หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2550)
1.

2.

.......................................

ชื่ อหลักสู ตร
ชื่อภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Crop Production Technology
ชื่ อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Crop Production Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

3.

4.

วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
B.S. (Crop Production Technology)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
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ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็ นนักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ มีความรู ้ความสามารถใน
การจัด การฟาร์ ม ผลิ ต พื ช และทัก ษะพื้ น ฐานในการค้น คว้า วิจยั เพื่ อ พัฒ นาการผลิ ต พื ช มี ค วามรู ้
ความสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ วางแผนจัด การทรั พ ยากรและปั จจัย การผลิ ต และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ ชุมชนได้ สามารถติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งเป็ นผู ้
ที่มีคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อผลิตกําลังคนสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น และประเทศใน
การมุ่งรักษาความเป็ นแหล่งผลิตอาหารของโลกและการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
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4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถ ทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี
ด้านการผลิตพืช สามารถเป็ นผูป้ ระกอบการในวิชาชีพของตนเองได้
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถ ในการเป็ นผูน้ าํ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิตพืชให้กบั ท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และศึกษา
ต่อในขั้นสู งได้
4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถในการจัดการทรัพยากรการเกษตรได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถครองตนอยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุ ข
5.
กําหนดการเปิ ดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550
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 ทั้งนี้อาจจะ
มีภาคฤดูร้อนได้ โดยมีระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่ วนเทียบเคียงกันได้กบั ภาคการศึกษา
ปกติ ช่วงการศึกษามีกาํ หนดเวลาเปิ ดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
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17. หลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 139 หน่วยกิต
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
103 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่ า
51 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์
27 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาแกนเทคโนโลยีการเกษตร
24 หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน / วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่ า 45 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาเฉพาะ (บังคับ)จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเฉพาะ (เลือก) จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชี พ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
7 หน่ วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

6 หน่ วยกิต

17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับ
9 หน่ วยกิต
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รหัสวิชา
1500105
1500106
1500107

ชื่ อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

- รายวิชาเลือก
1500108
1500109
1500110
1500111
1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารสังคมและวัฒนธรรม
Korean for for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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)

6 หน่วยกิต
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- รายวิชาบังคับ 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
2000103
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills
2500105
วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Style

น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ข้ อกําหนดเฉพาะ
ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2000104
2000105
2500106
2500107
2500108

- รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
4000109
4000110

ชื่ อรายวิชา
สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
ชื่ อรายวิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
Information and Information Technology for Learning
การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making

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

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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- รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
4000111
4000112
4000113
4000114
4000115

ชื่ อรายวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

ข้ อกําหนดทัว่ ไป ให้เลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่ วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
17.3.2.1 วิชาแกน จํานวนไม่ น้อยกว่ า 51 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์ 27 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
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 ิเคมีพ้ืนฐาน
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(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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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รหัสวิชา
4021109
4021110
4031107
4032601

รหัสวิชา
4034613
5001105
5004905
5002203
5002108
5011101
5082103
5122504

ชื่ อรายวิชา
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Biochemistry
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน
Fundamental Biochemistry Laboratory
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
จุลชีววิทยา
Microbiology
2) กลุ่มวิชาแกนเทคโนโลยีการเกษตร 24 หน่ วยกิต
ชื่ อรายวิชา
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
Agricultural Microbiology
หลักการผลิตพืช
Principles of Crop Production
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
Experimental Design in Agriculture
การตลาดและมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing and Commodity Standard
การจัดการระบบฟาร์ ม
Farming System Management
ปฐพีวทิ ยา
Soil Science
วิทยาการศัตรู พืช
Plant Pests Science
เครื่ องจักรกลการเกษตร
Farm Machinery

น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
1 (0-3-0)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

น (ท-ป-ค)
3 (2-3-4)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

18

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน / วิชาเอก จํานวนไม่ น้อยกว่ า 45 หน่ วยกิต
1) บังคับเรียน จํานวน 30 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
5013303
5033501
5003105
5004101
5001106
5003103
5003104
5034502
5004902
3563203

ชื่ อรายวิชา
การจัดการดิน นํ้า ปุ๋ ย เพื่อการผลิตพืช
Soil ,Water,Fertilizer Management for Crop Production
หลักการขยายพันธุ์พืช
Principles of Plant Propagation
สรี รวิทยาการผลิตพืช
Crop Production Physiology
การปรับปรุ งพันธุ์พืช
Crop Improvement
สารสนเทศทางการเกษตร
Information Technology for Agriculture
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
Post Harvest Technology
การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
Post Harvest Management
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ของพืชเพื่อการเกษตร
Plant Tissue Culture in Agriculture
การวิจยั ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
Research Project for Crop Production Technology
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurships

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

2) เลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง จาก 4 กลุ่มแขนงวิชา คือกลุ่มแขนง
วิชาไม้ผล กลุ่มแขนงวิชาไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มแขนงวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์ และกลุ่มแขนงวิชาพืช
เครื่ องเทศและสมุนไพร จํานวน ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต และเลือกเรี ยนในกลุ่มแขนงวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจทัว่ ไปอีกไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มแขนงวิชาไม้ ผล
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
น(ท-ป-ค)
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5034401
5034402
5034404
5034406
5034407
5034408

รหัสวิชา
5033502
5034302
5034303
5034304
5034305

5033503
5033504
5033505

ไม้ผลเขตร้อน
Tropical Fruit Crops
ไม้ผลกึ่งร้อน
Sub- Tropical Fruit Crops
ไม้ผลอุตสาหกรรม
Industrial Fruit Crops
การจัดการสวนไม้ผล
Orchard Management
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อการส่ งออก
Fruit Crops Production for Export
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล
Post Harvest Technology of Fruit Crops
2.2) กลุ่มแขนงวิชาไม้ ดอกไม้ ประดับ
ชื่ อรายวิชา
การบริ หารเรื อนเพาะชํา
Nursery Management
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
Commercial Floriculture and Ornamental Plants
วิทยาการกล้วยไม้
Orchidology
การผลิตไม้ตดั ดอก
Cut Flowers Production
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ตดั ดอกและไม้ตดั ใบ
Post Harvest Technology of Cut Flowers and Cut Leaves
2.3) กลุ่มแขนงวิชาเทคโนโลยีภูมิทศั น์
การเขียนแบบและออกแบบจัดสวน
Landscape Designs
การประดับต้นไม้ภายในอาคาร
Indoor Landscaping
วิทยาการหญ้าสนาม
Turfgrass Science

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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5033506
5033507

รหัสวิชา
5034101
5034102
5034103
5034104
4024309

รหัสวิชา
5004105
5022302
5033203
5033204
5023505
5014602

วัสดุพืชพรรณ
Plant Materials
การจัดการตกแต่งภูมิทศั น์
Landscape Management
2.4) กลุ่มแขนงวิชาพืชเครื่ องเทศและสมุนไพร
ชื่ อรายวิชา
พืชเครื่ องเทศและสมุนไพร
Spices and Medicinal Plants
สารเคมีในพืช
Phytochemical
การประยุกต์ใช้พืชสมุนไพร
Medicinal Plants Application
พืชสมุนไพรท้องถิ่น
Local Medicinal Plants
เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Chemistry of Natural Products
2.5) กลุ่มแขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจทัว่ ไป
ชื่ อรายวิชา
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
เทคโนโลยีการผลิตข้าว
Rice Technology
การผลิตผักเพื่อการค้า
Vegetable Production for Commercial
เห็ดและการผลิตเห็ด
Mushroom and Mushroom Production
พืชพลังงานทดแทน
Crop Renewable Energy
เทคโนโลยีการผลิตพืชไม่ใช้ดิน
Soiless Culture Technology

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)

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)
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5022601
5014603
5003102
5004904
5034501
5022101
5002109

พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรื อน
Plant Production Technology in Glasshouse
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช
Plant Growth Regulator and Chemicals
เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
Select Topics in Crop Production Technology
การบรรจุหีบห่อและการจัดจําหน่าย
Packaging and Marketing
พืชหัว
Tuber Crops
เกษตรยัง่ ยืน
Sustainable Agriculture

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

17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 หน่วยกิต
รหัสวิชา
5004901
5004802

ชื่ อรายวิชา
โครงการพิเศษการผลิตพืชเชิงธุ รกิจ
Commercial Crop Production Project
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

น (ชม.)
2 (90)
5(450)

17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดใด ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่
ซํ้ากับรายวิชาที่เคยเรี 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
500
501
502
503
508

หมู่วชิ า
หมู่วชิ าพื้นฐานเทคโนโลยีการเกษตรทัว่ ไป
หมู่วชิ าด้านดิน นํ้า ปุ๋ ย
หมู่วชิ าพืชเศรษฐกิจทัว่ ไป
หมู่วชิ าพืชสวน
หมู่วชิ าศัตรู พืช
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17.5 แผนการศึกษา :
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
4021105
4021106
4031107
5001105

ชื่ อรายวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
เคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีพ้นื ฐาน
ชีววิทยาพื้นฐาน
หลักการผลิตพืช

รวม

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

รวม

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

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
4021107
4021108
4032601
5011101

ชื่ อรายวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
เคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรี ยพ์ ้นื ฐาน
จุลชีววิทยา
ปฐพีวทิ ยา

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
5033501
4034613
5122504
4021109
4021110

ชื่ อรายวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
หลักการขยายพันธุ์พืช
จุลชีววิทยาทางการเกษตร
เครื่ องจักรกลการเกษตร
ชีวเคมีพ้นื ฐาน
ปฏิบตั ิการชีวเคมีพ้นื ฐาน

รวม

น (ท-ป-ค)
6 หน่วยกิต
3 (2-2-5)
3(2-2-4)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)
1(0-3-0)
19 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
4011309
5002108
3563203
5003105
5082103

ชื่ อรายวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป
ฟิ สิ กส์พ้นื ฐาน
การจัดการระบบฟาร์ ม
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
สรี รวิทยาการผลิตพืช
วิทยาการศัตรู พืช

รวม

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

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
5002203
5004101

ชื่ อรายวิชา
การตลาดและมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
การปรับปรุ งพันธุ์พืช

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3 (2-2-5)

5034502
5013303
xxxxxxx

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ของพืชเพื่อการเกษตร
การจัดการดิน นํ้า ปุ๋ ยเพื่อการผลิตพืช
วิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต

xxxxxxx

วิชาเอกเลือก

6 หน่วยกิต
รวม

21 หน่ วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1500117
5004905
5003103
5001106
xxxxxxx

ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
สารสนเทศทางการเกษตร
วิชาเอกเลือก

5004901

โครงการพิเศษการผลิตพืชเชิงธุ รกิจ

น (ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต
น (ช.ม.)
2 (90)
รวม 20 หน่ วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
5004802

ชื่ อรายวิชา
สหกิจศึกษา

รวม

ปี ที่ 4
รหัสวิชา
1500118
5004902
5003104
xxxxxxx
xxxxxxx

น (ช.ม.)
5 (450)
5 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่ อรายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2
การวิจยั ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
วิชาเลือกเสรี
วิชาเอกเลือก

น(ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (1-6-2)
3 (2-2-5)
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม

15 หน่ วยกิต
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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
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ 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
1500107

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 การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ
การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่นและสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศและการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
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รหัสวิชา
1500109

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

1500110

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสารในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย
การลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสัง่ อาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อ
ของการถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่นและสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ม
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 ที่ควร
หลีกเลี่ยงในการสื่ อสารกับชาวจีน

1500112

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
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รหัสวิชา
1500114

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
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
17.6.1.2 คําอธิบายรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

รหัสวิชา
2000103

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

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ค)ป
สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้
เกิดความซาบซึ้งและได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการ
ได้ยนิ
ได้พบเห็นของจริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อ
แตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม

2000105

จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต 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

2500106

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
Dhavaravadee Studies

3(3-0-6)
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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-ค)ป
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
4000110

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 ความสําคัญของวิทยาศาสตร์ และคุณภาพชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติ
ของอาหาร ยารักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของ
สิ่ งมีชีวติ การใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชี วติ อย่างมีคุณภาพ
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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 นในการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ

4000115

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
1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ค-ป)
1500117
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
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วิชาการทางวิทยาศาสตร์ 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
4021105
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

4021107

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

1(0-3-0)

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
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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 งมีชีวิต พร้อมทั้งสมบัติ หน้าที่และบทบาทของเซลล์ และ
องค์ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟเฟอร์ในเซลล์ โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด วิตามิน
ฮอร์ โมน การย่อยและการดูดซึ มอาหาร เมแทบอลิซึมของคาร์ โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีนและของเหลว
ในร่ างกาย
19

4021110

4031107

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

1(0-3-0)

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
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
2) กลุ่มวิชาแกนเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
5001105
หลักการผลิตพืช
3 (2-2-5)
Principles of Crop Production
ลักษณะทางสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้างและหน้าที่สาํ คัญของราก ลําต้น
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ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริ ญเติบโตของพืช การจําแนกพืช การ
ขยายพันธุ์และปรับปรุ งพันธุ์ หลักการพิจารณาเลือกพืชปลูก เทคนิคการปลูกและการดูแลรักษา การ
จัดการศัตรู พืช การเก็บเกี่ยว และวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
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
3 (2-2-5)
Soil Science
ความสําคัญของดิน การกําเนิ ดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน
ธาตุอาหารพืช ปุ๋ ยและการใช้ปุ๋ย การปฏิบตั ิบาํ รุ งรักษาดินและนํ้าสําหรับปลูกพืช การพังทลายของ
ดิน การอนุ รักษ์ดินและนํ้า ชนิดของดินในประเทศไทย
5122504

เครื่ องจักรกลการเกษตร
3 (2-2-5)
Farm Machinery
การใช้เครื่ องจักรกลและเครื่ องทุ่นแรงมาใช้ทดแทนแรงงาน ชนิ ดของเครื่ องจักรกล
และเครื่ องทุ่นแรงที่ใช้ในกิจกรรมของฟาร์ มตั้งแต่การเตรี ยมแปลงปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและ
หลังการเก็บเกี่ยว ชนิดและหลักการทํางานของเครื่ องยนต์ เครื่ องทุ่นแรง ผลกระทบของการใช้เครื่ องทุ่น
แรงต่อระบบนิเวศน์
5082103

วิทยาการศัตรูพืช
3 (2-2-5)
Plant Pest Science
ความสําคัญของศัตรู พืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทและชนิดของศัตรู พืช นิเวศวิทยาที่
เกี่ยวข้องกับการแพร่ ระบาดของศัตรู พืช ลักษณะการเข้าทําลาย อาการ และความเสี ยหายจากศัตรู พืช
ได้แก่ แมลงศัตรู พืช โรคพืช วัชพืช ไรศัตรู พืช และสัตว์ศตั รู พืชอื่นๆ การประเมินความเสี ยหายที่เกิด
จากศัตรู พืชในทางเศรษฐกิจ หลักการป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อการผลิตพืช
ปลอดภัยเพื่อการบริ โภคและเป็ นสิ นค้าส่ งออก
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5002203

การตลาดและมาตรฐานสิ นค้ าเกษตร
3 (3-0-6)
Agricultural Marketing and Commodity
หลักการตลาดสิ นค้าเกษตร กลไกการตลาด การเปิ ดเสรี ทางการค้า หลักการปฏิบตั ิ
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม มาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และ
มาตรฐานของสิ นค้าเกษตรระดับประเทศและระดับสากล ข้อกําหนดทางการค้าระหว่างประเทศ และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสิ นค้าเกษตร
5002108

การจัดการระบบฟาร์ ม
3 (3-0-6)
Farming System Management
ภาวะการทําฟาร์ มในประเทศไทย ระบบฟาร์ มการผลิตในปั จจุบนั
ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการทําฟาร์ ม หลักและการวิเคราะห์การจัดการด้านปั จจัยการผลิต
บัญชีฟาร์ ม การวางแผนการผลิต การตัดสิ นใจในธุ รกิจฟาร์ ม การบริ หารความเสี่ ยง การจัดการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับฟาร์ ม
4034613

จุลชี ววิทยาทางการเกษตร

3 (2-3-4)

Agricultural Microbiology
บทบาทของจุลินทรี ยต์ ่อการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การนําไปใช้ประโยชน์ การทําให้
เกิดโรค การพัฒนาและปรับปรุ งดินโดยจุลินทรี ย ์ กิจกรรมของจุลินทรี ยใ์ นดิน นํ้าและพืช
17.6.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน / วิชาเอก
1) กลุ่มวิชาบังคับ
รหัสวิชา
5013303

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
การจัดการดิน นํา้ ปุ๋ย เพื่อการผลิตพืช
3 (2-2-5 )
Soil, Water, Fertilizer Management for Crop Production
บทบาทของดิน นํ้า ปุ๋ ย ในการผลิตพืชเพื่อการค้า สถานะของนํ้าในดิน ความ
ต้องการนํ้าของพืช เทคนิคการให้น้ าํ และระบายนํ้า การรักษาและปรับปรุ งดิน การยกระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การเพิ่มศักยภาพในการให้ผลผลิตของดิน การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช การจัดระบบ
ความสัมพันธ์ของดิน นํ้า ปุ๋ ย เพือ่ การเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ การจัดการความเสื่ อมโทรมของดินอัน
เกิดจากกิจกรรมการ เกษตร
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5033501

หลักการขยายพันธุ์พืช

3 (2-2-5)

Principles of Plant Propagation
อุปกรณ์และการเตรี ยมสถานที่ให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช ประโยชน์และ
ความสําคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดย
วิธีการต่าง ๆ การดูแลรักษา การใช้สารเคมี วิทยาการและเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์พืชในปั จจุบนั
5003105

สรีรวิทยาการผลิตพืช

3 (2-2-5)

Crop Production Physiology
กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายนํ้า การเคลื่อนย้ายของนํ้า แร่ ธาตุ
และอาหารทางท่อนํ้าและท่ออาหาร ธาตุอาหารพืชและอิทธิ พลของธาตุอาหารพืชและสิ่ งแวดล้อมต่อ
การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของพืช การตอบสนองของพืชต่อแสง อุณหภูมิ และสิ่ งแวดล้อม
5004101
การปรับปรุ งพันธุ์พืช
3 (2-2-5)
Crop Improvement
พื้นฐานทางพันธุ ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุ งพันธุ์พืช ความสําคัญ
และ
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งพันธุ์พืช การอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืช การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิ พลของ
สิ่ งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช
หลักวิธีการต่างๆ ในการปรับปรุ งพันธุ์พืชทั้งชนิดผสมตัวเอง
และผสมข้าม การปรับปรุ งพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรคแมลง การปรับปรุ งพันธุ์พืชให้มีความ
ต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมการนําเทคโนโลยีชีวภาพ และการใช้รังสี มาประยุกต์ใช้ในงาน
ปรับปรุ งพันธุ์พืช

5034502

การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
Plant Tissue Culture in Agriculture
ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช การเตรี ยมห้องปฎิบตั ิการ
และเครื่ องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรี ยมชิ้นส่ วนพืช
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ พืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ และอวัยวะ
ของพืช การประยุกต์ใช้วธิ ี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืชเพื่อประโยชน์ในการผลิตพืชและการปรับปรุ งพันธุ์
พืช
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5001106

สารสนเทศทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agriculture Information
แนวคิดและหลักการจัดการข้อมูลทางการเกษตร การออกแบบฐานข้อมูลทางการเกษตร
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจและอัจฉริ ยะเทียมในทางเกษตร การวิเคราะห์ การจัดการและการประเมิน
ระบบฐานข้อมูลทางการเกษตร การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
5004902
การวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
3 (1-6-2)
Research Project for Crop Production Technology
ศึกษาค้นคว้าปั ญหาการผลิตพืชในปั จจุบนั กําหนดโจทย์วจิ ยั ให้เชื่อมโยงกับ
ความสําคัญและที่มาของปั ญหา ทําการศึกษาวิจยั ด้วยการค้นคว้า ทดลอง และเขียนรายงานผลงานวิจยั
นําเสนอ
5003103
วิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (2-2-5)
Post Harvest Technology
ความสําคัญ ปั จจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลง
ทางสรี รวิทยาภายหลังการเก็บเกี่ยว
หลักปฏิบตั ิในการเก็บรักษาและการควบคุมคุณภาพผลผลิต
มาตรฐานโรคและแมลงหลังเก็บเกี่ยวและการป้ องกันกําจัด
5003105

การจัดการผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ ว
3 (2-2-5)
Post Harvest Management
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยว
เทคนิคในการปฏิบตั ิ
ภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ และลดการสู ญเสี ยผลผลิต กระบวนการการจัดการ
ผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ระดับไร่ นาจนถึงผูบ้ ริ โภคหรื อการส่ งออก
3563203

การเป็ นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
Entrepreneurships
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูป้ ระกอบการที่ดี
หลักทฤษฎีและปฏิบตั ิของการ
จัดการธุ รกิจของตนเอง แนวทางการจัดตั้งธุ รกิจ การจัดรู ปแบบองค์กร การบริ หารบุคลากร การผลิต
การตลาด การบริ หารเงินทุน ผลกระทบของธุ รกิจต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม การเสริ มสร้างความคิด
สร้างสรรค์เพื่อเกิดความคิดริ เริ่ มของตนเอง โดยมีการสอดแทรกจริ ยธรรม จรรยาบรรณของนักธุ รกิจ
2) กลุ่มวิชาเลือก
2.1)รายวิชาเลือก กลุ่มแขนงวิชาไม้ ผล
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รหัสวิชา
5034401

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
ไม้ ผลเขตร้ อน

น (ท-ป-ค)
3 (2-2-5)

Tropical Fruit Crops
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของไม้ผลเมืองร้อน พันธุ์และการจําแนกพันธุ์ การ
ขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา
การปฏิบตั ิการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรู ป การจัดจําหน่าย
การตลาดของไม้ผลเมืองร้อนบางชนิด เช่น มะม่วง มะละกอ ฝรั่ง ชมพู่ ส้มโอ ทุเรี ยน ฯลฯ
5034402

ไม้ ผลกึง่ เขตร้ อน

3 (2-2-5)

Sub –Tropical Fruit Crops
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของไม้ผลเมืองร้อน พันธุ์และการจําแนกพันธุ์ การขยายพันธุ์
การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบตั ิการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรู ป การจัดจําหน่าย การตลาดของไม้
ผลเมืองร้อนบางชนิด เช่น องุ่น ส้ม และลิ้นจี่
5034404

ไม้ ผลอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

Industrial Fruit Crops
ความสําคัญของไม้ผลอุตสาหกรรม การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบตั ิหลังการเก็บ
เกี่ยว การปรับปรุ งเทคนิคด้านต่างๆ เพื่อใช้ไม้ผลเป็ นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม
5034406

การจัดการสวนไม้ ผล
3 (2-2-5)
Orchard Management
ศึกษาถึงการแบ่งชนิดของไม้ผล การสร้างสวนไม้ผล การเลือกพื้นที่และการพิจารณา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการสร้างสวนไม้ผล การคํานวณพื้นที่ปลูก การปฏิบตั ิดูแลสวนไม้ผลใน
ระบบปลูกต่างๆ เทคโนโลยีการให้น้ าํ และปุ๋ ยในสวนไม้ผล การผลิตไม้ผลนอกฤดู การผลิตผลไม้ตาม
ระบบการเกษตรดีที่เหมาะสม และ การเก็บเกี่ยวผลไม้
5034407

การผลิตไม้ ผลเศรษฐกิจเพื่อการส่ งออก

3 (2-2-5)

Fruit Crops Production for Export
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 ส้ ม โอ มะม่ วง ชมพู่ ฝรั่ ง องุ่ น
มะพร้าวนํ้าหอม เป็ นต้น
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5034408

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ ผล
3 (2 -2 -5)
Post Harvest Technology of Fruit Crops
ความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลไม้ การ
เปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้ การปฏิบตั ิการและเก็บรักษา การควบคุมการ
เสื่ อมเสี ย การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลไม้ชนิดต่างๆ

รหัสวิชา
5033502

2.2) รายวิชาเลือก กลุ่มแขนงวิชาไม้ ดอกไม้ ประดับ
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
การจัดการสถานเพาะชํ า

น (ท-ป-ค)
3 (2-2-5)

Nursery Management
ความสําคัญของสถานเพาะชํา
การจําแนกชนิ ดของสถานเพาะชํา การจัดเตรี ยม
โรงเรื อนและสิ่ งก่อสร้าง ลักษณะธุ รกิจของสถานเพาะชํา หลักการบริ หารสถานเพาะชํา การจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นในสถานเพาะชํา เช่นภาชนะปลูก ดินปลูก อุปกรณ์ให้น้ าํ ปุ๋ ย สารกําจัดศัตรู พืช และ
เคมีภณั ฑ์อื่นๆ การจัดการกระบะและแปลงเพาะชํา การควบคุมสภาพแวดล้อมในสถานเพาะชํา การ
จัดการพันธุ์ไม้ภายในและภายนอกสถานเพาะชํา การจัดการผลิตและจําหน่ายพันธุ์ไม้เป็ นการค้า
5034302

การผลิตไม้ ดอกไม้ ประดับเพื่อการค้ า

3(2-2-5)

Commercial of Floriculture and Ornamental Plants
ความสําคัญของธุ รกิจไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ความต้องการ
ของตลาดไม้ดอกไม้ประดับ การเลือกพันธุ์และชนิดของไม้ดอกไม้ประดับผลิตเป็ นการค้า ปั จจัยที่มีผล
ต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การวางแผนการผลิต การปลูกและปฏิบตั ิดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับการค้าที่สาํ คัญ ปั ญหาและการเตรี ยมการแก้ปัญหาในการ
ผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
5034303

วิทยาการกล้ วยไม้

3 (2-2-5)

Orchidology
ความสําคัญของกล้วยไม้ การจําแนกประเภทของกล้วยไม้ สกุลของกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยง
ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโต โรงเรื อนและวัสดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแล
รักษา ปั ญหาและอุปสรรคในการปลูกกล้วยไม้ การประกวดและการตัดสิ น การบรรจุหีบห่อและการจัด
จําหน่าย และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เพื่อการส่ งออก
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5034305

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไม้ ตัดดอก และไม้ ตัดใบ

3 (2-2-5)

Post Harvest Technology of Cut Flowers and Cut Leaves
ความสําคัญของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
คุณภาพที่ดีและสรี รวิทยาของไม้ตดั
ดอกไม้ตดั ใบ เทคโนโลยีที่สาํ คัญโดยทัว่ ไป และเฉพาะพืชสําหรับการปฏิบตั ิกบั ไม้ตดั ดอก ไม้ตดั ใบที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
5034304

การผลิตไม้ ตัดดอก
3(2-2-5)
Cut Flower Production
การผลิตไม้ตดั ดอกเพื่อเป็ นการค้าให้มีคุณภาพเหมาะสําหรับส่ งตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต การนําพันธุ์ใหม่เข้ามาปลูก การปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตและการออกดอก การตลาดไม้ตดั ดอก

2.3) รายวิชาเลือก กลุ่มแขนงวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
5033503
การเขียนแบบและออกแบบจัดสวน
3 (2-2-5)
Landscape Designs
ความสําคัญและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ ทฤษฏีและองค์ประกอบ
ทางศิลป์ การเขียนแบบ และการออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัดสวน และหลักการจัดสวน
ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการจัดสวน การดําเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุ และพันธุ์ไม้ วิธีการ
ปลูกหญ้าและพันธุ์ไม้ในสวน การบํารุ งรักษาสวน การคํานวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวน
5033504

การประดับต้ นไม้ ภายในอาคาร

3 (2-2-5)

Indoor Landscaping
ความสําคัญและบทบาทของต้นไม้ในการประดับตกแต่งภายในอาคาร
ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อมที่มีต่อต้นไม้ที่ประดับภายในอาคาร
การตรวจสอบและการปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม การเลือกพันธุ์ไม้สาํ หรับประดับภายในอาคาร การปฏิบตั ิดูแลรักษา การสับเปลี่ยนต้นไม้
ภายในอาคาร พันธุ์ไม้ประดับบางชนิดที่นิยมใช้ในการประดับภายในอาคาร การใช้พนั ธุ์ไม้บางชนิดเพื่อ
การฟอกอากาศ ในอาคาร
5033505

วิทยาการหญ้ าสนาม
Turfgrass Science

3 (2-2-5)
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ชนิดของหญ้าสนามและพันธุ์ที่ปลูกแทนหญ้า
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิ พลต่อการ
เจริ ญเติบโต การปลูก การดูแลรักษา การออกแบบสร้างสนามหญ้า การใช้ประโยชน์หญ้าสนามในสภาพ
ต่างๆ และธุ รกิจการค้าหญ้าสนาม
5033507

การจัดการตกแต่ งภูมทิ ัศน์
3 (2-2-5)
Landscape Management
การวางผังบริ เวณบ้าน ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับความลาดชัน วัสดุต่างๆที่จาํ เป็ นในการ
จัดสวน การจัดหิ น การทํานํ้าตกและนํ้าพุ การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ พร้อมทั้งฝึ กหัดออกแบบ
และจัดสวนจริ งตามสถานที่ต่างๆ
5033506

วัสดุพืชพรรณ
3 (2-2-5)
Plant Materials
ความสําคัญของไม้ดอกไม้ประดับที่นาํ มาใช้ตกแต่งสถานที่ ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พล
ต่อการเจริ ญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับ การจําแนกลักษณะรู ปทรงของพันธุ์ไม้ยนื ต้น ไม้พมุ่ ไม้คลุม
ดิน ไม้เลื้อย หญ้าสนาม ปาล์ม การปลูก การขยายพันธุ์ และการบํารุ งรักษาเพื่อประโยชน์ในการตกแต่ง
สถานที่

รหัสวิชา
5034101

2.4) รายวิชาเลือก กลุ่มแขนงวิชาพืชเครื่ องเทศและสมุนไพร
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
พืชเครื่ องเทศและสมุนไพร
3 (2-2-5)
Spices and Medicinal Plants
ความสําคัญของพืชเครื่ องเทศและสมุนไพร การใช้ประโยชน์ของพืชเครื่ องเทศและ

สมุนไพร พืชเครื่ องเทศและสมุนไพรที่สาํ คัญ การศึกษาธรรมชาติและลักษณะทางพฤกษศาสตร์
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบตั ิดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวเพื่อผลิตสมุนไพรเชิงคุณภาพ
และการผลิตในเชิงการค้า
5034102

สารเคมีในพืช
3 (3-0-6)
Phytochemical
สารปฐมภูมิและสารทุติยภูมิในพืช ชีวสังเคราะห์ของสารทุติยภูมิในพืช การจําแนก
ประเภทของสารทุติยภูมิในพืช สารทุติยภูมิที่สาํ คัญ เช่น ฟลาโวนอยด์ ไกลโคซายน์ เทอร์ ปีน อัลคา
รอยด์ สเตอรอยด์ เรซิ น นํ้ามันหอมระเหย ฟี นอลและอนุพนั ธ์ของฟี นอล เป็ นต้น
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5034103

การประยุกต์ ใช้ พืชสมุนไพร
3(2-2-5)
Medicinal Plants Application
ศึกษาการแปรรู ปพืชสมุนไพร การทดสอบผลทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ จากพืชสมุนไพร

การประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และยาสัตว์ และการประยุกต์ใช้ในทางการเกษตร เป็ นต้น

5034104

พืชสมุนไพรท้ องถิ่น
3 (2-2-5)
Local Medicinal Plants
ศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น
นิเวศวิทยาของพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้พืชสมุนไพร สรี รวิทยาการผลิตพืชสมุนไพร ใน
ท้องถิ่นที่สาํ คัญบางชนิ ด การส่ งเสริ มการปลูก การอนุรักษ์ และการใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นที่สาํ คัญ

รหัสวิชา
4024309

ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
เคมีของผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
3 (2-2-5)
Chemistry of Natural Products
ศึกษาเกี่ยวกับการสกัด การแยกสารให้บริ สุทธิ์ และการตรวจสอบเอกลักษณ์ ลักษณะ
โครงสร้างสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
2.4) รายวิชาเลือก กลุ่มแขนงวิชาพืชเศรษฐกิจอื่นๆ
รหัสวิชา
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา
น (ท-ป-ค)
5004105
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 (2-2-5)
Seed Technology
รู ปร่ างลักษณะ สรี รวิทยาและการพัฒนาการของเมล็ด ความมีชีวติ และความยาวนาน
ของการมีชีวิต องค์ประกอบทางเคมี การงอก การพักตัว และวิธีการทําลายการพักตัว เทคนิคการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดด้านความบริ สุทธิ์ ความงอก ความแข็งแรง ความชื้นและองค์ประกอบทางเคมี
สภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพของเมล็ด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์เป็ นการค้า
5022302
เทคโนโลยีการผลิตข้ าว
3(2-2-5)
Rice Technology
ประโยชน์และความสําคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพันธุ์
และการคัดเลือกพันธุ์ ประเภทของการทํานา การปลูกและการบํารุ งรักษา การจัดการศัตรู พืช
การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจําแนกคุณภาพ ตลาดและการจําหน่าย
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5033203

การผลิตผักเพื่อการค้ า

3(2-2-5)

Vegetable Production for Commercial
ศึกษาสํารวจความต้องการของตลาดพืชผัก เลือกชนิดผักที่เหมาะสมในการทําเป็ น
การค้าและ หรื ออุตสาหกรรม
โดยเฉพาะพืชผักที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
การเลือกพื้นที่และ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการผลิตผัก การวางแผนและการจัดการผลิตผัก การปลูกและปฏิบตั ิดูแล
รักษา การจัดการศัตรู พืชผัก การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชผัก การตัด
แต่งทําความสะอาด การบรรจุหีบห่อเพื่อการจัดจําหน่าย และการผลิตผักอินทรี ย ์
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
5022601

พืชอาหารสั ตว์
3 (2-2-5)
Forage Crops
การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถัว่ การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปร
รู ปและการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ
5023505
พืชพลังงานทดแทน
3(2-2-5)
Crop Renewable Energy
ความสําคัญของการผลิตพืชพลังงานทดแทน พืชพลังงานทดแทนที่สาํ คัญ ศักยภาพการ
ผลิต การบริ หารจัดการแหล่งผลิต การบริ หารจัดการวัตถุดิบ การแปรรู ป การตลาด และแนวทางการใช้
พืชพลังงานทดแทนในรู ปแบบต่างๆ
5014602
เทคโนโลยีการผลิตพืชไม่ ใช้ ดิน
3 (2-2-5)
Soiless Culture Technology
ความสําคัญของการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ประเภทของการปลูกพืชไม่ใช้ดิน การปลูกพืชใน
สารละลายระบบต่างๆ การปลูกพืชในวัสดุผสมอื่น การจัดการวัสดุอุปกรณ์ การจัดการธาตุอาหาร และ
การจัดการระบบฟาร์ มการผลิตพืชไม่ใช้ดินในเชิงการค้า
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5014603

เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรื อน
3 (2-2-5)
Plant Production Technology in Glasshouse
ศึกษาถึงระบบการสร้างโรงเรื อน ชนิดของโรงเรื อน การจัดการต่างๆ ภายในโรงเรื อน
เช่น ระบบการให้น้ าํ การให้ปุ๋ย การควบคุมโรคและแมลงภายในโรงเรื อน การควบคุมสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรื อน การเลือกพืชที่เหมาะสมในการผลิตในโรงเรื อน
5022101
พืชหัว
3 (2-2-5)
Tuber Crops
ความสําคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชหัว ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สรี รวิทยาการ
ผลิต การพัฒนาการและการสะสมสาระสําคัญในพืชหัว พันธุ์และการปรับปรุ งพันธุ์ การปลูกและการ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรู ปและการจําหน่าย พืชหัวทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญ
5034501
การบรรจุหีบห่ อและการจัดจําหน่ าย
3 (2-2-5)
Packaging and Marketing
ความสําคัญของการบรรจุหีบห่อ ลักษณะของผลิตผลที่จะจัดบรรจุหีบห่อ วัสดุ
และอุปกรณ์การบรรจุหีบห่ อ รู ปแบบของการบรรจุและการจัดจําหน่าย ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการ
บรรจุหีบห่ อและการจัดจําหน่าย
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
5004904

เรื่ องเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
Select Topics in Crop Production Technology
การศึกษา เรื่ อง เฉพาะ ในเทคโนโลยีดา้ นการผลิตพืช

5002109

เกษตรยัง่ ยืน
Sustainable Agriculture

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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หลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตพืชที่คงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติน้ นั ให้ยงั่ ยืน การพัฒนาการเกษตรที่ยง่ั ยืน ลักษณะและสาเหตุของธรรมชาติที่ถูก
ทําลาย การจัดการสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์เกษตร กรณี ศึกษาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสวิชา

17.6.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
ชื่ อและคําอธิบายรายวิชา

น (ช.ม.)

5004901

โครงการพิเศษการผลิตพืชเชิงธุรกิจ
2 (90)
Commercial Crop Production Project
การจัดให้มีกิจกรรมการดําเนิ นงานเพือ่ ให้ได้มาซึ่งโครงการผลิตพืชเชิงธุ รกิจ
โดย
นักศึกษานําเสนอแผนการดําเนินงานโครงการการผลิตพืชเชิงธุ รกิจ และลงมือปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตาม
แผน เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการให้รายงานสรุ ปผลการดําเนินงาน สรุ ปวิเคราะห์และประเมินผล
5004802
สหกิจศึกษา
3 (450)
Cooperative Education
การฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการด้านการผลิตพืช
เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จริ งในวิชาชีพ และเพื่อให้เกิดทักษะในกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตพืช ใช้เวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน 1 ภาคการศึกษา
18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร

หลักสู ตรได้มีการประกันคุณภาพของหลักสู ตรในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบตั ิการ
ดังต่อไปนี้
18.1.1 ร่ วมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
18.1.2 กําหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา คุณลักษณะของบัณฑิต และพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ตอ้ งการ
18.1.3 ดําเนินการพัฒนา และปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ แปลงหลักสู ตรสู่ กระบวนการเรี ยนการสอน และการประเมินผลการใช้
หลักสู ตร
18.1.4 เสนอชื่ออาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสม และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา ทํา
การประเมินประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอน

