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพของเมล็ดในด้านต่าง ๆ เช่น การสุ่ มตัวอย่าง การ
ตรวจสอบความบริ สุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ การทดสอบความงอก ความแข็งแรง การทดสอบทางชีวเคมี การ
ตรวจหาองค์ประกอบทางเคมี การเร่ งอายุเมล็ดพันธุ์
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รหัสวิชา
5013102

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ธาตุอาหารพืช
3(2-2-5)
Plant Nutrition
ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุอาหารที่จาํ เป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของพืช อาการ
ขาดธาตุอาหารพืช และการแก้ไข ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริ ญเติบโตของพืชต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน
ปฏิบัติการ ปลูกพืชทดสอบการใช้ธาตุอาหารของพืช ศึกษาลักษณะอาการที่พืช
แสดงออกเมื่อขาดธาตุอาหารบางชนิด

5013402

การจัดการดิน นํา้ ปุ๋ย เพื่อการผลิตพืช
3 (2-2-5 )
Soil, Water, Fertilizer Management for Crop Production
บทบาทของดิน นํ้า ปุ๋ ย ในการผลิตพืชเพื่อการค้า สถานะของนํ้าในดิน ความ
ต้องการนํ้าของพืช เทคนิ คการให้น้ าํ และระบายนํ้า การรักษาและปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การเพิม่ ศักยภาพในการให้ผลผลิตของดิน การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช การจัดระบบความสัมพันธ์ของ
ดิน นํ้า ปุ๋ ย เพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ การจัดการความเสื่ อมโทรมของดินอันเกิดจากกิจกรรมการ
เกษตร
ปฏิบัติการ การศึกษาภาคสนามการจัดการดินโดยวิธีการที่ถูกต้อง วิธีการรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน วิธีการให้ปุ๋ยแบบต่างๆ การจัดระบบการให้น้ าํ กับพืช

5014601

เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ ป๋ ยุ
3(2-2-5)
Fertilizer Technology and Usage
บทบาทของปุ๋ ยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งที่มาของปุ๋ ยขบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมปุ๋ ย การใช้ประโยชน์ของปุ๋ ยเคมี ปั ญหาและความเสี ยหายเกี่ยวกับสภาพล้อมเนื่องจาก
การใช้ปุ๋ยและวิธีการแก้ปัญหา
ปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพระหว่างปุ๋ ยจริ ง และปุ๋ ยไม่ได้มาตรฐาน
5021501

พืชไร่ เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Field Crops
ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ หลักการปฏิบตั ิบาํ รุ งพืชเศรษฐกิจ การปลูกข้าวและพืช
ไร่ ชนิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ตัวอย่างพืชที่ควรส่ งเสริ มให้ปลูกเพื่อเศรษฐกิจ ประโยชน์
และหลักการพิจารณาทําไร่ นาสวนผสม เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
ปฏิบัติการ บํารุ งรักษาพืชเศรษฐกิจ
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รหัสวิชา
5022302

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีการผลิตข้ าว
3(2-2-5)
Rice Technology
ประโยชน์และความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์
และการคัดเลือกพันธุ์ ประเภทของการทํานา การปลูกและการบํารุ งรักษา ศัตรู พืชและการกําจัด
การเก็บเกี่ยว การจําแนกคุณภาพ ตลาดและการจําหน่าย

5022502

พืชอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Crops
ความสําคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชอุตสาหกรรม ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พันธุ์และการปรับปรุ งพันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้ องกันกําจัดโรค และแมลงศัตรู การ
เก็บเกี่ยว การแปรรู ปและการจําหน่าย
ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของพืชอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ชนิด
เช่น อ้อย สัปปะรด ยางพารา ศึกษานอกสถานที่เพือ่ ให้นกั ศึกษามีประสบการณ์และความรู ้เกี่ยวกับการ
ผลิต ระบบการผลิต และการตลาดของพืชอุตสาหกรรม
5022503

อ้ อย
3(2-2-5)
Sugarcane
ประวัติและความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ออ้ ย
การขยายพันธุ์ การปลูก การบํารุ งรักษา ศัตรู และการป้ องกันกําจัด การตรวจเปอร์ เซ็นต์
นํ้าตาล การขนส่ งและการจําหน่าย วิธีการผลิตนํ้าตาล จากอ้อย สภาวะการตลาด
5022601

พืชอาหารสั ตว์
3(2-2-5)
Forage Crops
การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถัว่ การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปร
รู ปและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ
ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของพืช อาหารสัตว์ ทั้งพืช
ตระกูลถัว่ ฝึ กปฏิบตั ิการทํา Herbarium ฝึ กปฏิบตั ิการเก็บรักษาพืช อาหารสัตว์ เช่น การทําหญ้า
และถัว่ แห้ง การทําหญ้าและถัว่ หมัก ศึกษานอกสถานที่
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รหัสวิชา
5032201

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
การผลิตผัก
Vegetable Production

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

ประโยชน์และความสําคัญของพืชผัก การจําแนกและการแบ่งชนิดของพืชผัก ชนิด
และลักษณะประจําพันธุ์ การเลือกพื้นที่ในการปลูกผัก การหาความงอก และวิธีเร่ งการงอกของเมล็ด
พันธุ์ผกั การขยายพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การ
ป้ องกันกําจัดศัตรู พืช การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง การบรรจุและการจัด จําหน่าย เทคนิคการปลูกผัก
สมัยใหม่โดยไม่ใช้ดิน
จําหน่าย
5032301

ปฏิบัติการ การปลูกและดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง การจัด การบรรจุ การ

ไม้ ดอกไม้ ประดับ

3(2-2-5)

Floriculture and Ornamental Plants
ความสําคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ การจัดแบ่งประเภทของ
ไม้ดอกไม้ประดับ ปั จจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อุปกรณ์ที่ใช้ปลูกวิธีการปลูกและการ
ป้ องกันจํากัด การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจําหน่าย
ปฏิบัติการ การผลิตกล้าไม้ดอก การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ วิธีการปลูก
ไม้ดอก ไม้ประดับ ประเภทต่าง ๆ การตัดแต่งไม้ประดับ การดูแลรักษาและการจัดการไม้ดอกไม้
ประดับเพื่อจําหน่าย
5033203

การผลิตผักเพื่อการค้ าและอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

Vegetable Production for Commercial and Industry
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5032201 การผลิตผัก
ศึกษาสํารวจความต้องการของตลาดพืชผัก เลือกชนิดผักที่เหมาะสมในการทําเป็ น
การค้าและ หรื ออุตสาหกรรม โดยเฉพาะพืชผักที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น ๆ การเลือกพื้นที่และ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการผลิตผัก การวางแผนและการจัดการผลิตผัก การปลูกและปฏิบตั ิดูแล
รักษา การป้ องกัน กําจัดศัตรู พืชผัก การเก็บเกี่ยววิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพืชผัก การตัดแต่งทําความ
สะอาด การบรรจุหีบห่อการจัดจําหน่ายการทําบัญชี
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ปฏิบัติการ การปลูกและดูแลรักษา การป้ องกันกําจัดศัตรู พืช การเก็บเกี่ยว การ
ตัดแต่ง และการจัดจําหน่าย
5033204

เห็ดและการผลิตเห็ด

3(2-2-5)

Mushroom and Mushroom Production
ประวัติความเป็ นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และความสําคัญของเห็ด
ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบ่งประเภทเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ
เห็ด ศัตรู เห็ด เห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การ
ถนอมและการแปรรู ปผลิตภัณฑ์เห็ด
ปฏิบัติการ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะเส้นใยและสปอร์ ของเห็ด
การเตรี ยมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดบริ สุทธิ์ สู ตร PDA และสู ตรดัดแปลง การเลี้ยงเชื้อเห็ดบริ สุทธิ์ จากเนื้อเยือ่
ก้านดอก กลีบดอก และสปอร์ การต่อเชื้ อ การผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดธัญพืช และอินทรี ยว์ ตั ถุอื่น ๆ การ
ผลิตเห็ดชนิดต่าง ๆ การถนอมและแปรรู ปเห็ด
5033302

การเพาะเลีย้ งกล้ วยไม้

2(2-2-5)

Orchid Culture
ประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของกล้วยไม้ การจําแนกประเภทของกล้วยไม้
สกุลของกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยง ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโต โรงเรื อนและวัสดุอุปกรณ์ การ
ขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา ปั ญหาและอุปสรรคในการปลูกกล้วยไม้ การประกวดและการ
ตัดสิ น การบรรจุหีบห่ อและการจัดจําหน่าย
5033401

หลักการไม้ ผล

3(2-2-5)

Principles of Pomology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5001102 หลักพืชศาสตร์
ไม้ผลและการแยกประเภทของไม้ผล ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล การออกดอก
และสรี รวิทยาการออกดอก การติดผล สรี รวิทยาการติดผลและการสุ กของผล การเลือกพื้นที่ปลูก การ
เลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด การเตรี ยมพื้นที่ปลูกไม้ผล
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การดูแลรักษา ปรับปรุ ง การบํารุ งไม้ผล วิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับไม้ผลแต่ละชนิด การเก็บเกี่ยว
การปฏิบตั ิการหลังการเก็บเกี่ยว และการจําหน่ายผลิตผล
ปฏิบัติการ ศึกษาส่ วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล ขั้นตอนการออกดอกของไม้ผล
การเจริ ญเติบโต และการสุ กของผลไม้ การเตรี ยมพื้นที่ปลูก การเตรี ยมระบบนํ้าในสวนผลไม้ การปลูก
และการดูแลรักษาสวนไม้ผล
5033501

หลักการขยายพันธุ์พืช

3(2-2-5)

Principles of Plant Propagation
อุปกรณ์และการเตรี ยมสถานที่ให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช ประโยชน์และ
ความสําคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดย
วิธีการต่าง ๆ การดูแลรักษา การใช้สารเคมีและเทคนิคต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช
ปฏิบัติการ การขยายพันธุ์พชื แบบต่าง ๆ การดูแลรักษา
5033503

การจัดสวนและตกแต่ งสถานที่

3(2-2-5)

Landscape Gardening
ความสําคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ ทฤษฏีและองค์ประกอบ
ทางศิลป์ การเขียนแบบ และการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัดสวน และหลักการจัดสวน
ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการจัดสวน การดําเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุ และพันธุ์ไม้ วิธีการ
ปลูกหญ้าและพันธุ์ไม้ในสวน การบํารุ งรักษาสวน การคํานวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน
บํารุ งรักษา
5034101

ปฏิบัติ การเขียนแบบ และการออกแบบจัดสวน คํานวณค่าใช้จ่ายฝึ กจัดสวน และ

พืชเครื่ องเทศและสมุนไพร

3(2-2-5)

Spices and Medicinal Plants
ความหมายของพืชเครื่ องเทศและสมุนไพร ประโยชน์ของพืชเครื่ องเทศและ
สมุนไพร พืชเครื่ องเทศและสมุนไพรที่สาํ คัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
วิธีการปลูก การปฏิบตั ิดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจําหน่าย
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5034302

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
การผลิตไม้ ดอกไม้ ประดับเพื่อการค้ า

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

Commercial Floriculture and Ornamental Plants
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5032301 ไม้ ดอกไม้ ประดับ
ความต้องการของตลาดไม้ดอกไม้ประดับ การเลือกพันธุ์และชนิดของไม้ดอกไม้
ประดับผลิตเป็ นการค้า ปั จจัยที่มีผลต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนการผลิต การปลูกและ
ปฏิบตั ิดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ปั ญหาและการเตรี ยมการแก้ปัญหาใน
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
ปฏิบัติการ ศึกษาราคาตลาดของไม้ดอกไม้ประดับในท้องถิ่น วางแผนการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับ การปลูก ปฏิบตั ิดูแลรักษา และควบคุมคุณภาพการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการไม้
ดอกไม้ประดับเพื่อส่ งตลาด
5034401

ไม้ ผลเมืองร้ อน

3(2-2-5)

Tropical Fruit Crops
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5033401 หลักการไม้ ผล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของไม้ผลเมืองร้อน พันธุ์และการจําแนกพันธุ์ การ
ขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา
การปฏิบตั ิการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรู ป การจัดจําหน่าย
การตลาดของไม้ผลเมืองร้อนบางชนิด เช่น มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง ชมพู่ ส้มโอ ทุเรี ยน ฯลฯ
ปฏิบัติการ ปลูก ดูแลรักษา การปฏิบตั ิการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรู ปและการจัด
จําหน่ายไม้ผลแต่ละชนิด
5034501

การบรรจุหีบห่ อและการจัดจําหน่ าย

3(2-2-5)

Packing and Marketing
ความสําคัญของการบรรจุหีบห่อ ลักษณะของผลิตผลที่จะจัดบรรจุหีบห่อ วัสดุ
และอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ รู ปแบบของการบรรจุและการจัดจําหน่าย ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการ
บรรจุหีบห่อและการจัดจําหน่าย
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5034502

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

Plant Tissue Culture in Agriculture
ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช การเตรี ยมห้องปฎิบตั ิการ
และเครื่ องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรี ยมชิ้นส่ วนพืช
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ พืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ และอวัยวะ
ของพืช
ปฏิบัติการ เตรี ยมอาหาร เตรี ยมชิ้นส่ วนพืช และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
และอวัยวะพืชที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจทางด้านพืชสวนเพื่อนํามาใช้ปลูกเพื่อเป็ นการค้าและเพื่อประโยชน์
ในทางอุตสาหกรรมการเกษตร
5041102

การผลิตสั ตว์ ปีก
3(2-2-5)
Poultry Production
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์
ประโยชน์และความสําคัญของสัตว์ปีก ปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์
ปี ก ประเภทและชนิดของสัตว์ปีก การคัดเลือก การผสมพันธุ์โรงเรื อนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหาร
และการให้อาหาร การป้ องกันและการรักษาโรคสัตว์

5041201

การผลิตสั ตว์ เล็ก
3(2-2-5)
Small Animal Production
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์
ประโยชน์และความสําคัญของการเลี้ยงสัตว์เล็ก ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
กับสัตว์เล็กในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตว์เล็ก การคัดเลือกพันธุ์ การผสมพันธุ์ โรงเรื อน
และอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การตอน การป้ องกันและรักษาโรค

5041301

การผลิตสั ตว์ ใหญ่
3(2-2-5)
Livestock Production
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์
ประโยชน์และความสําคัญของการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
เกี่ยวกับสัตว์ใหญ่ในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตว์ใหญ่ การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรื อน
และอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การตอน การป้ องกันและรักษาโรคเน้นการปฏิบตั ิ
และการศึกษานอกสถานที่จากฟาร์ มที่ประสบผลสําเร็ จ
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5041401

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาหารและการให้ อาหารสั ตว์
3(2-2-5)
Feeds and Feeding
ความสําคัญของอาหารสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิ ดของวัตถุดิบที่ใช้เป็ น
อาหารสัตว์ ส่ วนประกอบและคุณค่าของอาหาร มาตรฐานของอาหาร การคํานวณและการผลิตอาหารให้
ถูกสัดส่ วน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พ.ร.บ.อาหารสัตว์ โรคขาดอาหารของสัตว์

5042101

การผลิตไก่ เนื้อ
3(2-2-5)
Broiler Production
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์
ประโยชน์และความสําคัญของการเลี้ยงไก่เนื้อ ประเภทและพันธุ์ของไก่เนื้อ
โครงสร้างและองค์ประกอบของไก่เนื้อ การเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การ คัดเลือก การขยาย
และการปรับปรุ งพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ การป้ องกันและ การรักษาโรค การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์
การทําสถิติและบัญชี ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของไก่เนื้อ

5042102

การผลิตไก่ ไข่
3(2-2-5)
Layer Production
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์
ประโยชน์และความสําคัญของการเลี้ยงไก่ไข่ ประเภทและพันธุ์ของไก่ไข่ โครงสร้าง
และองค์ประกอบของไก่ไข่ การคัดเลือกพันธุ์ การขยายและปรับปรุ งพันธุ์ โรงเรื อนและอุปกรณ์ การ
เลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การป้ องกันและการรักษาโรค การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ การทําสถิติและ
บัญชี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของไก่ไข่

5042201

การผลิตสุ กร
3(2-2-5)
Swine Production
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์
ประโยชน์และความสําคัญในการเลี้ยงสุ กร ประเภทและพันธุ์สุกร การ คัดเลือกพันธุ์
และการปรับปรุ งพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์ มสุ กรแบบต่าง ๆ การจัดการเลี้ยงสุ กรในระยะต่าง ๆ
อาหารสุ กรการทําทะเบียนประวัติโรคและการสุ ขาภิบาล การตลาด ปั ญหาการเลี้ยงสุ กรและ แนวทาง
ในการแก้ปัญหาสําหรับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสุ กร
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5042302

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การผลิตโคนม
3(2-2-5)
Dairy Production
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์
ความสําคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคนม พันธุ์โคนม หลักและวิธีการคัดเลือก
และการผสมพันธุ์โคนม โรงเรื อนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคและการ
สุ ขาภิบาล การรี ดนม คุณภาพนํ้านมการจดสถิติและการทําบัญชี

5042304

การผลิตโคเนื้อและกระบือ
3(2-2-5)
Beef and Buffalo Production
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์
ความสําคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ พันธุ์โคเนื้อและกระบือ
หลักและวิธีการคัดเลือกและผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์ มโคเนื้อ อุปกรณ์และโรงเรื อน อาหารและ
การให้อาหารโคเนื้อและกระบือ การจัดการฝูงโคเนื้อและกระบือ การใช้ประโยชน์จากโคเนื้อและ
กระบือ การทําทะเบียนประวัติและการจดบันทึกต่าง ๆ การตลาดโคเนื้อและกระบือ โรคและการ
ป้ องกันโรค การจัดการมาตรฐานฟาร์ ม
5042401

โภชนศาสตร์ สัตว์
3(3-0-6)
Animal Nutrition
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4022501 ชี วเคมีพืน้ ฐาน
ลักษณะส่ วนประกอบและคุณสมบัติของอาหารชนิดต่างๆ ความจําเป็ นของ
สารอาหารและขบวนการในร่ างกายสัตว์ที่จะเปลี่ยนสารอาหารให้เป็ นประโยชน์แก่ตวั สัตว์

5042504

การผสมเทียม
3(2-2-5)
Artificial Insemination
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5051201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสั ตว์
ประโยชน์และความสําคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรี รวิทยาระบบสื บพันธุ์
การเตรี ยมและการเก็บรักษานํ้าเชื้อ เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน ประสิ ทธิ ภาพของการผสมเทียม
สรี รวิทยาของการสื บพันธุ์ อาหารและ กระบวนการสื บพันธุ์ โรคและปั ญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สื บพันธุ์ การรี ดนํ้าเชื้ อ การตรวจ คุณภาพนํ้าเชื้อ การขยายหรื อการเจือจางนํ้าเชื้อ การเก็บรักษา นํ้าเชื้อ
การฉี ดเชื้อ การพิสูจน์การผสมติด
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5043105

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการพ่ อแม่ พนั ธุ์สัตว์ ปีกและโรงฟัก
3(2-2-5)
Parents Stocks Poultry and Hatchery Management
ประโยชน์และความสําคัญของพ่อแม่พนั ธุ์ มาตรฐานฟาร์ มพ่อแม่พนั ธุ์ การจัดการ
พ่อแม่พนั ธุ์สัตว์ปีกระยะต่าง ๆ การเก็บรักษาไข่ การคัดเลือกเพศลูกสัตว์ปีก คัพภวิทยาของสัตว์ปีก การ
บริ หารและการจัดการธุ รกิจฟาร์ ม การป้ องกันและการกําจัดโรค

5043401

โภชนศาสตร์ สัตว์ ปีก
3(2-2-5)
Poultry Nutrition
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4022506 ชี วเคมี
ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ปีก การศึกษาเรื่ องความต้องการทางพลังงาน
โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน แร่ ธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชี วติ การเจริ ญเติบโต และการให้ผล
ผลิตของสัตว์ปีก การย่อยอาหาร และการดูดซึ มอาหารจําพวกคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน และกรดอะมิโน การ
คิดคํานวณสู ตรอาหารสําหรับสัตว์ปีก
5043402

โภชนศาสตร์ สัตว์ กระเพาะเดี่ยว
3(2-2-5)
Monogastric Nutrition
ระบบการย่อยอาหารของสัตว์กระเพาะเดี่ยว การศึกษาเรื่ องความต้องการทาง
พลังงาน โปรตีน คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน แร่ ธาตุ และไวตามิน เพื่อการดํารงชี วติ การเจริ ญเติบโต และการ
ให้ผลผลิต การย่อยอาหาร และการดูดซึ มอาหารจําพวกคาร์ โบไฮเดรต ไขมัน กรดอะมิโน การคิด
คํานวณสู ตรอาหารสําหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น สุ กร
5043403

โภชนศาสตร์ สัตว์ เคีย้ วเอือ้ ง
3(2-2-5)
Ruminant Nutrition
ระบบการย่อยอาหารสําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง กระบวนการทางสรี รวิทยา
กระบวนการทางเคมี
และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาหารให้เป็ นประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย ประเภทของอาหาร วิธีตรวจสอบและประเมินคุณค่าอาหาร ความต้องการ การคิดคํานวณสู ตร
อาหารสําหรับสัตว์ใหญ่ชนิ ดต่าง ๆ
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รหัสวิชา
5043503

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การจัดการของเสี ยจากสั ตว์
3(3-0-6)
Animal Waste Management
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : อินทรี ย์เคมี และ 4032601 จุลชี ววิทยา
ของเสี ยและสิ่ งเหลือใช้จากการเลี้ยงสัตว์ การนําเอาของเสี ยและสิ่ งเหลือใช้มาดัดแปลง
ให้เป็ นประโยชน์
5044404

เนื้อสั ตว์ และผลิตภัณฑ์ เนื้อ
3(2-2-5)
Meat and Meat Products
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน: 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์ และ 4032601 จุลชี ววิทยา
โครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การแปรรู ป

เนื้อสัตว์ การบรรจุหีบห่ อ การจัดการตลาด
5044406

ไข่ และเนื้อไก่
3(2-2-5)
Egg and Chicken Meat
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5041101 หลักการเลีย้ งสั ตว์ และ4032601 จุลชี ววิทยา
โครงสร้างและองค์ประกอบของไข่และเนื้อไก่ การเก็บรักษาไข่และเนื้อไก่การแปรรู ป
ไข่และเนื้อไก่ การตลาด

5044501

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(3-0-6)
Animal Breeding
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 4032401 พันธุศาสตร์
หลักพื้นฐานและการใช้หลักทางพันธุ กรรมในการปรับปรุ ง ลักษณะสําคัญทาง
เศรษฐกิจของสัตว์ โดยเน้นการคัดเลือก ความแปรผัน ประมาณค่าอัตราพันธุ กรรม ระบบการผสมพันธุ์
และประมาณค่าของพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์

5051101

โรคและการสุ ขาภิบาลสั ตว์ทั่วไป
3(2-2-5)
General Disease and Sanitation of Domestic Animals
โรคและสาเหตุของการเกิดโรค กระบวนการเกิดโรค โรคและจุลินทรี ยท์ ี่สาํ คัญ
ของสัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ อาการของโรค การตรวจวินิจฉัยและการป้ องกันโรคต่างๆ สารเคมี ยา
ต่างๆ ในการป้ องกันโรค การสุ ขาภิบาล การทําความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่ องมือต่างๆในการเลี้ยงสัตว์
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5051104

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
หลักสุ ขศาสตร์ สัตว์ และมาตรฐานฟาร์ ม
3(2-2-5)
Principles of Animals Hygiene and Farm Standard
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคสัตว์ สาเหตุ การติต่อ การควบคุม ป้ องกัน การ
จัดการสุ ขภาพสัตว์ป่วยในฟาร์ มปศุสตั ว์ หลักการสุ ขาภิบาลในฟาร์ มปศุสัตว์ การผ่าซากเพื่อชันสู ตร
โรค การเก็บตัวอย่างเพื่อการวินิจฉัยโรค อุปกรณ์ และวิธีการทางศัลยกรรมอย่างง่าย มาตรบานฟาร์ ม
ปศุสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลอง

5051201

กายวิภาคและสรีระวิทยาของสั ตว์
3(2-2-5)
Animal Anatomy and Physiology
ลักษณะตําแหน่ง องค์ประกอบอวัยวะในระบบต่างๆ หน้าที่การทํางานของระบบ
ต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระวิทยาในร่ างกายสัตว์เลี้ยง กาย
วิภาควิทยาของร่ างกายสัตว์เลี้ยงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

5072401

หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(2-2-5)
Principles of Agricultural Products Preservation
ความหมายและความสําคัญของการแปรรู ป ผลิตผลทางเกษตรให้เป็ นผลิตภัณฑ์
อาหาร ปั จจัยต่าง ๆ ที่ให้ผลิตผลเกิดการบูดเน่าเสี ยหาย
การควบคุมและป้ องกัน หลักการถนอม
อาหาร เทคนิคและวิธีการแปรรู ปอาหาร ประเภทต่าง ๆ วิธีนาํ ผลิตภัณฑ์ อาหารแบบต่าง ๆ

5082103

วิทยาการศัตรูพืช
3 (2-2-5)
Plant Pest Science
ความสําคัญของศัตรู พืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทและชนิดของศัตรู พืช นิเวศวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการแพร่ ระบาดของศัตรู พืช การประเมินความเสี ยหายที่เกิดจากศัตรู พืชในทางเศรษฐกิจ
หลักการป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริ โภคและเป็ น
สิ นค้าส่ งออก
ปฏิบัติการ การศึกษาลักษณะการเข้าทําลาย อาการ และความเสี ยหายจากศัตรู พืช
ได้แก่ แมลงศัตรู พืช โรคพืช วัชพืช และสัตว์ศตั รู พืชอื่นๆ การศึกษาตัวอย่างแมลงศัตรู พืช จุลินทรี ย ์
สาเหตุโรคพืช วัชพืช ไรศัตรู พืช และสัตว์ศตั รู พืช อื่นๆ การศึกษาภาคสนามวิธีการประเมินความ
เสี ยหายจากศัตรู พืช การเก็บตัวอย่างศัตรู พืช วิธีการป้ องกันกําจัดศัตรู พืช

57

รหัสวิชา
5084104

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-2-5)
Crop Production Physiology
กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายนํ้า การเคลื่อนย้ายของนํ้า แร่ ธาตุ
และอาหารทางท่อนํ้าและท่ออาหาร อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช การตอบสนอง
ของพืชต่อแสง อุณหภูมิ และสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบัติการ ศึกษาอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม เช่น แสง ความชื้น อุณหภูมิต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช

5084105

การผลิตไม้ ผลเศรษฐกิจเพื่อการส่ งออก
3(2-2-5)
Fruit Crop Production for Export
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5033401 หลักการไม้ ผล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ส่ วนประกอบต่างๆ การปลู ก การเจริ ญเติบโตลักษณะทาง
สรี รวิทยา การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดทั้งในและต่างประเทศ การ
ขนส่ ง และ การส่ ง ออกของไม้ผ ลเศรษฐกิ จบางชนิ ดในท้อ งถิ่ น เช่ น มะม่ วง ชมพู่ ส้ ม โอ ฝรั่ ง องุ่ น
มะพร้าวนํ้าหอม เป็ นต้น
ปฏิบัติการ ศึกษาส่ วนประกอบต่างๆ ขอไม้ผลแต่ละชนิด สรี รวิทยาการออกดอก
และ การติดผล ของไม้ผล พร้อมกับการศึกษาดูงานในสวนไม้ผลที่มีมาตรฐานการส่ งออก

5003801

17.6.2.3 ประสบการณ์ วชิ าชี พ
การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พเกษตรศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Agriculture
จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการวิชาชีพ

ทางเกษตรศาสตร์ ในด้านการรับรู ้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณ์
หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
5003802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พเกษตรศาสตร์
5(450)
Field Experience in Agriculture
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5003801 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พเกษตรศาสตร์
จัดกิจกรรมฝึ กประสบการด้านการเกษตร ทักษะเฉพาะด้าน กับหน่วยงานต่างๆของรัฐ
และผูป้ ระกอบการเอกชน เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง

