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ปรัชญา  
      มุํงสร๎างสรรค์ความรู๎ และเป็นแหลํงปัญญา วิชาชีพและคุณธรรม นําสูํการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ 
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล๎อมท่ียั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง 
 

วิสัยทัศน์ 
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นนําด๎านการเกษตร 1 ใน 3 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
และท๎องถิ่นภูมิภาคลุํมน้ําโขง 
 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลทั้งด๎านวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม นําความรู๎ 

คิดเป็น ทําเป็น รู๎รักสามัคคี มีจิตสาธารณะและดํารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง   
2. วิจัยและสร๎างนวัตกรรมด๎านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนท๎องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุํมน้ําโขง 
3. บริการวิชาการ และเสริมสร๎างความรํวมมือด๎านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนท๎องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุํมน้ําโขง  
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางด๎านการเกษตร ประมงและอุตสาหกรรมเกษตรกับชุมชน

ท๎องถิ่นอีสานใต๎ภูมิภาคลุํมน้ําโขง 
 

ชื่อปริญญา 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
   วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
   Bachelor of Science (Agriculture)  
   B.Sc. (Agriculture) 

1) วิชาเอกพืชไรํ (Agronomy)   2) วิชาเอกพืชสวน (Horticulture)   
3) วิชาเอกสัตวศาสตร์ (Animal Science) 4) วิชาเอกประมง (Fishery)   

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)  
   วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 
   Bachelor of Science (Food Technology)  
   B.Sc. (Food Technology) 
 

โทรศัพท์: 0-4535-3500, โทรสาร : 0-4535-3536 
เว็บไซต์: http://www.agri.ubu.ac.th/ 

http://www.agri.ubu.ac.th/
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

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

ปรัชญาของหลักสูตร 
         มุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิทยาศาสตร์การเกษตร การผลิตสินค๎า
ทางการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การควบคุมระบบการผลิตด๎วยระบบดิจิทัล ยกระดับผลผลิตทาง
เกษตรเพื่อการสํงออก การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ สามารถนําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการ
ผลิตสารอาหารสําคัญเพ่ือสุขภาพ และสร๎างความม่ันคงทางด๎านอาหารของชุมชนและประเทศ มีจิตสํานึกของ
ความเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สร๎างสรรค์ประโยชน์ตํอสังคม พึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย
และความพอเพียง 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          เมื่อสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล๎ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  
 1.3.1 มีความรู๎และทักษะการปฏิบัติด๎านวิทยาศาสตร์การเกษตรสมัยใหมํ  
 1.3.2 สามารถบูรณาการความรู๎ด๎านการเกษตรกับศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนาด๎าน
การเกษตรตลอดจนสามารถให๎บริการด๎านการเกษตรแกํชุมชนเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น  
 1.3.3 มีทักษะการเรียนรู๎และการเพิ่มพูนความรู๎ด๎วยตนเอง ตลอดจนสามารถรํวมสร๎างนวัตกรรมด๎าน
การเกษตร และมีความเป็นผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร 
 1.3.4 มีความรู๎และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการเกษตรอัจฉริยะ 
 1.3.5 มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช๎ภาษาไทย และการใช๎ภาษาตํางประเทศท่ีจําเป็น
ในการประกอบวิชาชีพทางการเกษตร 
 1.3.6 สามารถปฏิบัติตนให๎เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกความเป็นพลเมือง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาอันดีงามในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง มีความเพียร มุํงม่ัน มานะและ  
บากบั่น 
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1.2 มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต๎อง มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์และมีจิตสํานึก  
1.3 รู๎คุณคํา รักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย 
1.4 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติหน๎าที่ ตามกฏระเบียบตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสังคม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู๎และสามารถเชื่อมโยงนําไปประยุกต์ใช๎ในการดําเนินชีวิตได๎ 
2.2 มีความรู๎ตามหลักการ ทฤษฎีในด๎านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร  เทคโนโลยีที่เก่ียวข๎อง และ  

การนํามาประยุกต์ใช๎ 
2.3 มีความรู๎ในสาขาอ่ืน เชํน คอมพิวเตอร์  วิทยาการด๎านสารสนเทศ วิทยาการด๎าน biotechnology  

ด๎านธุรกิจและการตลาด การเป็นผู๎ประกอบการ การเกษตรแมํนยํา การนําความรู๎มาบูรณาการจากรายวิชาอ่ืน
ที่เรียนมากํอน 

2.4 รู๎กฎระเบียบ ข๎อกําหนดทางด๎านเกษตรศาสตร์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการนํามาใช๎ประโยชน์  
2.5 มีความรู๎ในเทคนิค ด๎านการเกษตร การพัฒนาและเพ่ิมผลผลิต การจัดการระบบเกษตรอยํางมี

ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของระบบการเกษตร 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 มีทักษะการเรียนรู๎และรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เพ่ือดํารงตนอยูํในสังคม  
พหุวัฒนธรรมภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ได๎ 

3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดแบบสร๎างสรรค์ คิดแบบการเป็นผู๎ประกอบการ และสามารถแก๎ปัญหา
ตําง ๆ ได๎ 

3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ค๎นหาข๎อเท็จจริง นําความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ และหาแนวทางแก๎ไขเก่ียวกับ
วิชาชีพได๎ ในการฝึกงาน ปฏิบัติการ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีความรับผิดชอบตํอสังคมและชีวิตอยํางสมดุล   
4.2 เป็นพลเมืองดีที่เข๎มแข็ง เข๎าใจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อนบ๎านและวัฒนธรรมสากล  
4.3 มีความเป็นผู๎นํา ผู๎ตามท่ีดี สามัคคีและมีสํวนรํวมในการทํางานเป็นทีม   
4.4 มีคํานิยมและวิสัยทัศน์ที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น  
4.5 มีความรับผิดชอบ วางตัว แสดงความคิดเห็น ไดอ๎ยํางเหมาะสมกับบทบาท หน๎าที่ ในงานที่ได๎รับ

มอบหมาย และเรียนรู๎ พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟัง การอําน และการเขียน 
5.2 มีทักษะการคิดคํานวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข และสามารถประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
5.3 ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการสืบค๎นข๎อมูล สร๎างสรรค์งาน และวิเคราะห์อยํางรู๎เทําทัน   
5.4 สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รู๎จักเลือกและใช๎รูปแบบการนําเสนอท่ีเหมาะสม  

มีประสิทธิภาพ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอกพืชไรํ 

1) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุภาวดี แก๎วระหัน 
2) นางสาวสุพัตรา คําเรียง 
3) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์บุษบา บัวคํา 

วิชาเอกพืชสวน 
4) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์บุบผา ใจเที่ยง 
5) นายภาคภูมิ สืบนุการณ์  
6) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ทินน์ พรหมโชติ 

วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
7) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์สุรชัย สุวรรณลี  
8) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อารีรัตน์ ลุนผา 
9) นายชวลิต ศิริบูรณ์ 

วิชาเอกประมง 
10) นายชัยวุฒิ กรุดพันธ์ 
11) นางจรุงจิต กรุดพันธ์ 
12) ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อัจฉรา จุฑาเกตุ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จํานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 134 หนํวยกิต แบํงแผนการศึกษาเป็น 2 แผน ดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตร 
พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง 

สหกิจ ปกต ิ สหกิจ ปกต ิ สหกิจ  ปกติ สหกิจ ปกต ิ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 

1.1 กลุํมวิชาภาษา 
     1) ภาษาไทย 3 3 3 3 
     2) ภาษาอังกฤษ 12 12 12 12 
1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ 3 3 3 3 
1.3 กลุํมวิชาสังคมศาสตร์ 3 3 3 3 
1.4 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 3 3 3 
1.5 กลุํมวิชาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ 
3 3 3 3 

1.6 กลุํมวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 3 3 3 3 
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โครงสร้างหลักสูตร 
พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง 

สหกิจ ปกต ิ สหกิจ ปกต ิ สหกิจ  ปกติ สหกิจ ปกต ิ
2. หมวดวิชาเฉพาะ 98 98 98 98 

2.1 กลุํมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 30 30 30 
2.2 กลุํมวิชาแกน 23  23 23 23 
2.3 กลุํมวิชาชีพ 

2.3.1 กลุํมวิชาชีพบังคับ 22 22 22 22 
2.3.2 กลุํมวิชาชีพเลือกสาขา

วิชาเอก 
16 18 16 18 16 18 16 18 

2.3.3 กลุํมวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

7 5 7 5 7 5 7 5 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 
รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 134 134 134 

 
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

                  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีรายวิชาตามโครงสร๎างหลักสูตร ดังนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษา                15 หน่วยกิต 

              1) ภาษาไทย                   3 หน่วยกิต 
  1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication)               3(3-0-6)    

    2) ภาษาอังกฤษ                             12 หน่วยกิต 
         ก. ภาษาอังกฤษบังคับ                               6 หน่วยกิต 
  1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)        3(3-0-6)  
  1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)        3(3-0-6) 
               

        ข. ภาษาอังกฤษเลือก                                6 หน่วยกิต 
                      กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)               3 หน่วยกิต 
 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  3(3-0-6) 
      (English for Science and Technology) 

    กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)                       3 หน่วยกิต 
 1421 216 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง (English for Travel)   3(3-0-6) 
 1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)   3(3-0-6) 
 1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ (English for Career Preparation)  3(3-0-6) 
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   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            3 หน่วยกิต 
 1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)  3(3-0-6) 
 หรือ   
 1431 111 จริยศาสตร์และการใช๎เหตุผล (Ethics and Reasoning)  3(3-0-6) 
 หรือ   
 1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6) 
 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           3 หน่วยกิต 
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมือง และกระบวนการยุติธรรมไทย  

(Dynamics of Thai Society, Citizen and Justice Process) 
3(3-0-6) 

หรือ   
1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)  3(3-0-6) 
หรือ   
2300 115 การจัดการความขัดแย๎งอยํางสันติในฐานะพลเมือง 

(Peaceful Conflict Management as Citizens) 
  

3(3-0-6) 

    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                 3 หน่วยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตรํวมสมัย  

(Contemporary Sexual Health and Life Skills)  
3(3-0-6) 

หรือ   
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจําวัน (Sport Science in Daily Life)  3(3-0-6) 
หรือ   
1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care) 

 
3(3-0-6) 

    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ                                3 หน่วยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล 

(Information Technology for Digital Life)  
3(3-0-6) 

หรือ   
1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6) 
หรือ   
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจําวัน (Finance Skills in Daily Life) 3(3-0-6) 
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    1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                                                        3 หน่วยกิต 
1300 101  ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจําวัน (Artificial Intelligence in Daily Life)                  3(3-0-6) 
หรือ 
1700 100  การจัดการธุรกิจสมัยใหมํและการเป็นผู๎ประกอบการ                                         3(3-0-6) 
               (Modern Business Management and Entreperneurship) 
หรือ 
2100 101  กฎหมายในชีวิตประจําวัน (Law in Daily Life)                                               3(3-0-6) 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า  98 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ              จ านวน  30 หน่วยกิต 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)  3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1101 200 ชีวเคมีเบื้องต๎น (Fundamentals of Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น  

(Fundamentals of Biochemistry Laboratory) 
1(0-3-0) 

1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  

(Introduction to Genetics Laboratory) 
1(0-3-0) 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น  

(Introduction to Microbiology Laboratory) 
1(0-3-0) 

1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics)  3(3-0-6) 
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)   3(3-0-6) 
   

2.2 กลุ่มวิชาแกน              จ านวน  23 หน่วยกิต 
1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I)     1 หนํวยกิต 
1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II)    1 หนํวยกิต 
1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรสมัยใหมํ  

(New Theory and Modern Agriculture)     
  3(3-0-6) 
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1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค๎าทางการเกษตร  
(System and Agricultural Commodity Standards) 

    2(2-0-4) 

1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย์ (Agricultural Enterprise Management)      2(2-0-4) 
1200 302 การพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร  

(Agricultural Entrepreneur Development) 
    3(2-3-4) 

1200 303 หลักการและกิจกรรมด๎านโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร                  2(2-0-4) 
(Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in Agriculture)   

1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร  
(Innovation and Agricultural Machinery) 

3(2-3-4) 

1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
(Principles of Agricultural Product Processing) 

3(2-3-4) 

1213 360 การจัดการข๎อมูลทางการเกษตร  
(Data Management for Agriculture) 

3(2-3-4) 

 
2.3 กลุ่มวิชาชีพ               ไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต 

2.3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ       จ านวน  22 หน่วยกิต 

วิชาเอกพืชไร่ 
1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต๎น (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
1201 321 สรีรวิทยาพืชไรํ (Field Crop Physiology) 3(2-3-4) 
1201 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต๎น (Introduction to Plant Breeding) 3(2-3-4) 
1201 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านพืชไรํ  

(Research Methodology and Statistics in Agronomy) 
3(2-3-4) 

1201 480  สัมมนาพืชไรํ (Seminar in Agronomy) 1(0-3-0) 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology) 3(2-3-4) 
1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology) 3(2-3-4) 

 

วิชาเอกพืชสวน 
1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต๎น (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) 3(2-3-4) 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology) 3(2-3-4) 
1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
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1202 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (Horticultural Crop Breeding) 3(2-3-4) 
1202 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านพืชสวน  

(Research Methodology and Statistics in Horticulture)  
3(2-3-4) 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology) 3(2-3-4) 
1202 480  สัมมนาพืชสวน (Seminar in Horticulture) 1(0-3-0) 

 

วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1  

(Anatomy and Physiology of Farm Animals I)  
3(2-3-4) 

1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 2  
(Anatomy and Physiology of Farm Animals II)  

3(2-3-4) 

1203 323 สุขศาสตร์สัตว์ (Animal Health) 3(2-3-4) 
1203 330  การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ (Livestock Breeding)                                         3(3-0-6) 
1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ (Applied Animal Nutrition) 3(2-3-4) 
1203 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านสัตวศาสตร์ 

(Research Methodology and Statistics in Animal Science)  
3(2-3-4) 

1203 480 สัมมนาสัตวศาสตร์ (Seminar in Animal Science) 1(0-3-0) 
   

วิชาเอกประมง 
1204 211  มีนวิทยา (Ichthyology)                3(2-3-4) 
1204 324  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านประมง                3(2-3-4) 
               (Research Methodology and Statistics in Fishery) 
1204 351  การเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย์                                  3(2-3-4) 
               (Fish Culture and Producing in Commercial Scale) 
1204 352  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากลุํมก๎ุงและปู (Aquaculture Production of Crustaceans) 3(2-3-4)                                     
1204 356  โภชนศาสตร์สัตว์น้ําเบื้องต๎น                                                                  3(2-3-4) 
               (Introduction to Aquatic Animal Nutrition)  
1204 362  คุณภาพน้ําและเทคโนโลยีการจัดการน้ํา                3(2-3-4) 

     (Water Quality and Water Management Technology) 
1204 415  สุขภาพสัตว์น้ํา (Aquatic Animal Health)              3(2-3-4) 
1204 480  สัมมนาประมง (Seminar in Fishery)                  1(0-3-0) 
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2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก      
 วิชาเอกพืชไร่ 
 1. แผนสหกิจศึกษา      ไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 16 หนํวยกิต 
 2. แผนปกติ        ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
     นักศึกษาแผนปกติสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 

1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 
1200 472 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) 
 (Technology and Innovation for Agricultural Extention and Development) 
1201 200 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) 3(2-3-4) 
1201 240 พืชไรํเศรษฐกิจ (Economic Field Crops) 3(3-0-6) 
1201 312 หลักการผลิตพืชตามคําการวิเคราะห์ดิน  

(Principles of Crop Production Based on Soil Analysis) 
3(2-3-4) 

1201 332 ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต๎น 
(Introduction to Molecular Biology for Crop Improvement) 

3(3-0-6) 

1201 343 เทคโนโลยีการผลิตและเพ่ิมมูลคําพืชน้ํามัน  
(Production Technologies and Value-added of Oil Crops) 

3(2-3-4) 

1201 346 เทคโนโลยีการผลิตอ๎อยและการแปรรูป  
(Sugarcane Production and Processing Technology) 

3(2-3-4) 

1201 347 เทคโนโลยีการผลิตมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์  
(Cassava Production Technology and Product) 

3(2-3-4) 

1201 348 เทคโนโลยีการผลิตและเพ่ิมมูลคําข๎าวและข๎าวโพด 
(Production Technologies and Value-added of Rice and Corn) 

3(2-3-4) 

1201 352 การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช (Plant Nutrition Analysis) 3(1-6-2) 
1201 356 เทคโนโลยีการผลิตพืชอุตสาหกรรมและการแปรรูป 

(Industrial Plant Production and Processing Technology)  
3(2-3-4) 

1201 453 วัชพืชและการควบคุม (Weeds and Weed Control) 3(2-3-4) 
1201 454 อุตุนิยมวิทยาเกษตร (Agricultural Meteorology) 3(2-3-4) 
1201 456 เทคโนโลยีระบบการปลูกพืช (Technology of Cropping Systems) 3(2-3-4) 
1201 458 หัวข๎อคัดสรรทางพืชไรํ 1 (Selected Topics in Agronomy I) 3(3-0-6) 
1201 471 การเตรียมผู๎ตรวจประเมินมาตรฐานสินค๎าเกษตร  

(Preparing Agricultural Standard Auditor) 
3(2-3-4) 

1201 472 ศาสตร์แหํงการผลิตพืชไรํเพื่อการบริโภค 2(2-0-4) 
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(Knowledge of Field Crop Production for Consumption) 
1203 346 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 
1213 453  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด๎านการเกษตร 

(Geographic Information System for Agricultural Tasks) 
3(2-3-4) 

 
 วิชาเอกพืชสวน 
 1. แผนสหกิจศึกษา      ไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 16 หนํวยกิต 
 2. แผนปกติ        ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
     นักศึกษาแผนปกติสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 

1202 231 หลักการขยายพันธุ์พืช (Principles of Plant Propagation) 3(2-3-4) 
1202 344 การผลิตเห็ดและการแปรรูป (Mushroom Production and Processing) 3(2-3-4) 
1202 345 เทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรและการใช๎ประโยชน์                3(2-3-4) 

(Production Technologies of Spices and Medicinal Plants and Utilization) 
1202 349 การผลิตผักพ้ืนบ๎าน (Indigenous Vegetable Crop Production) 3(2-3-4) 
1202 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน 

(Postharvest Technology of Horticultural Crops) 
3(2-3-4) 

1202 351 ภูมิทัศน์และการจัดสวน (Landscape and Gardening) 3(2-3-4) 
1202 354 การจัดการสนามหญ๎า (Turfgrass Management) 3(2-3-4) 
1202 356 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและการทําฟาร์มแมลงเศรษฐกิจ  

(Economic Entomology and Economic Insect Farming) 
3(2-3-4) 

1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช (Pest Controls) 3(2-3-4) 
1202 432 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Principles of Plant Tissue Culture) 3(2-3-4) 
1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน (Horticulture Seed Production) 3(2-3-4) 
1202 442 การผลิตกาแฟชาและโกโก๎ (Coffee Tea and Cocoa Production) 3(2-3-4) 
1202 445 เทคโนโลยีการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ 

(Floriculture and Ornamental Plant Production Technology) 
3(2-3-4) 

1202 459 หัวข๎อคัดสรรทางพืชสวน (Selected Topics in Horticulture) 3(2-3-4) 
1202 460 เทคโนโลยีการผลิตไม๎ผล (Fruit Production Technology) 3(2-3-4) 
1202 461 เทคโนโลยีการผลิตผัก (Vegetable Production Technology) 3(2-3-4) 
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 วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
 1. แผนสหกิจศึกษา      ไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 16 หนํวยกิต 
 2. แผนปกติ        ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนปกติสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 

1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 
1203 346 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 
1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก 

 (Reproductive Physiology of Poultry) 
3(2-3-4) 

1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์  
(Biotechnology in Livestock Reproduction) 

2(2-0-4) 

1203 425   ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์  
(Biotechnology in Livestock Reproduction Laboratory) 

1(0-3-0) 

1203 440 การผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production) 3(2-3-4) 
1203 443 การผลิตสุกร (Swine Production) 3(2-3-4) 
1203 444 การผลิตแพะและแกะ (Goat and Sheep Production) 3(2-3-4) 
1203 447 การผลิตโคเนื้อและกระบือ (Beef and Buffalo Production) 3(2-3-4) 
1203 448 การผลิตโคนม (Dairy Production) 3(2-3-4) 
1203 450 การจัดการผลผลิตจากสัตว์ (Animal Products Management) 3(2-3-4) 
1203 451 สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animals) 2(2-0-4) 
1203 458 หัวข๎อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 1 (Selected Topics in Animal Science I) 3(3-0-6) 
1203 459 หัวข๎อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 2 (Selected Topics in Animal Science II) 3(2-3-4) 
1213 371 ธุรกิจดิจิทัลทางการเกษตร (Digital Business in Agriculture) 3(3-0-6) 
1213 373 การประมวลผลภาพดิจิทัลสําหรับเกษตรอัจฉริยะ 

(Digital Image Processing for Smart Farming) 
3(2-3-4) 

1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด๎านการเกษตร                                 
(Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 454 การวิเคราะห์ภาพถํายระยะไกลเพ่ืองานด๎านการเกษตร 
(Processing of Remote Sensing Images for Agricultural Tasks) 

3(2-3-4) 

1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเบื้องต๎น 
(Fundamentals of Agricultural Information Technology) 

3(2-3-4) 

1213 463 เกษตรแมํนยํา (Precision Agriculture) 3(2-3-4) 
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วิชาเอกประมง 
 1. แผนสหกิจศึกษา      ไม่น้อยกว่า  16 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 16 หนํวยกิต 
 2. แผนปกติ        ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนปกติสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 
   1204 312  อนุกรมวิธานของปลา (Fish Taxonomy)       3(2-3-4) 
   1204 313  สัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังทางการประมง (Invertebrate Zoology of Fisheries)   3(2-3-4) 
   1204 316  แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology)        3(2-3-4) 
   1204 319  สรีรวิทยาสัตว์น้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา        3(2-3-4) 
                  (Physiology of Aquatic Animals for Aquaculture)  
   1204 353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (Ornamental Fish Culture Technology)  3(2-3-4) 
   1204 354 การเพาะพันธุ์ปลาและการเป็นผู๎ประกอบการ                                               3(2-3-4) 
                 (Fish Breeding and Entrepreneurship)  
   1204 361 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อมแหลํงน้ํา        3(2-3-4) 

      (Environmental Impact Assessment of Aquatic Ecosystem) 
   1204 414 ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)         3(2-3-4) 
   1204 416 นิเวศวิทยาทางการประมง (Fishery Ecology)        3(3-0-6) 
   1204 418 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม๎น้ํา (Technology for Aquatic Plant Culture)    3(2-3-4) 
   1204 423 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ํา (Aquatic Farm Management)      3(3-0-6) 
   1204 424 การจัดการประมง (Fishery Management)        3(2-3-4) 
   1204 457 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ํา        3(2-3-4) 
       (Genetics and Genetic Improvement of Aquatic Animals) 
   1204 460 หัวข๎อคัดสรรทางประมง 1 (Selected Topic in Fisheries I)      3(3-0-6) 
   1204 461 หัวข๎อคัดสรรทางประมง 2 (Selected Topic in Fisheries II)      3(2-3-4) 
   1204 463 ภาวะมลพิษและพิษวิทยาในแหลํงน้ํา         3(2-3-4) 

      (Pollution and Toxicology in Aquatic Environment) 
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2.3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

       วิชาเอกพืชไร ่
       1. แผนสหกิจศึกษา                                                               ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
   1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education)    1(1-0-2) 
   1201 485 สหกิจศึกษาพืชไรํ  (Cooperative Education in Agronomy)            6 หนํวยกิต 
       2. แผนปกติ                                                                        ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
   1201 201 ฝึกงานพืชไรํ 1 (Field Work in Agronomy I)                                          1 หนํวยกิต 
   1201 202 ฝึกงานพืชไรํ 2 (Field Work in Agronomy II)                                          1 หนํวยกิต หรือ 
   1201 203 ฝึกงานนอกสถานที่พืชไรํ (External Field Work in Agronomy)                    1 หนํวยกิต 
   1201 481 ปัญหาพิเศษพืชไรํ 1 (Special Problem in Agronomy I)                              1(1-0-2) 
   1201 482 ปัญหาพิเศษพืชไรํ 2 (Special Problem in Agronomy II)                             2(1-3-2) 
 

       วิชาเอกพืชสวน 
       1. แผนสหกิจศึกษา                                                               ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education)     1(1-0-2) 
1202 485 สหกิจศึกษาพืชสวน  (Cooperative Education in Horticultue)            6 หนํวยกิต 
       2. แผนปกติ                                                                        ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
1202 301 ฝึกงานพืชสวน 1 (Field Work in Horticulture)                                          1 หนํวยกิต 
1202 302 ฝึกงานพืชสวน 2 (Field Work in Horticulture II)              1 หนํวยกิต หรือ
1202 303 ฝึกงานนอกสถานที่พืชสวน (External Field Work in Horticulture)                  1 หนํวยกิต 
1202 481 ปัญหาพิเศษพืชสวน 1 (Special Problem in Horticulture I)                            1(1-0-2) 
1202 482 ปัญหาพิเศษพืชสวน 2 (Special Problem in Horticulture II)                            2(1-3-2) 
      
วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
       1. แผนสหกิจศึกษา                                                                ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education)      1(1-0-2) 
1203 485 สหกิจศึกษาสัตวศาสตร์  (Cooperative Education in Animal Science)  6 หนํวยกิต 
        2. แผนปกติ                                                                         ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
1203 201  ฝึกงานสัตวศาสตร์ 1 (Field Work in Animal Science I)    1 หนํวยกิต 
1203 202  ฝึกงานสัตวศาสตร์ 2 (Field Work in Animal Science II)    1 หนํวยกิต 
1203 481 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์ 1 (Special Problem in Animal Science I)     1(1-0-2) 
1203 482 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์ 2 (Special Problem in Animal Science II)                   2(1-3-2) 
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       วิชาเอกประมง 
        1. แผนสหกิจศึกษา                                                                 ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education)        1(1-0-2) 
1204 485 สหกิจศึกษาประมง  (Cooperative Education in Fishery)     6 หนํวยกิต 
         2. แผนปกติ                                                                         ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
1204 201  ฝึกงานประมง 1 (Field Work in Fishery I)       1 หนํวยกิต 
1204 302  ฝึกงานประมง 2 (Field Work in Fishery II)       1 หนํวยกิต 
1204 481  ปัญหาพิเศษประมง 1 (Special Problem in Fishery I)         1(1-0-2) 
1204 482  ปัญหาพิเศษประมง 2 (Special Problem in Fishery II) 2(1-3-2)         2(1-3-2) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มํุงให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาส
ให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ
รายวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี 
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แผนการศึกษา 
วิชาเอกพืชไร่ (แผนสหกิจศึกษา) 

ชั้นปีที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

              (Thai Language for Communication) 
3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I) 1 หนํวยกิต 
1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรสมัยใหม ํ  
              (New Theory and Modern Agriculture) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II) 1 หนํวยกิต 
1200 303 หลักการและกิจกรรมด๎านโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร                
              (Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in 
Agriculture) 

   2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี1 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชไร่ (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมีเบื้องต๎น   
              (Fundamentals of Biochemistry) 

3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น  
              (Fundamentals of Biochemistry Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค๎าทางการเกษตร  
              (System and Agricultural Commodity Standards) 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต๎น (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) หรือ 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology)   

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย ์ 
              (Agricultural Enterprise Management) 

2(2-0-4) 

1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร 
              (Innovation and Agricultural Machinery) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) หรือ 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology)  

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชไร่ (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 XXX รายวิชาในกลุํมภาษาอังกฤษเลือก   3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 302 การพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร  
              (Agricultural Entrepreneur Development) 

3(2-3-4) 

 1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
              (Principles of Agricultural Product Processing) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1201 321 สรีรวิทยาของพืชไรํ (Field Crop Physiology) 3(2-3-4) 
1201 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต๎น (Introduction to Plant Breeding) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1201 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 1 3 หนํวยกิต 
1201 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 2 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1213 360 การจัดการข๎อมูลทางการเกษตร  
             (Data Management for Agriculture)  

   3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุ (Seed Technology)  3(2-3-4) 
1201 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านพืชไรํ  
              (Research Methodology and Statistics in Agronomy) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 3 3 หนํวยกิต 
12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 4 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education) 1(1-0-2) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชไร่ (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1201 485 สหกิจศึกษาพืชไรํ (Cooperative Education in Agronomy)* 6 หนํวยกิต 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : *สามารถปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาของช้ันปีท่ี 4 ได๎ตามความเหมาะสมของแหลํงฝึก 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมสังคมศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1201 480 สัมมนาพืชไร ํ(Seminar in Agronomy) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 5 3 หนํวยกิต 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 6 1 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี2 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 11 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชไร่ (แผนปกต)ิ 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I) 1 หนํวยกิต 
1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรสมัยใหม ํ  
              (New Theory and Modern Agriculture) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมพื้นฐานวิชาชีพ 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II) 1 หนํวยกิต 
1200 303 หลักการและกิจกรรมด๎านโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร                
              (Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in 
Agriculture) 

   2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี1 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชไร่ (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมีเบื้องต๎น   
              (Fundamentals of Biochemistry) 

3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น  
              (Biochemistry for Agriculture Studens Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค๎าทางการเกษตร  
              (System and Agricultural Commodity Standards) 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต๎น (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) หรือ 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology)   

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย ์
              (Agricultural Enterprise Management) 

2(2-0-4) 

1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร 
              (Innovation and Agricultural Machinery) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) หรือ 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology)  

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชไร่ (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 XXX รายวิชาในกลุํมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 302 การพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร  
              (Agricultural Entrepreneur Development) 

3(2-3-4) 

1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
              (Principles of Agricultural Product Processing) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1201 321 สรีรวิทยาพืชไร ํ(Field Crop Physiology) 3(2-3-4) 
1201 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต๎น (Introduction to Plant Breeding) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1201 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 1 3 หนํวยกิต 
1201 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 2 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1201 201 ฝึกงานพืชไรํ 1 (Field Work in Agronomy I)  1 หนํวยกิต 

รวม (Total) 22 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมสังคมศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1213 360 การจัดการข๎อมูลทางการเกษตร  
              (Data Management for Agriculture)  

   3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุ (Seed Technology)  3(2-3-4) 

1201 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านพืชไรํ  
              (Research Methodology and Statistics in Agronomy) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 3 3 หนํวยกิต 
12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 4 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1201 481 ปัญหาพิเศษพืชไรํ 1 (Special Problem in Agronomy I) 1(1-0-2) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชไร่ (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1201 480 สัมมนาพืชไรํ (Seminar in Agronomy) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 5 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1201 202 ฝึกงานพืชไรํ 2 (Field Work in Agronomy II) หรือ 
1201 203 ฝึกงานนอกสถานท่ีพืชไรํ (External Field Work in Agronomy) 

1 หนํวยกิต* 

1201 482 ปัญหาพิเศษพืชไรํ 2 (Special Problems in Agronomy II) 2(1-3-2) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี2 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 10 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * นักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 1201 203 ฝึกงานนอกสถานท่ีพืชไรํ กําหนดให๎ออกปฏิบัติฝึกงานนอกสถานท่ี 
   ในภาคฤดูร๎อนของช้ันปีท่ี 3 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชไรํ 6 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 
 

  



24 

 

วิชาเอกพืชสวน (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I) 1 หนํวยกิต 
1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรสมัยใหม ํ  
              (New Theory and Modern Agriculture) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II) 1 หนํวยกิต 
1200 303 หลักการและกิจกรรมด๎านโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร                
              (Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in 
Agriculture) 

   2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี1 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมีเบื้องต๎น   
              (Fundamentals of Biochemistry) 

3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น  
              (Biochemistry for Agriculture Studens Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค๎าทางการเกษตร  
              (System and Agricultural Commodity Standards) 

2(2-0-4) 

1213 360 การจัดการข๎อมูลทางการเกษตร (Data Management for Agriculture)  3(2-3-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต๎น (Fundamental of Soil Science) 3(2-3-4) 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) หรือ 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology) 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย ์ 
              (Agricultural Enterprise Management) 

2(2-0-4) 

1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร 
              (Innovation and Agricultural Machinery) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) หรือ 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology)  

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 XXX รายวิชาในกลุํมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 302 การพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร  
              (Agricultural Entrepreneur Development) 

3(2-3-4) 

1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
              (Principles of Agricultural Product Processing) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
1202 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (Horticultural Crop Breeding) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 1 3 หนํวยกิต 
1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 2 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุ (Seed Technology)  3(2-3-4) 
1202 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านพืชสวน  
              (Research Methodology and Statistics in Horticulture) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 3 3 หนํวยกิต 
12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 4 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education) 1(1-0-2) 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1202 485 สหกิจศึกษาพืชสวน (Cooperative Education in Horticulture)* 6 หนํวยกิต 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : *สามารถปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาของช้ันปีท่ี 4 ได๎ตามความเหมาะสมของแหลํงฝึก 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมสังคมศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 480 สัมมนาพืชสวน (Seminar in Horticulture) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 5 3 หนํวยกิต 

1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 6 1 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี2 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 11 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนปกต)ิ 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I) 1 หนํวยกิต 
1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรสมัยใหม ํ 
             (New Theory and Modern Agriculture) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมพื้นฐานวิชาชีพ 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II) 1 หนํวยกิต 
1200 303 หลักการและกิจกรรมด๎านโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร                
              (Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in 
Agriculture) 

   2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี1 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมีเบื้องต๎น   
              (Fundamentals of Biochemistry) 

3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น  
              (Fundamentals of Biochemistry Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค๎าทางการเกษตร  
              (System and Agricultural Commodity Standards) 

2(2-0-4) 

1213 360 การจัดการข๎อมูลทางการเกษตร  
              (Data Management for Agriculture)  

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต๎น (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) หรือ 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology)   

3(2-3-4) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย ์ 
              (Agricultural Enterprise Management) 

2(2-0-4) 

1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร 
              (Innovation and Agricultural Machinery) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต๎น (Elementary Plant Pathology) หรือ  
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology) 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
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วิชาเอกพืชสวน (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 XXX รายวิชาในกลุํมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 302 การพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร  
              (Agricultural Entrepreneur Development) 

3(2-3-4) 

1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
              (Principles of Agricultural Product Processing) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology) 3(2-3-4) 
1202 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (Horticultural Crop Breeding) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 1 3 หนํวยกิต 
1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 2 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1202 301 ฝึกงานพืชสวน 1 (Field Work in Horticulture I)  1 หนํวยกิต 

รวม (Total) 22 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมสังคมศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธ์ุ (Seed Technology)  3(2-3-4) 
1202 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านพืชสวน  
              (Research Methodology and Statistics in Horticulture) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 3 3 หนํวยกิต 
1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 4 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1202 302 ฝึกงานพืชสวน 2 (Field Work in Horticulture II) หรือ 
1202 303 ฝึกงานนอกสถานท่ีพืชสวน (External Field Work in Horticulture ) 

1 หนํวยกิต* 

1202 481 ปัญหาพิเศษพืชสวน 1 (Special Problem in Horticulture I) 1(1-0-2) 
รวม (Total) 17 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * นักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา 1202 303 ฝึกงานนอกสถานท่ีพืชสวน กําหนดให๎ออกปฏิบัติฝึกงานนอกสถานท่ี 
               ในภาคฤดูร๎อนของช้ันปีท่ี 3  
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วิชาเอกพืชสวน (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1202 480 สัมมนาพืชสวน (Seminar in Hortitulture) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 5 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1202 482 ปัญหาพิเศษพืชสวน 2 (Special Problems in Horticulture II) 2(1-3-2) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี2 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1202 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกพืชสวน 6 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I) 1 หนํวยกิต 
1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรสมัยใหม ํ  
              (New Theory and Modern Agriculture) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics)  3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  
              (Introduction to Genetics Laboratory)  

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II) 1 หนํวยกิต 
1200 303 หลักการและกิจกรรมด๎านโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร                
              (Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in 
Agriculture) 

   2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี1 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมีเบื้องต๎น   
              (Fundamentals of Biochemistry) 

3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น  
              (Biochemistry for Agriculture Studens Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค๎าทางการเกษตร  
              (System and Agricultural Commodity Standards) 

2(2-0-4) 

1213 360 การจัดการข๎อมูลทางการเกษตร 
              (Data Management for Agriculture)  

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1  
              (Anatomy and Physiology of Farm Animals I) 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย ์ 
              (Agricultural Enterprise Management) 

2(2-0-4) 

1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร  
              (Innovation and Agricultural Machinery) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 
1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 2  
              (Anatomy and Physiology of Farm Animals II) 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 XXX รายวิชาในกลุํมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนํวยกิต 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมสังคมศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 302 การพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร  
              (Agricultural Entrepreneur Development) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 323 สุขศาสตร์สัตว์ (Animal Health) 3(2-3-4) 
1203 330 การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ (Livestock Breeding) 3(3-0-6) 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ (Applied Animal Nutrition) 3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
              (Principles of Agricultural Product Processing) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านสัตวศาสตร ์
              (Research Methodology and Statistics in Animal Science) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX  รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร ์1 3 หนํวยกิต 
12XX XXX  รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร ์2 3 หนํวยกิต 
12XX XXX  รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร ์3 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative  Education)    1(1-0-2) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1203 485 สหกิจศึกษาสัตวศาสตร ์ 
              (Cooperative  Education in Animal Science) *   

6 หนํวยกิต 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : *สามารถปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาของช้ันปีท่ี 4 ได๎ตามความเหมาะสมของแหลํงฝึก 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 480 สัมมนาสัตวศาสตร ์(Seminar in Animal Science) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX  รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร ์4 3 หนํวยกิต 
12XX XXX  รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร ์5 3 หนํวยกิต 

12XX XXX  รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร ์6 1 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสรี 2 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 14 หน่วยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I) 1 หนํวยกิต 
1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรสมัยใหม ํ 
              (New Theory and Modern Agriculture) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics)  3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  
              (Introduction to Genetics Laboratory)  

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II) 1 หนํวยกิต 
1200 303 หลักการและกิจกรรมด๎านโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร                
              (Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in 
Agriculture) 

   2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี1 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมีเบื้องต๎น   
              (Fundamentals of Biochemistry) 

3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น  
              (Fundamentals of Biochemistry Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค๎าทางการเกษตร  
              (System and Agricultural Commodity Standards) 

2(2-0-4) 

1213 360 การจัดการข๎อมูลทางการเกษตร  
              (Data Management for Agriculture) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1  
              (Anatomy and Physiology of Farm Animals I) 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น  
              (Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย ์
              (Agricultural Enterprise Management) 

2(2-0-4) 

1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร  
              (Innovation and Agricultural Machinery) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition) 3(3-0-6) 
1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 2  
              (Anatomy and Physiology of Farm Animals II) 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 XXX รายวิชาในกลุํมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนํวยกิต 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมสังคมศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 302 การพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร  
              (Agricultural Entrepreneur Development) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 323 สุขศาสตร์สัตว์ (Animal Health) 3(2-3-4) 
1203 330 การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ (Livestock Breeding) 3(3-0-6) 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ (Applied Animal Nutrition) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1203 201 ฝึกงานสัตวศาสตร ์1 (Field work in Animal Science I)    1 หนํวยกิต 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
              (Principles of Agricultural Product Processing) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านสัตวศาสตร ์
              (Research Methodology and Statistics in Animal Science) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร ์1 3 หนํวยกิต 
12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร ์2 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1203 202 ฝึกงานสัตวศาสตร ์2 (Field work in Animal Science II)    1 หนํวยกิต 
1203 481 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร ์1 (Special Problem in Animal Science I) 1(1-0-2) 

รวม (Total) 17 หน่วยกิต 
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วิชาเอกสัตวศาสตร์ (แผนปกติ) 
ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1203 480 สัมมนาสัตวศาสตร ์(Seminar in Animal Science) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร์ 3 3 หนํวยกิต 
12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร์ 4 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1203 482 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร ์2  
              (Special Problem in Animal Science II) 

2(1-3-2) 

รวม (Total) 12 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร์ 5 3 หนํวยกิต 
12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร์ 6 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสรี 2 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 
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วิชาเอกประมง (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป  (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I) 1 หนํวยกิต 
1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรสมัยใหม ํ  
              (New Theory and Modern Agriculture) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II) 1 หนํวยกิต 
1200 303 หลักการและกิจกรรมด๎านโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร                
              (Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in 
Agriculture) 

   2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี1 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต 
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วิชาเอกประมง (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมีเบื้องต๎น   
              (Fundamentals of Biochemistry) 

3(3-0-6) 

1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น  
              (Fundamentals of Biochemistry Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค๎าทางการเกษตร  
              (System and Agricultural Commodity Standards) 

2(2-0-4) 

1213 360 การจัดการข๎อมูลทางการเกษตร (Data Management for Agriculture) 3(2-3-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 211 มีนวิทยา (Ichthyology) 3(2-3-4) 
1204 362 คุณภาพน้ําและเทคโนโลยีการจัดการน้ํา 
              (Water Quality and Water Management Technology) 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย ์ 
              (Agricultural Enterprise Management) 

2(2-0-4) 

1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร 
              (Innovation and Agricultural Machinery) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 324 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านประมง  
              (Research Methodology and Statistics in Fishery) 

3(2-3-4) 

1204 351 การเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย ์
             (Fish Culture and Producing in Commercial Scale) 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต 
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วิชาเอกประมง (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 XXX รายวิชาในกลุํมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 302 การพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร  
              (Agricultural Entrepreneur Development) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 352 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากลุํมกุ๎งและป ู
              (Aquaculture Production for Crustaceans) 

3(2-3-4) 

1204 356 โภชนศาสตร์สัตว์น้ําเบื้องต๎น  
              (Introduction to Aquatic Animal Nutrition) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง  1 3 หนํวยกิต 
1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง 2 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาในกลุํมสังคมศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
              (Principles of Agricultural Product Processing) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 415 สุขภาพสัตว์น้ํา (Aquatic Animal Health) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง 3 3 หนํวยกิต 

12XX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง 4 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education) 1(1-0-2) 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต 
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วิชาเอกประมง (แผนสหกิจศึกษา) 
ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1204 485 สหกิจศึกษาประมง (Cooperative Education in Fishery)* 6 หนํวยกิต 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 
  หมายเหตุ : *สามารถปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาของช้ันปีท่ี 4 ได๎ตามความเหมาะสมของแหลํงฝึก 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 480 สัมมนาประมง (Seminar in Fishery) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง 5 
1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง 6 

3 หนํวยกิต 
1 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี2 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 11 หน่วยกิต 
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วิชาเอกประมง (แผนปกต)ิ 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
              (Thai Language for Communication) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 
1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 

1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

1103 132 ฟิสิกส์เบื้องต๎น (Fundamental Physics) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I) 1 หนํวยกิต 
1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรสมัยใหม ํ  
              (New Theory and Modern Agriculture) 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)  3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) 3(3-0-6) 
1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต๎น (Introduction to Genetics) 3(3-0-6) 
1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต๎น  
              (Introduction to Genetics Laboratory) 

1(0-3-0) 

1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 
1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II) 1 หนํวยกิต 
1200 303 หลักการและกิจกรรมด๎านโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร                
              (Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in 
Agriculture) 

   2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี1 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต 
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วิชาเอกประมง (แผนปกต)ิ 
ชั้นปีที่  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 
XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ 

1101 200 ชีวเคมีเบื้องต๎น  (Fundamentals of Biochemistry) 3(3-0-6) 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต๎น  
              (Fundamentals of Biochemistry Laboratory) 

1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค๎าทางการเกษตร  
              (System and Agricultural Commodity Standards) 

2(2-0-4) 

1213 360 การจัดการข๎อมูลทางการเกษตร (Data Management for Agriculture) 3(2-3-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 211 มีนวิทยา (Ichthyology) 3(2-3-4) 
1204 362 คุณภาพน้ําและเทคโนโลยีการจัดการน้ํา 
              (Water Quality and Water Management Technology) 

3(2-3-4) 
 

รวม (Total) 21 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
             (English for Science and Technology) 

3(3-0-6) 

XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology) 3(3-0-6) 
1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต๎น (Introduction to Microbiology Laboratory) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย ์ 
              (Agricultural Enterprise Management) 

2(2-0-4) 

1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร  
(Innovation and Agricultural Machinery) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 324 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด๎านประมง  
              (Research Methodology and Statistics in Fishery) 

3(2-3-4) 

1204 351 การเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย ์
              (Fish Culture and Producing in Commercial Scale) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1204 201 ฝึกงานประมง 1 (Field Work in Fishery I) 1 หนํวยกิต 

รวม (Total) 22 หน่วยกิต 
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วิชาเอกประมง (แผนปกต)ิ 
ชั้นปีที่  3  (Third Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1421 XXX รายวิชาในกลุํมภาษาอังกฤษเลือก 3 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1200 302 การพัฒนาผู๎ประกอบการด๎านการเกษตร  
              (Agricultural Entrepreneur Development) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 352 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากลุํมกุ๎งและปู  
              (Aquaculture  Production for Crustaceans) 

3(2-3-4) 

1204 356 โภชนศาสตร์สัตว์น้ําเบื้องต๎น  
              (Introduction to Aquatic Animal Nutrition) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง 1 3 หนํวยกิต 
1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง 2 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมสังคมศาสตร ์ 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาแกน 

1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
              (Principles of Agricultural Product Processing) 

3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 415 สุขภาพสัตว์น้ํา (Aquatic Animal Health) 3(2-3-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง  3 3 หนํวยกิต 
1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง  4 3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1204 302 ฝึกงานประมง 2 (Field Work in Fishery II) 1 หนํวยกิต 

1204 481 ปัญหาพิเศษประมง 1 (Special Problem in Fishery I) 1(1-0-2) 

รวม (Total) 17 หน่วยกิต 
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วิชาเอกประมง (แผนปกต)ิ 
ชั้นปีที่  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพบังคับ 

1204 480 สัมมนาประมง (Seminar in Fishery) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง  5 
 

3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

1204 482 ปัญหาพิเศษประมง 2 (Special Problems in Fishery II) 2(1-3-2) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี XXXX XXX รายวิชาเลือกเสร ี2 3 หนํวยกิต 
รวม (Total) 9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป XXXX XXX รายวิชาในกลุํมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ  3 หนํวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุํมวิชาชีพเลือก 

1204 XXX รายวิชาในกลุํมวิชาชีพเลือกวิชาเอกประมง  6 3 หนํวยกิต 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                
         1.1.1 ภาษาไทย            
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)      3(3-0-6)                         

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใช๎ภาษาไทย  การอํานเชิงวิเคราะห์   
การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
      Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai language;  
analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 
 

1.1.2 ภาษาอังกฤษ                       
 ก. ภาษาอังกฤษบังคับ           

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)        3(3-0-6)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
            การเข๎าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นและกระชับ  การสื่อสารด๎วยภาษาท่ีมีโครงสร๎างไมํ
ซับซ๎อนเกี่ยวกับตนเอง  บุคคล  สถานที่และสิ่งของ 

Comprehension of short and precise spoken and written English;  communication 
about oneself, people, places and things by using non-complex language structures 
 
1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)        3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
              การเข๎าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารด๎วยภาษาท่ีมีโครงสร๎างซับซ๎อนขึ้นในหัวข๎อ
ที่เก่ียวข๎องกับชีวิตประจําวันและอาชีพตําง ๆ  

Comprehension of spoken and written English;  communication about daily life 
and career-related topics by using more complex language structures 
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ข. ภาษาอังกฤษเลือก  
กลุ่มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            

1421 222 ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        3(3-0-6) 
     (English for Science and Technology) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
              การอํานเพื่อจับใจความสําคัญและรายละเอียดจําเพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
การแสดงความคิดเห็น  การเขียนระดับยํอหน๎า 
               Reading for main ideas and specific details;  expressing opinions;  paragraph 
writing in science and technology contexts 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)   
1421 216 ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง (English for Travel)        3(3-0-6) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
             การจับใจความสําคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอํานเพื่อความเข๎าใจ  การเขียนในบริบททางการเดินทาง 
             Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing in traveling contexts 
 
1421 217 ภาษาอังกฤษจากสื่อ (English through Media)         3(3-0-6) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การจับใจความสําคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอํานเพื่อความเข๎าใจ  การเขียนจากสื่อคัดสรร 
        Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing on selected media 
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1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation)      3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การจับใจความสําคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอํานเพื่อความเข๎าใจ  การเขียนเพื่อเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ 
        Identification of main points in spoken and written English;  expressing and 
exchanging opinions;  reading for comprehension;  writing for career preparation 
 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)        3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน  ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกต์ใช๎สุนทรียภาพกับความสุข 
         Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  
theater;  literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts to 
happiness 
 
1431 111 จริยศาสตร์และการใช้เหตุผล (Ethics and Reasoning)       3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

    ความหมายของการคิด  การอ๎างเหตุผล  การอ๎างเหตุผลบกพรํอง  ทักษะใช๎เหตุผลเพ่ือแก๎ปัญหา 
ในชีวิตประจําวัน  จริยศาสตร์  ปัญหาศีลธรรมในการดําเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 

    Meaning of thinking;  argument;  fallacy;  reasoning skills for problem solving in 
daily life;  ethics;  moral problems in daily life;  religious perspectives 
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1447 105 การสื่อสารในสังคมปัจจุบัน (Communication in Current Society)      3(3-0-6)  
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
    ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร  องค์ประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  จิตวิทยา

และบริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศน์การสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร   
ผลกระทบของการสื่อสาร  ทักษะเพ่ือการรู๎เทําทันสื่อ  

    Meaning and importance of communication;  elements of communication and 
communication process;  psychology and social context of communication; communication 
landscape in the digital age;  principles of receiving and accessing information;  impact of 
communication;  skills for media literacy 

 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย               3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสังคมไทย  ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคมไทย  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเป็นพลเมือง  
พลเมืองไทยในบริบทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพื้นฐาน  ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  
ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพํงและพาณิชย์  คดีอาญาและคดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือก  สาเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  

    Dynamics of Thai society and culture;  multiple characteristics of Thai society;  
economic and social inequality in Thailand;  citizenship in Thai society;  overview of political 
institution and citizenship;  Thai citizens in world-societal context;  overview of fundamental 
laws;  types of law and relation to other sciences;  overview of civil and commercial justice 
process;  criminal case and administrative case;  alternative justice process;  causes, 
prevention and suppression of corruption according to criminology and penology principles 
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1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)           3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         มนุษย์กับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุํมชน  เมืองและมหานคร  ชํวงชั้นและ 
ชนชั้นทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมยํอย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตน์กับการย๎ายถิ่นข๎ามชาติ  สังคมขําวสาร
และเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
         Man and society;  diversity of beliefs and peoples;  urban and city;  stratification 
and social class;  consumerism;  sub-culture;  gender;  globalization and transnational 
migrant;  information society and disruptive technologies 
 
2300 115 การจัดการความขัดแย้งอย่างสันติในฐานะพลเมือง        3(3-0-6) 
         (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายของพลเมือง  ความเป็นพลเมืองภายใต๎ระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและ
ประเภทของความขัดแย๎งและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความสําคัญ
ของสันติวิธีกับความเป็นพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแย๎งและป้องกันความรุนแรง  
บทบาทของสถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแย๎งและป้องกันความรุนแรง  การมีสํวนรํวมแบบเป็น
ทางการ  การมีสํวนรํวมแบบไมํเป็นทางการ  การเจรจาตํอรองและการไกลํเกลี่ย  การสานเสวนา  การใช๎
อารยะขัดขืน 
      Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and types of 
conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  importance of 
peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict management and 
prevention of violence;  role of political institutions in conflict management and prevention 
of violence;  formal participation;  informal participation;  negotiation and mediation;  
dialogue;  civil disobedience 
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1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร่วมสมัย         3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สํงผลตํอเรื่องเพศ  เพศวิถีท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ  ศาสตร์
และศิลป์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศและการป้องกันภัยทาง
เพศ  การป้องกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุํน  กฎหมายที่เกี่ยวข๎องทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จําเป็นเพื่อ
การดํารงชีวิต  
        Gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that affect 
sexual;  sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  sexual health;  
science and art of appropriate practice of sexual happiness;  gender disorder;  sexual danger 
and prevention;  prevention and solution of adolescent pregnancy problem;  laws related to 
sexuality;  important life skills for living 
 
1439 104 วิทยาศาสตร์การกีฬาในชีวิตประจ าวัน (Sport Science in Daily Life)      3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร๎าง
สมรรถภาพทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย  การออกกําลังกายตามชํวงวัย  การประเมินและ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ทักษะเบื้องต๎นในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาการกับการออกกําลัง
กาย  การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย  การประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน 
         Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  enhancement of 
physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated exercise;  evaluation and 
test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  nutrition and exercise;  
prevention of exercise injury;  applying in daily life 
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1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)       3(3-0-6)   
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 

        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุ์เพศชาย  ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  
การปฏิสนธิ การกําหนดเพศและการกําเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ์   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสําหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กกํอนวัย
เรียนและเด็กวัยเรียน วัยรุํนและวัยเจริญพันธุ์ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และ
การป้องกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  ภาวะไมํเจริญพันธุ์ 
และการรักษา  
        Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male reproductive 
system;  female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth;  
prenatal developments and abnormal;  physiological changes and  health care for 
pregnancy, infant and postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence 
and reproductive age, golden age and geriatrics;  vaccine;  sexually transmitted diseases and 
prevention;  family planning and birth control;  genetic disorders;  infertility and treatments 

 

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล          3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)  
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยี
เครือขําย สังคมออนไลน์ การรู๎ดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวด์สําหรับการสืบค๎นและการจัดการ การผลิตงาน
สร๎างสรรค์และนวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโน๎มเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
        Basic knowledge of information technology;  information management process;  
networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for searching and 
management, creative and innovative production, digital business;  safety, law, ethics and 
trends in information technology 
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1100 112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต          3(3-0-6) 
        (Science and Technology for Future) 

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
        ความรู๎เบื้องต๎นด๎านพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหวํางพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน   
ผลของการใช๎พลังงานตํอชีวิตและสิ่งแวดล๎อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การใช๎พลังงานอยํางฉลาดและปลอดภัย   
พอลิเมอร์และพลาสติก  เคมีอาหาร  การป้องกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี  การจัดการมลพิษทาง
น้ํา การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจําวัน 
     Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  forms 
of energy;  effects of energy consumption on life and environment;  energy conservation;   
intelligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food chemistry;  
preventing and manipulating the chemical hazardous wastes;  water pollution management, 
air pollution management, solid and hazardous waste management and sustainable 
environmental development;  technology for the future;  artificial intelligence in daily life 
 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)      3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     หลักการบริหารการเงินสํวนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินสํวนบุคคล ความรู๎เรื่อง 
ทางการเงิน วินัยทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน  
การพัฒนาอาชีพและการเป็นผู๎ประกอบการ ฟินเทคและนวัตกรรมทางการเงิน การจัดการหนี้สิน  
เงินกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  
การวางแผนภาษี การวางแผนเพ่ือการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสํวนบุคคล 
     Principles of personal financial management;  personal financial planning process;  
financial literacy;  financial discipline;  economic system;  sufficiency economy and 
application in daily life;  career development and entrepreneurship;  FinTech and financial 
innovation;  debt management;  student loan fund;  investment planning;  insurance 
planning;  risk management;  tax planning;  planning for retirement;  developing the quality 
of personal life 
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1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  
1300 101 ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจ าวัน (Artificial Intelligence in Daily Life)     3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
     นิยามของปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ  การเรียนรู๎ของเครื่อง ข๎อมูล การเรียนรู๎ลึก
และศัพท์เทคนิคเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์  แอปพลิเคชั่นที่มีปัญญาประดิษฐ์  เครื่องมือในการสร๎างโครงงานที่
ใช๎ปัญญาประดิษฐ์  ขือจํากัดของปัญญาประดิษฐ์  ปัญญาประดิษฐ์ในโลกจริง  ปัญญาประดิษฐ์กับเศรษฐกิจ
โลก  ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการทํางาน  ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตและผลกระทบ  
              Definitions of artificial intelligence (AI) and effects in the future, machine learning, 
data, deep learning and AI terminology;  AI applications, tools for AI projects;  AI limitations;  
realistic view of AI;  AI and world economy;  AI for works;  Ai in the future and its effects 
 
1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
    (Modern Business Management and Entrepreneurship)   

   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
        รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 

   ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับธุรกิจ  คุณลักษณะของผู๎ประกอบการ  การระบุโอกาสทางธุรกิจ   
การวิจัยและพัฒนาและการจัดการนวัตกรรม  การสร๎างธุรกิจ  แนวคิดของการจัดการธุรกิจสมัยใหมํ  
วิวัฒนาการของการสร๎างความสามารถทางการแขํงขันในศตวรรษที่ 21  การจัดทําแผนธุรกิจ  แผนการจัดการ
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนการดําเนินการ  แผนการตลาด  แผนการเงินและบัญชี 
            Basic knowledge of business;  characteristics of entrepreneurs;  business 
opportunity identification;  research and development and innovation management;  
business establishment;  concepts of modern business management;  evolution of 
competitive advantage in the 21st century;  business plan;  management and human 
resource management plan;  operation plan;  marketing plan;  financial and accounting plan 
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2100 101 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (Law in Daily Life)       3(3-0-6) 
         รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ไม่มี 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี 
         ความหมายและลักษณะของกฎหมายแตํละยุคสมัย  ลําดับของกฎหมาย  กฎหมายเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับผู๎ประกอบการและการค๎ุมครองผู๎บริโภค ทรัพย์สินทางปัญญา 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์ สิทธิในทรัพย์สิน สัญญา การคํ้าประกัน จํานองและจํานํา  การกระทําละเมิด
ในทางแพํง การกระทําผิดทางอาญาเก่ียวกับเทคโนโลยี  การไกลํเกลี่ยระงับข๎อพิพาท  แนวคิดกฎหมายกับ
สังคม  บทบาทของกฎหมายกับสังคมยุคใหมํ 
         Definition and natures of law in different eras;  hierarchy of law;  laws relating 
electronic transactions, laws relating entrepreneurship and consumer protection, intellectual 
property, copyright, patent of invention, property rights, contract, suretyship, mortgage and 
pledge;  civil wrongs and criminal offences relating to technology;  dispute mediation;  
concept of law and society;  roles of law in modern society 

 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
1101 105 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ธรรมชาติและการกําเนิดของชีวิต  เคมีกับชีวิต  โครงสร๎างและหน๎าที่ของเซลล์  การสืบพันธุ์

ของเซลล์และการสืบเนื่องของชีวิต  วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ  โครงสร๎างและการ
ทํางานของพืช  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์  ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 

Nature and origin of life;  chemistry and life;  cell structures and functions;  cell 
reproduction and perpetuation of life;  evolution and biological diversity;  plant forms and 
functions;  animal anatomy and physiology;  interaction between organism and 
environment 
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1101 106 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory) 1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 

(ยกเว้นเคยเรียนและผ่านวิชานี้มาก่อน) 
 การใช๎กล๎องจุลทรรศน์  เซลล์และออร์กาเนลล์  การสังเคราะห์แสง  การหายใจของเซลล์   

การแบํงเซลล์  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช  สรีรวิทยาและกายวิภาคของของสัตว์  ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

Use of microscope;  cells and organelles;  photosynthesis;  cellular respiration;  
cell division;  plant morphology and anatomy;  animal physiology and anatomy;  
biodiversity 

 
1101 200 ชีวเคมีเบื้องต้น (Fundamentals of Biochemistry)                                 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 110 เคมีอินทรีย์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
โครงสร๎าง สมบัติทางกายภาพและทางชีวภาพและหน๎าที่ทางชีวภาพของชีวโมเลกุล  

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน  ไขมัน  กรดนิวคลีอิก  เอนไซม์และโคแฟคเตอร์  พลังงานของเซลล์  เมแทบอลิซึม
เบื้องต๎นของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันและกรดนิวคลีอิก  การแสดงออกของยีนและการควบคุม 

Structures, physical and biological properties and biological functions of 
biomolecules;  carbohydrates;  proteins;  lipids;  nucleic acids;  enzymes and cofactors;  cell 
bioenergetics;  introduction to metabolisms of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic 
acids;  gene expression and regulation 

 
1101 201 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น                                                                     1(0-3-0) 

(Fundamentals of Biochemistry Laboratory)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1101 200 ชีวเคมีเบื้องต้น  

(ยกเว้นเคยเรียนและผ่านวิชานี้มาก่อน) 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของน้ําตาล  การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน  การตกตะกอนโปรตีน   

การทดสอบคุณลักษณะของไขมัน  คุณสมบัติของเอนไซม์  การสกัดดีเอ็นเอ 
Qualitative analysis of sugars;  quantitative analysis of proteins;  protein 

precipitation;  lipid characterization;  enzyme properties;  DNA extraction  
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1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Genetics)   3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป หรือ  

 1101 103 ชีววิทยา 2 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
ประวัติของพันธุศาสตร์  การแบํงเซลล์และการสร๎างเซลล์สืบพันธุ์  การถํายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล  ปฏิสัมพันธ์ของยีนและความผันแปรของอัตราสํวนลูกรุํน F2  ความนําจะ
เป็นและการทดสอบไคสแควร์  มัลติเปิลอัลลีลและพันธุกรรมของหมูํเลือดมนุษย์  สารพันธุกรรม  การ
แสดงออกของยีนและการควบคุม  การกลายพันธุ์ของยีนและความผิดปกติของโครโมโซม  ลิงเกจและรีคอม
บิเนชัน  การกําหนดเพศในสิ่งมีชีวิตและการถํายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด๎วยยีนบนโครโมโซม
เพศ  ผลกระทบจากแมํและการถํายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด๎วยยีนในไซโตพลาสซึม   การ
ถํายทอดลักษณะเชิงปริมาณ  พันธุศาสตร์ประชากร  วิทยาการทางพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช๎ 

History of genetics;  cell division and gametogenesis;  Mendelian genetics of 
inheritance;  gene interaction and variation of F2 offspring;  probability and Chi-square test;  
multiple alleles and genetics of human blood group;  genetic materials;  gene expression 
and regulation;  gene mutation and chromosome aberration;  linkage and recombination;  
sex determination and sex-linked gene inheritance;  maternal effect and cytoplasmic 
inheritance;  quantitative inheritance;  population genetics;  science of genetics and 
applications 
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1101 221 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Genetics Laboratory)   1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป หรือ  

 1101 103 ชีววิทยา 2 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  
(ยกเว้นเคยเรียนและผ่านวิชานี้มาก่อน) 

 

การถํายทอดลักษณะพันธุกรรมในแมลงหวี่  การผสมที่พิจารณาลักษณะเดียวและสองลักษณะ   
การแบํงเซลล์  ความนําจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์  พันธุศาสตร์ของหมูํเลือดและการตรวจหาเซ็กส์
โครมาติน  เซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์  ลักษณะพันธุกรรมเชิงปริมาณ  พันธุศาสตร์เชิงประชากร  การเตรียม
โครโมโซมของมนุษย์โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์ลิมโฟซัยส์  การจัดเรียงคาริโอไทป์และโรคพันธุกรรม 

Transmission of heredity characteristics in Drosophila;  monohybrid and dihybrid 
crosses;  cell division;  probability and Chi-square test;  genetic of human blood groups 
and sex chromatin identification;  animal cytogenetics;  quantitative inheritance;  
population genetics;  human chromosome preparation by lymphocyte culture;  
karyotyping and genetic disorders 
 
1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต้น (Introduction to Microbiology)   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 101 ชีววิทยา 1 หรือ  
  1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
หลักการของจุลชีววิทยา  การเพาะเลี้ยงและการเจริญของจุลินทรีย์  การจัดจําแนกและการจัด

หมวดหมูํ  การสืบพันธุ์  เมแทบอลิซึม  การควบคุมจุลินทรีย์  พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์และพันธุวิศวกรรม   
โรคติดเชื้อและภูมิค๎ุมกัน  จุลชีววิทยาด๎านการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล๎อม 

Principles of microbiology;  cultivation and growth of microorganism;  
identification and classification;  reproduction;  metabolism;  control of microorganism;  
genetics of microorganism and genetic engineering;  infectious disease and immunity;  
microbiology in agriculture, food, industry and environment 
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1101 251 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น  
(Introduction to Microbiology Laboratory) 

1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต้น  

 (ยกเว้นเคยเรียนและผ่านวิชานี้มาก่อน) 
 

ข๎อปฏิบัติและความปลอดภัยในห๎องปฏิบัติการทางด๎านจุลชีววิทยา  สํวนประกอบและการใช๎
งานกล๎องจุลทรรศน์  การย๎อมสีแบคทีเรีย  เทคนิคการเพาะเลี้ยงและแยกเชื้อจุลินทรีย์ให๎บริสุทธิ์  การ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  การทําให๎ปลอดเชื้อและการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์  สัณฐานวิทยาของเชื้อรา  การจัด
จําแนกชนิดแบคทีเรีย  การวิเคราะห์คุณภาพน้ําด๎วยวิธีทางจุลชีววิทยา 

Practices and safety in microbiological laboratory;  parts and operation of 
microscope; bacterial staining;  microbial cultivation and purification techniques;  
preparation of culture media;  sterilization and control of microorganism;  fungal 
morphology;  bacterial identification;  water quality analysis by microbiological method 

 
1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
เคมีกับชีวิต  อะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหวํางโมเลกุล  โมล  

ความเข๎มข๎นและปริมาณสัมพันธ์  อุณหพลศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี  วัฏภาคของสารและการเปลี่ยน 
วัฏภาค ของแข็ง ของเหลวและแก๏ส  สารละลายและสมบัติของสารละลาย  สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย   
กรด-เบส  เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์  เคมีนิวเคลียร์ 

Chemistry and life;  atoms, periodic table and properties of elements;  chemical 
bonds and intermolecular forces;  moles, concentration and stoichiometry;  
thermochemistry;  chemical kinetics;  phase and phase changes, solid, liquids and gases, 
solutions and their properties;  chemical and solubility equilibrium;  acid-base;  
electrochemistry;  organic chemistry;  nuclear chemistry 
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1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory) 1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1102 104 เคมีทั่วไป  

 (ยกเว้นเคยเรียนและผ่านวิชานี้มาก่อน) 
 

ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ์  อุณหพลศาสตร์เคมี  สมบัติคอลลิเกทีฟ   สมดุลเคมี  การ
ไทเทรตกรด-เบส  ความวํองไวของโลหะ  เคมีไฟฟ้า  การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

Chemical reactions and stoichiometry;  chemical thermodynamics;  colligative 
properties;  chemical equilibrium;  acid-base titration;  reactivity of metals;  electrochemistry;  
water quality analysis;  hydrocarbon compounds 

 
1102 110 เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 104  เคมีทั่วไป หรือ  
 1102 107 เคมีส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

พันธะเคมี  ความเป็นกรดของสารอินทรีย์  ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์  สเตอริโอเคมี  
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  อัลคิลเฮไลด์  แอลกอฮอล์และฟีนอล  อีเทอร์  อัลดีไฮด์และคีโตน  กรดคาร์บอก
ซิลิกและอนุพันธ์  เอมีน  สารชีวโมเลกุล   

Chemical bonding;  acidity of organic compounds;  chemical reactions of organic 
compounds;  stereochemistry;  hydrocarbon compounds;  alkyl halides;  alcohols and 
phenol;  ethers;  aldehydes and ketones;  carboxylic acids and derivatives;  amines;  
biomolecules 

 

 

1102 111 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)  1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1102 110 เคมีอินทรีย์ หรือ  

 1102 112 เคมีอินทรีย์ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์  
 (ยกเว้นเคยเรียนและผ่านวิชา 1102 110 หรือ 1102 112 มาก่อน) 

เทคนิคพ้ืนฐานในการแยกสารอินทรีย์  การทําสารอินทรีย์ให๎บริสุทธิ์  สมบัติทางกายภาพและเคมี 
ของสารอินทรีย์ 

Basic techniques in separation of organic compounds;  purification of organic 
compounds;  physical and chemical properties of organic compounds 
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1103 132 ฟิสิกสเ์บื้องต้น (Fundamental Physics)    3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
หลักการของฟิสิกส์  การเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  โมเมนตัมและการชน  กลศาสตร์ของไหล  

อุณหภูมิและความร๎อน  คลื่น  แสงและทัศนศาสตร์  ไฟฟ้า  แมํเหล็ก  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ฟิสิกส์ยุคใหมํ 
Principles of physics;  motion;  work and energy;  momentum and collisions;  fluid 

mechanics;  temperature and heat;  waves;  light and optics;  electricity;  magnetism;  nuclear 
physics;  modern physics 

 
1104 101 คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
เซต  ตรรกศาสตร์และวิธีพิสูจน์  เรขาคณิตวิเคราะห์ในระนาบ  เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส๎น  

กําหนดการเชิงเส๎น  ความนําจะเป็นขั้นเบื้องต๎น  ฟังก์ชันและกราฟ  อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันหนึ่งตัว
แปรและการประยุกต์   

Sets;  logic and methods of proof;  plane analytic geometry;  matrices and systems 
of linear equations;  linear programming;  introduction to probability;  functions and graphs; 
derivatives and integrals of functions of one variable and applications 
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2. กลุ่มวิชาแกน      
1200 101 
 

ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1 (Agricultural Field Work I) 1 หน่วยกิต  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร

สมัยใหม่  
 

การเลือกใช๎อุปกรณ์การปลูก  วัสดุเพาะกล๎า  การเตรียมแปลงปลูกพืช  การเตรียมต๎นกล๎า   
การย๎ายปลูก  การจัดการปุ๋ยและศัตรูพืช  ระบบการให๎น้ํา  การปลูกพืชในและนอกโรงเรือน  การตัดแตํง 
ไม๎ดอก ผักและไม๎ผล  การเรียนรู๎วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับการผลิตพืชไรํและพืชสวน  โดยจัด 
การเรียนการสอน 1 วันตํอสัปดาห์หรือ 6 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 

Planting equipment selection;  potting media;  plots preparation for planting;  
seedling;  transplanting;  fertilizer and pest managements;  irrigation system;  plant  
cultivation inside and outside greenhouse;  ornamental plant, vegetable and fruit crops  
pruning;  local culture learning and local wisdom for production of field crops and  
horticultural crops;  organize course one day per week or six hours per week 

 
1200 102 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 2 (Agricultural Field Work II) 1 หน่วยกิต  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ํา  การเลี้ยงและการจัดการ  เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิต   

การจัดการฟาร์มที่ถูกสุขลักษณะ  โดยจัดการเรียนการสอน 1 วันตํอสัปดาห์หรือ 6 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 
 Livestock and aquaculture;  production and management;  tools and 

technology for production;  hygienic farm management;  organize course one day per 
week or six hours per week 
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1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรสมัยใหม่  
(New Theory and Modern Agriculture) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

       ความสําคัญและแนวความคิด  ระบบการผลิตและการจัดการปัจจัยการผลิตในการเกษตร
ทฤษฏีใหมํและการเกษตรสมัยใหมํด๎านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ สัตว์น้ําและการประมง  การประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํเพื่อการผลิตทางการเกษตร 

       Importance and concepts;  production system and management of inputs for 
new theory and modern agriculture in plant science, animal science, aquatic animals and 
fisheries;  applications of modern technology for agricultural production 

 
1200 201 ระบบและมาตรฐานการผลิตสินค้าทางการเกษตร                                       2(2-0-4) 
              (System and Agricultural Commodity Standards) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

           ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับระบบการผลิตทางการเกษตร  มาตรฐานการผลิตอินทรีย์  มาตรฐาน
ระบบการผลิตการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช ปศุสัตว์ ประมง  การตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎า
เกษตร  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตร  ระบบวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุด
วิกฤต 

           Basic knowledge of agricultural production systems;  organic production 
standards;  Good Agricultural Practice for plant, livestock, fisheries;  certification of 
agricultural standard;  rules and conditions of certification agricultural commodity 
standards;  Hazard Analysis Critical Control Point systems    
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1200 300 การจัดการเกษตรเชิงพาณิชย์ (Agricultural Enterprise Management) 2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

    แนวคิดและหลักการของการทําธุรกิจ  การจัดการด๎านการเงินการบริหารเงินทุน การจัดการ
ทางบัญชี การจัดการต๎นทุนทางธุรกิจ การจัดการบัญชีและการวิเคราะห์ต๎นทุน  การวางแผนการผลิตสินค๎า
ด๎านการเกษตร การตลาดดิจิทัล  การจัดการสินค๎า  การป้องกันความเสี่ยง จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
การทําธุรกิจ  กรณีศึกษาด๎านการจัดการธุรกิจการเกษตร 
    Concepts and principle of business;  strategy and business models;  financial 
management, capital management, accounting management, and cost analysis;  feasibility 
study agricultural goods production planning, digital marketing;  product management, risk 
prevention and ethics to agricultural Entrepreneurship;  case studies in agribusiness 
 
1200 302 การพัฒนาผู้ประกอบการด้านการเกษตร                         3(2-3-4) 

    (Agricultural Entrepreneur Development)  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี 

    แนวคิดของการเป็นผู๎ประกอบการ  การสร๎างแรงบัลดาลใจในการเป็นผู๎ประกอบการ   
แนวปฎิบัติในการริเริ่มหรือการพัฒนาธุรกิจใหมํและตัวแบบธุรกิจ การวิเคราะห์และการประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจ  การออกแบบธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ การจัดหาแหลํงทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการ
จัดการองค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์สภาวการณ์แวดล๎อมการตลาด  การวิเคราะห์ลูกค๎า การวิเคราะห์ข๎อมูล
เพ่ือตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดสมัยใหมํ การสร๎างเครือขํายผู๎ประกอบการและพันธมิตรธุรกิจ  กฎหมาย
ที่เก่ียวข๎องกับการเป็นผู๎ประกอบการ  กรณีศึกษาการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จ  
              Concepts of entrepreneurship;  inspiration for being entrepreneurs;  practical 
methods in a start-up business or a new business development venture, business models;  
analysis and evaluation of business opportunities;  business design, business plan 
development, capital procurement, working capital management, organizational 
management, marketing environment analysis;  customers analysis, modern marketing 
strategy, data marketing, entrepreneurial networks and alliances;  laws related to 
agricultural entrepreneurship;  case studies of successful agribusiness entrepreneurs 
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1200 303 หลักการและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร               2(2-0-4) 
              (Principles and Activities of Logistics and Supply Chain in Agriculture) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    กิจกรรมความสัมพันธ์ตําง ๆ หลักการโลจิสติกส์และหํวงโซํอุปทานทางการเกษตร  กลยุทธ์ 
โลจิสติกส์และโซํอุปทาน  ระเบียบและกฎหมาย  การค๎าและโลจิสติกส์ระหวํางประเทศ  การจัดการสินค๎า
คงคลังและคลังสินค๎า  การจัดการการขนสํงและกระจายสินค๎า  เทคโนโลยีสารสนเทศด๎านโลจิสติกส์โซํ
อุปทาน  กรณีศึกษาการจัดการหํวงโซํอุปทานสินค๎าเกษตร 

   Activities of agriculture logistics and supply chain logistics;  supply chain strategy 
regulation and law;  international trade;  logistics inventory and warehouse management;  
transportation and distribution management;  supply chain logistics information 
technology;  case study of agricultural supply chain management 

 
1200 350 นวัตกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร                                                3(2-3-4) 
              (Innovation and Agricultural Machinery) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ความสําคัญของนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตร   เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
สําหรับการเตรียมดิน  การปลูกพืช  ระบบการจัดการน้ํา ปุ๋ยและสภาพแวดล๎อม  หุํนยนต์ทางการเกษตร  
พลังงานและพลังงานทางเลือก  การใช๎อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในระบบโรงเรือนผลิตพืช  ระบบโรงเรือน
การผลิตและการให๎อาหารสัตว์บกและสัตว์น้ํา  เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการจัดการศัตรูพืชและการ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร  การจัดการของเสียทางการเกษตร 

    Importance of mechanical innovation and equipment in agriculture;  machinery 
and equipment for soil preparation;  plant cropping;  water management system, fertilizer 
and environment;  robots in agriculture;  energy and alternative energy;  use of Internet of 
Things in plant production greenhouse system;  animal farmhouse production and feeding 
systems for terrestrial and aquatic animals;  tools and equipment for pest management 
and production management in agriculture;  waste management in agriculture 
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1205 315 หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร                                                3(2-3-4) 
              (Principles of Agricultural Product Processing)  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
               ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  การเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องมือ
สําหรับการแปรรูป  เทคโนโลยีการแปรรูปด๎วยวิธีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ  การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร ผัก ผลไม ๎ธัญพืช สมุนไพร นม ไข ํเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา  การบรรจุภัณฑ์  หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  กฏหมายและระบบมาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับอาหารเพื่อการสํงออก  
               Basic knowledge of agricultural product processing;  raw material preparation;  
processing tools;  physical, chemical and biological processing technology;  processing of 
agricultural products, vegetable, fruit, cereals, herbs, milk, eggs, meat, poultry and fishery; 
packaging;  good manufacturing practices;  international food laws and standard systems 
for export 
 
1213 360 การจัดการข้อมูลทางการเกษตร   

(Data Management for Agriculture) 
 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

    ข๎อมูลและข๎อมูลขนาดใหญํทางการเกษตร  การจัดการและการวิเคราะห์ข๎อมูลและข๎อมูลขนาด
ใหญทํางการเกษตร  เทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับการจัดการและการวิเคราะห์ข๎อมูลและข๎อมูลขนาด
ใหญทํางการเกษตร  กระบวนการวิเคราะห์ข๎อมูลและกรณีศึกษา  แนวโน๎มการจัดการและการวิเคราะห์
ข๎อมูลขนาดใหญํทางการเกษตร  

    Data and big data in agriculture;  data and big data management and analysis in 
agriculture;  technology and tools for data and big data management and analysis in 
agriculture;  data analysis process and case studies;  trend of data and big data 
management and analysis in agriculture  
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2.3. กลุ่มวิชาชีพ      
2.3.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
       วิชาเอกพืชไร ่

1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 104 เคมีทั่วไป  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
ความสําคัญและการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรดิน  การกํอกําเนิดและสัณฐานวิทยาของดิน  สมบัติ

ทางกายภาพ เคมีและทางชีวภาพของดิน  การจําแนกและการสํารวจดิน  สิ่งมีชีวิตในดินและความอุดม
สมบูรณ์ของดิน  ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย  การอนุรักษ์ดิน  มลพิษของดินและการจัดการ  

Importance and utilization of soil resources;  soil genesis and morphology;  
physical, chemical and biological soil properties;  classification and soil survey;  soil 
organisms and soil fertility;  fertilizer and fertilizer use;  soil conservation;  soil pollution and 
management 

 
1201 321 สรีรวิทยาพืชไร่ (Field Crop Physiology)                                          3(2-3-4) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่มี 

    การเคลื่อนย๎ายน้ําและธาตุอาหารพืช  การสังเคราะห์ด๎วยแสง  การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์  การ
หายใจ  การเคลื่อนย๎ายสารอินทรีย์  ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  สภาพแวดล๎อมที่มี
ผลตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต  การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช  การวัดลักษณะทางสรีรวิทยาพืชไรํ
ด๎วยระบบดิจิทัล  การประยุกต์ใช๎ข๎อมูลทางสรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช 

    Water and plant nutrients translocation;  photosynthesis;  carbon dioxide fixation;  
respiration;  assimilated translocation;  plant hormones and plant growth regulators;  growth 
and yield environment;  plant growth analysis;  measurement of physiological characteristics 
of field crop by digital instruments;  applications of physiological data for plant production 
  
 
 
 
 
 
1201 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น (Introduction to Plant Breeding) 3(2-3-4) 
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

               แนวคิด ประวัติและความสําคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช  พันธุศาสตร์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช   
วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง การคัดเลือกแบบแยก การคัดเลือกแบบรวม การปรับปรุง
แบบจดประวัติและการปรับปรุงพันธุ์แบบรวม  วิธีการคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ พืชผสมข๎าม การคัดเลือก
แบบฝักตํอแถว การคัดเลือกแบบฝักตํอแถวตํอฝักและการคัดเลือกแบบสลับ  การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม  การ
ปรับปรุงประชากรพืช  เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช  การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์ 
               Concepts, history and importance of plant breeding;  genetics and plant 
breeding;  methods of selection and improvement for self-pollinated crops, pure line 
selection, mass selection, pedigree breeding and bulk breeding;  methods of selection and 
improvement for cross-pollinated crops, ear to row selection, ear to row to ear selection 
and recurrent selection;  hybrid breeding;  plant population breeding;  biotechnology for 
plant breeding;  propagation and conservation 

  
1201 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านพืชไร่  

(Research Methodology and Statistics in Agronomy) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

               ความหมายระเบียบวิธีการวิจัย  หลักการวิจัย  หลักการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองและ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลองท่ีมีการศึกษาหนึ่งปัจจัยและมากกวําหนึ่งปัจจัยขึ้นไป   การ
ทดสอบคําความแตกตํางของคําเฉลี่ย  การแปลผล  การถดถอยและสหสัมพันธ์อยํางงําย 
               Meaning of research methodology;  principles of research;  principles of 
experimental design, experimental design and analysis of variance for one and more than 
one factor experiment;  mean differential test;  interpretation;  simple linear regression and 
correlation 
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1201 480 สัมมนาพืชไร่ (Seminar in Agronomy)      1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

    การสืบค๎นข๎อมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาพืชไรํ  การอํานและการวิเคราะห์บทความ
ทางวิชาการ  การเขียนสัมมนา บทนํา เนื้อหา อ๎างอิง สรุป บทคัดยํอ  การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ
การเขียนบทความ  เทคนิคในการนําเสนอ การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทําสื่อเพ่ือการนําเสนอ การ
นําเสนอ 
     Searching for scientific literature related to field crops;  reading and analysis of 
scientific papers;  writing seminar, introduction, article content, references, conclusion, 
abstract;  using Microsoft Words program for article writing;  presentation technique, use of 
program to create media for presentation, presentation 
 
1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น (Elementary Plant Pathology)                              3(2-3-4) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ความรู๎เบื้องต๎นและประวัติโรคพืช  ปรสิตและเชื้อโรคพืช  กลไกการเกิดโรคพืช  อาการพืชที่เป็น
โรค  สรีรวิทยาของพืชเป็นโรค  อิทธิพลสภาพแวดล๎อมที่มีตํอโรคพืช  กลไกการป้องกันโรคของพืช   
พันธุศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับพืชและเชื้อโรค  โรคพืชจากแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ไวรอยด์และไฟโตพลาสมา  
โรคพืชจากไส๎เดือนฝอย  การควบคุมโรคพืช 
               Basic knowledge and history of plant pathology;  parasites and pathogens;  
mechanisms of pathogenesis;  symptoms of plant disease;  physiology of infected plants;  
influence of environment on plant diseases;  mechanism of plant defense;  genetics of 
plant-pathogen interaction;  bacterial, fungal, viral, viroid and phytoplasma diseases;  
nematode diseases;  plant disease control 
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1202 213  กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology)                              3(2-3-4) 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 
               รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ความรู๎เบื้องต๎นและความสําคัญของแมลง  สัณฐานวิทยาภายนอก  การเจริญเติบโตของแมลง  
พฤติกรรมของแมลง  การจําแนกแมลง  สารฆําแมลง  การควบคุมแมลงศัตรูพืช การควบคุมด๎วยวิธีกล การ
ควบคุมด๎วยการเขตกรรม การควบคุมโดยวิธีพันธุกรรม การควบคุมด๎วยชีววิธี การควบคุมด๎วยสารฆําแมลง 
การควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  ประโยชน์ของแมลงในการเกษตร  แมลงศัตรูพืชสําคัญทางเศรษฐกิจ  
แมลงในปศุสัตว์  แมลงในบ๎านเรือน  

Basic knowledge and importance of entomology;  morphology;  insect 
development;  insect behavior;  insect classification;  insecticide;  insects pest control, 
physical control, cultural control, genetic control, biological control, insecticide control, 
insect integrated control;  insect beneficial on agriculture;  economic insect pests;  veterinary 
insects;  urban insects 

 
1202 440  วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology)                                             3(2-3-4) 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1201 321 สรีรวิทยาพืชไร่ หรือ  

1202 320 สรีรวิทยาของพืช 
               รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

     การพัฒนาเมล็ดและโครงสร๎าง  องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์  การงอกของเมล็ดพันธุ์   
ความแข็งแรงและการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์  การผลิตเมล็ดพันธุ์  การเก็บรักษา  การปรับปรุงสภาพ    
การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์  การทดสอบและรับรองเมล็ดพันธุ์  อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์  กฎหมายเมล็ด
พันธุ์  

     Seed development and structures;  seed chemical composition;  seed 
germination;  seed vigor and deterioration;  seed production;  seed storage;  seed 
conditioning;  seed quality control;  seed testing and certification;  seed industry;  seed law 
 

       วิชาเอกพืชสวน 
1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น (Fundamentals of Soil Science) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 104 เคมีทั่วไป  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า 94 
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1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น (Elementary Plant Pathology)                               3(2-3-4) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า 96 
 

1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Entomology)                                 3(2-3-4) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า 97 
 
1202 320 สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)                                                   3(2-3-4) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 105 ชีววิทยาทั่วไป 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
              ความสัมพันธ์ระหวํางน้ํากับพืช  ธาตุอาหารพืช  การสังเคราะห์ด๎วยแสง  การขนสํงสารอินทรีย์ใน
โฟลเอม  ฮอร์โมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  การออกดอกและการติดผล  การหายใจ   
การสุกและการวายของผลไม๎   
               Relationship between water and plant;  plant nutrients;  photosynthesis;  phloem 
translocation;  plant hormones and growth regulators;  flowering and fruiting;  respiration;  
ripening and senescence of fruit 
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1202 330 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (Horticultural Crop Breeding) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น   
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
แหลํงพันธุกรรม  ระบบการสืบพันธุ์ของพืช  ยีนและการทํางานของยีน  ลักษณะทางพันธุกรรม

ของพืชผสมตัวเองและพืชผสมข๎าม  การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง  การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข๎าม  อินบรีด
ดิ้งและเฮทเทอโรซีส  การปรับปรุงประชากร  การพัฒนาพันธุ์ลูกผสม  การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการกลายพันธุ์  
การแปรปรวนของโครโมโซม  การใช๎เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับงานปรับปรุงพันธุ์พืช  การจัดการกับ
พืชพันธุ์ใหมํ 

Plant genetic resources;  plant reproductive systems;  genes and gene actions;  
genetic basis of self- pollinated and cross-pollinate crops;  breeding methods with self- 
pollinated crops;  breeding methods with cross-pollinated crops;  inbreeding and heterosis;  
population improvement;  hybrid development;  mutation breeding;  polyploidy;  
biotechnology as new tools for plant breeding;  new cultivar release 
 
1202 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านพืชสวน 

(Research Methodology and Statistics in Horticulture) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

              คําสถิติพ้ืนฐาน  ระเบียบวิธีวิจัย  ชนิดของแผนการทดลอง  แผนการทดลองแบบสุํมตลอด  
แผนการทดลองแบบสุํมภายในบล็อก  การเปรียบเทียบคําเฉลี่ย  แผนการทดลองแบบลาตินสแคว์  การจัด 
ทรีตเมนตแ์บบแฟคตอเรียล  การวางแผนการทดลองแบบสปลิตพลอต  วิธีและเทคนิคการเก็บข๎อมูล  การ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ  การแปลผล  การอภิปรายผล  การสรุปผล  การนําเสนอผลการทดลอง  สมการรีเก
รสชั่นอยํางงํายและคําสหสัมพันธ์  การใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ 
              Basic of statistics;  research methodologies;  type of experimental designs;  
completely randomized design;  randomized complete block design;  mean comparison;  
latin square;  factorial experiment;  split- plot design;  methods and techniques for data 
collection;  data analysis;  data interpretation;  discussion;  conclusion;  presentation;  simple 
regression and correlation;  statistical analysis by computer program 
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1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology)                                                3(2-3-4) 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1201 321 สรีรวิทยาพืชไร่ หรือ 
                                                 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
               รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
               คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า 97 
 
1202 480 สัมมนาพืชสวน (Seminar in Horticulture) 1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

    การสืบค๎นข๎อมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาพืชสวน  การอํานและการวิเคราะห์บทความ
ทางวิชาการ  การเขียนสัมมนา บทนํา เนื้อหา อ๎างอิง สรุป บทคัดยํอ  การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการ
เขียนบทความ  เทคนิคในการนําเสนอ การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทําสื่อเพ่ือการนําเสนอ การ
นําเสนอ 
     Searching for scientific literature related to horticulture;  reading and analysis of 
scientific papers;  writing seminar, introduction, article content, references, conclusion, 
abstract;  using Microsoft Words program for article writing;  presentation technique, use of 
program to create media for presentation, presentation  
 

       วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1 

(Anatomy and Physiology of Farm Animals I) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
หลักการพื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  สัณฐานวิทยาและหน๎าที่เชิงระบบ  ระบบโครงรําง 

ระบบปกคลุมรํางกาย ระบบกล๎ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบยํอยอาหาร ระบบไหลเวียนและ
ระบบขับถํายปัสสาวะในสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 

Basic principles of anatomy and physiology;  morphology and systhematic 
functions;  skeletal, integument, muscular, nervous, respiratory, digestive, circulatory and 
urinary system of farm animals 
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1203 322 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 2 
(Anatomy and Physiology of Farm Animals II) 

 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1203 321 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
สัณฐานวิทยาและหน๎าที่ของระบบตํอมไร๎ทํอและระบบสืบพันธุ์  ฮอร์โมนและกลไก 

การทํางานของฮอร์โมน  วงจรการเป็นสัด  การสร๎างเซลล์สืบพันธุ์  การปฏิสนธิ  การพัฒนาของตัวอํอน  
การตั้งท๎อง  การคลอด  เทคนิคเก่ียวกับการสืบพันธุ์ในการผลิตสัตว์  

Morphology and functions of endocrine and reproductive systems;  hormones and 
mechanism of operation;  estrous cycle;  gametogenesis;  fertilization;  embryonic 
development;  pregnancy;  parturition;  reproduction techniques in animal production 
 
1203 323 สุขศาสตร์สัตว์ (Animal Health)  3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

โรคที่สําคัญของสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย  การป้องกัน การควบคุมและการกําจัดโรคในฟาร์ม  
การสุขาภิบาลในฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ยาสัตว์  ปฏิบัติการด๎านการจัดการสุขภาพสัตว์  การตอนสัตว์เลี้ยง  การเย็บ
แผลสัตว์เบื้องต๎น  การให๎สารน้ํา  การบริหารยาสัตว์  การเก็บตัวอยํางเลือด  การตรวจพยาธิ 

Important farm animal diseases in Thailand;  prevention, control and eradication 
of farm animal diseases;  farm sanitation;  animal drugs;  laboratory emphasis on animal 
health management;  castration;  basic suturing;  fluid injection;  drug administration;  blood 
sampling;  parasitic examination 
 
1203 330 การปรับปรุงพันธุ์ปศุสัตว์ (Livestock Breeding)  3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

     การประยุกต์ใช๎พันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์ปศสุัตว์  พันธุศาสตร์ประชากร  พารามิเตอร์ทาง
พันธุกรรม การประเมินพันธุกรรม การคัดเลือกพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ อณูพันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์ 
ปศสุัตว์ 

     Applications of genetics in livestock breeding;  population genetic;  genetic 
parameter, genetic evaluation, selection method, mating system, molecular genetics for 
livestock breeding 
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1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 200 ชีวเคมีเบื้องต้น   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

    ความสําคัญของสารอาหารตํอรํางกายสัตว์  ความสัมพันธ์ หน๎าที่และประโยชน์ของสารอาหาร  
กระบวนการยํอยและดูดซึมสารอาหาร  วัตถุดิบอาหารสัตว์และการใช๎ประโยชน์  การใช๎วัตถุดิบอาหารฟังก์ชันใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์  กระบวนการเมแทบอลิซึมในสัตว์  ความผิดปกติของเมแทบอลิซึมที่สัมพันธ์กับ
โภชนาการในสัตว์  สารพิษและสารต๎านการใช๎โภชนะในอาหาร 

    Importance of various livestock nutrients;  relationships, functions and advantages 
of nutrients;  digestion and absorption process;  feedstuffs and utilization;  utilization of 
functional ingredient in livestock industry;  nutrient metabolism in animal;  metabolic 
disorders related to nutrition in animal;  toxic substances and antinutrients in feed 
 
1203 351 โภชนศาสตร์สัตว์ประยุกต์ (Applied Animal Nutrition)  3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1203 350 โภชนศาสตร์สัตว์   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

     การประเมินคุณคําทางโภชนะของอาหารสัตว์  การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในห๎องปฏิบัติการ  
การจัดการอาหารสําหรับสัตว์  ความต๎องการอาหารของสัตว์เศรษฐกิจ  การคํานวณสูตรอาหารสัตว์  
อุตสาหกรรมการผลิตและการใช๎อาหารสัตว์ 

     Feed quality evaluation of animal feed;  chemical composition analysis in 
laboratory;  animal feeding management;  nutrient requirements in livestock;  feed 
formulation;  industrial feed production and utilization 
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1203 361 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านสัตวศาสตร์ 
 (Research Methodology and Statistics in Animal Science) 

 3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

     ระเบียบวิธีวิจัย  คําสถิติพ้ืนฐาน  ไคสแคว์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวางแผนการทดลอง  
การวิเคราะห์ข๎อมูล  การเปรียบเทียบคําเฉลี่ย  การทดลองแบบแฟคตอเรียล  การวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส๎นตรงและสหสัมพันธ์  การแปลผลการทดลอง  การประยุกต์ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการ
วิเคราะห์ข๎อมูล 

     Research methodologies;  basic of statistics;  chi square;  analysis of variance;  
experimental design;  data analysis;  mean comparisons;  factorial experiment;  linear 
regression and correlation analysis;  interpretation of results;  applications of statistical 
software for data analysis 
 

1203 480 สัมมนาสัตวศาสตร์ (Seminar in Animal Science)  1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
เงื่อนไขพิเศษ : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 4  

    การสืบค๎นข๎อมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์  การอํานและการวิเคราะห์
บทความทางวิชาการ  การเขียนสัมมนา บทนํา เนื้อหา อ๎างอิง สรุป บทคัดยํอ  การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการเขียนบทความ  เทคนิคในการนําเสนอ การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทําสื่อเพ่ือการนําเสนอ 
การนําเสนอ 

    Searching for scientific literature related to animal science;  reading and analysis of 
scientific papers;  writing seminar, introduction, article content, references, conclusion, 
abstract;  using Microsoft Words program for article writing;  presentation technique, use of 
program to create media for presentation, presentation  

 

        
  



79 

 

        วิชาเอกประมง 
1204 211 มีนวิทยา (Ichthyology)         3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  กายวิภาคศาสตร์ของระบบอวัยวะทีส่ําคัญ  สัณฐานวิทยาของปลา 
โครงสร๎างภายนอก กล๎ามเนื้อ กระดูก อวัยวะภายใน ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต  ระบบยํอยอาหาร  
ระบบขับถํายและสืบพันธุ์ และระบบประสาทปลา  การศึกษานอกสถานที่ 

    Morphological;  anatomical characteristics of important organ system;  
morphology, integument, musculature, skeleton, internal organs, respiration system, 
circulatory system of fish;  digestive system, excretion and reproductive systems, and 
nervous system of fish;  field studies 

 
1204 324 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านประมง        3(2-3-4) 

(Research Methodology and Statistics in Fishery) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
สถิติพรรณนาทางการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน  การเปรียบเทียบพหุคูณ การวางแผนการทดลอง  การวางแผนแบบสุํม  บล็อกสมบูรณ์  จัตุรัส
ลาติน การจัดการการทดลองแฟคทอเรียล  การถดถอยและสหสัมพันธ์  การประยุกต์ใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติสําหรับการวิเคราะห์ข๎อมูล 

Descriptive statistics of fishery and aquaculture;  hypothesis testings;  analysis of 
variance;  multiple comparison, experimental designs;  completely randomized design;  
complete blocked design;  Latin square, factorial design;  regression and correlation;  
applications of statistical software for data analysis 
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1204 351 การเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย์                      3(2-3-4) 
(Fish Culture and Producing in Commercial Scale) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ระบบการเลี้ยงปลา บํอดิน กระชัง โรงเรือน  การวางแผนและจัดทําแผนธุรกิจสําหรับการเลี้ยง

ปลา  การออกแบบพื้นที่และระบบสําหรับการเลี้ยงปลา  การออกแบบระบบลมและระบบน้ําในโรงเรือนและ
บํอเลี้ยงปลา  การกําหนดประชากรเริ่มต๎นสําหรับการเลี้ยงปลา  สายพันธุ์และแหลํงลูกพันธุ์ตํอการเลี้ยงปลา  
การขนสํงลูกพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพลูกปลา  การเลี้ยงปลาและชีววิทยาที่สําคัญ ปลาดุกลูกผสม ปลา
นิล ปลาตะเพียน และปลาหมอไทย  การบันทึกและการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของปลา  การตรวจสอบ
ย๎อนกลับระบบการเลี้ยงปลา  มาตรฐาน GAP สําหรับการเลี้ยงปลา  มาตรฐานผลผลิตปลาสดสําหรับโมเดิร์น
เทรดและการสํงออก  การจัดการผลผลิตปลา  การศึกษานอกสถานที่ 

Fish culture system, earthen pond, cage, hatchery;  planning and creating 
economic plan for fish culture;  area and system design for fish culture;  air and water 
system design in hatchery and fish pond;  determining base population for fish culture;  
strain and source of fish fry on fish culture;  transportation and monitor of fingerling quality;  
fish culture and essential biology, hybrid catfish, Nile tilapia, silver barb, and climbing perch;  
record and analysis of fish growth;  traceability of fish culture system;  GAP standard for fish 
culture;  fresh fish standard for modern trade and export;  fish product management;  field 
studies  
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1204 352 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากลุ่มกุ้งและปู                                                          3(2-3-4) 
(Aquaculture Production of Crustaceans) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
สัณฐานวิทยาและระบบอวัยวะของสัตว์น้ํากลุํมก๎ุงและปู ระบบยํอยอาหาร ระบบสืบพันธุ์และวงจร

ชีวิต ระบบขับถําย ระบบประสาท  ระบบนิเวศแหลํงอาศัย  คุณคําทางเศรษฐกิจตํอการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํากลุํมก๎ุงและปู หลักการเลือกสถานที่ในการสร๎างฟาร์มเพาะเลี้ยง  
มาตรฐาน GAP การเตรียมอาหารมีชีวิตสําหรับอนุบาล การคัดเลือกพํอแมํพันธุ์ การเพาะ การอนุบาลและการ
เลี้ยง  การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎เพื่อการเพาะเลี้ยง  การขนสํง 

Morphology and organ system of crustaceans;  digestive system, reproductive 
system and life cycle, excretion system, nervous system;  habitat type in aquatic 
environments; commercially value in fisheries and aquacultures, crustacean aquaculture, 
principles of site selection for crustacean hatchery and farm;  GAP standard ;  preparation of 
live feeds for nursing, broodstock selection, breeding, nursing and farming;  using of 
appropriate technology in crustacean aquaculture;  transportation  

 
1204 356 โภชนศาสตร์สัตว์น้ าเบื้องต้น (Introduction to Aquatic Animal Nutrition)  3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ความรู๎พื้นฐานด๎านโภชนศาสตร์สัตว์น้ํา  ความต๎องการสารอาหารและการนําสารอาหารไปใช๎
ประโยชน์ของสัตว์น้ํา  กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบยํอยและดูดซึมอาหารของสัตว์น้ํา  การวิเคราะห์
คุณคําทางโภชนะของวัตถุดิบและการผลิตอาหารสัตว์น้ํา  การจัดการอาหารสัตว์น้ํา  การประยุกต์ใช๎ความรู๎
ด๎านโภชนศาสตร์สัตว์น้ําในการบริหารธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให๎มีประสิทธิภาพ 
     Basic knowledge of aquatic animal nutritional;  nutritional requirement and 
utilization of aquatic animal;  anatomy and physiology of digestion and absorption system of 
aquatic animal;  proximate composition analysis of feed ingredients and feed production;  
feeding management;  application of aquatic animal nutrition on the aquaculture business 
efficiency 
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1204 362 คุณภาพน้ าและเทคโนโลยีการจัดการน้ า                     3(2-3-4) 
    (Water Quality and Water Management Technology) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1102 104 เคมีทั่วไป   
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
   ความสําคัญของคุณภาพน้ําตํอการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  คุณภาพน้ําที่สําคัญตํอการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 

คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  คุณภาพน้ําที่เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงตํอการเจริญเติบโตของสัตว์
น้ํา  คุณภาพน้ําที่เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงตํอความสมบูรณ์เพศของพํอแมํพันธุ์  การเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพน้ําตํอสุขภาพของสัตว์น้ําและการเกิดโรคสัตว์น้ํา  การยํอยสลาย  ระบบนิเวศบริเวณพ้ืนบํอ  แรํธาตุที่
สําคัญตํอการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ระบบน้ําและระบบลมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  เทคโนโลยีการจัดการน้ําด๎วย
ระบบไบโอฟล็อค ระบบน้ําหมุนเวียน ระบบเรสเวย์ในการเลี้ยงสัตว์น้ํา  การกําจัดตะกอนที่พ้ืนบํอ  การให๎
อากาศและการจัดวางเครื่องให๎อากาศ  การใช๎จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา   การศึกษานอกสถานที่    

Importance of water quality for aquaculture;  essential water quality on 
aquaculture, physical, chemical, and biological properties;  suitable water quality and 
changes on growth of aquatic animals;  suitable water quality and changes on sexual 
maturation of aquatic animals;  changes of water quality on aquatic animal health and 
diseases;  decomposition;  ecosystem in pond bottom;  essential mineral traces for 
aquaculture;  water and air system in aquaculture;  technologies of water management with 
biofloc system, recirculating aquaculture system (RAS);  race way system in aquaculture;  
removing sediment at pond bottom;  aeration and aerator arrangement;  using 
microorganisms in aquaculture;  field studies 
 
1204 415 สุขภาพสัตว์น้ า (Aquatic Animal Health)                3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 250 จุลชีววิทยาเบื้องต้น 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

              องค์ประกอบของการเกิดโรค  การตอบสนองทางภูมิคุ๎มกันตํอการเกิดโรคในสัตว์น้ํา  โรคในสัตว์น้ํา  
สาเหตุของโรค อาการของโรค  การจําแนกชนิดสิ่งมีชีวิตที่ทําให๎เกิดโรคในสัตว์น้ํา  การวินิจฉัยโรคสัตว์น้ําด๎วย
เทคนิคทางโมเลกุล  การป้องกันและการรักษาโรคสัตว์น้ํา 
     Composition of disease occurrence;  aquatic animal immune response to 
infection;  diseases in aquatic animals, causative agents, disease symptoms;  classification of 
pathogens in aquatic animals;  diagnosis of aquatic animal diseases by molecular techniques;  
prevention and therapy of aquatic animal diseases 
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1204 480 สัมมนาประมง (Seminar in Fishery)                        1(0-3-0) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    การสืบค๎นข๎อมูลทางวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาประมง  การอํานและการวิเคราะห์บทความ
ทางวิชาการ  การเขียนสัมมนา บทนํา เนื้อหา อ๎างอิง สรุป บทคัดยํอ  การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการ
เขียนบทความ  เทคนิคในการนําเสนอ การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทําสื่อเพ่ือการนําเสนอ การ
นําเสนอ 
     Searching for scientific literature related to fishery;  reading and analysis of scientific 
papers;  writing seminar, introduction, article content, references, conclusion, abstract;  using 
Microsoft Words program for article writing;  presentation technique, use of program to create 
media for presentation, presentation 
 
 2.3.2 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
       วิชาเอกพืชไร ่
        1. แผนสหกิจศึกษา        ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 16 หนํวยกิต 
        2. แผนปกติ          ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนปกติสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

               การสร๎างแนวคิดและรูปแบบธุรกิจ การสร๎างคุณคําสินค๎า  การวิเคราะห์ลูกค๎า  การวิเคราะห์
คูํแขํงและตลาดสินค๎าเกษตร  ธุรกิจเกษตรจําลอง  ตลาดออนไลน์  การใช๎เครื่องมือและกลยุทธ์การตลาด 
ที่มีความทันสมัย  การเตรียมความพร๎อมสําหรับการเป็นผู๎ประกอบการด๎านธุรกิจเกษตร 
               Creating business idea and model, creating product value;  customer analytic;  
analyze competitors and market of agricultural products;  model farming business;   
e-commerce;  utilize modern marketing tool and marketing strategy;  preparation for 
agribusiness entrepreneur 
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1200 472 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
(Technology and Innovation for Agricultural Extension and  
Development) 

3(3-0-6)  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  

สังคมเกษตร  การพัฒนาการเกษตร  กลยุทธ์ หลักการและปรัชญาในการสํงเสริมการเกษตร  
วิธีการสํงเสริมการเกษตร  การเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อการสํงเสริมการเกษตร  การติดตํอสื่อสารทาง
การเกษตร  การวางแผนการสํงเสริมการเกษตร  การประเมินผลการสํงเสริมการเกษตร  การติดตาม
ประเมินผลการสํงเสริมการเกษตร 

Agricultural community;  agricultural development;  strategies, principles and 
philosophies for agricultural extension;  agricultural extension methodology;  agriculture 
data collection for agricultural extension;  agricultural communications;  agricultural 
extension planing;  evaluation of agricultural extension;  monitor of agricultural extension 

 
1201 200 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

  บทนํา  ประวัติความเป็นมา  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ปัจจัยที่มีผลตํอการปลูกยาง  การ
ขยายพันธุ์ยางพารา  การกรีดยาง  การผลิตและการจัดเกรดยางแผํน  การตลาดของยางพารา  การผลิต
และการทดสอบสมบัติของน้ํายางและยางแห๎ง การหาเปอร์เซนต์เนื้อยาง การทดสอบหาปริมาณโปรตีน  
การทดสอบหาความหนืดมูนนี่ การทดสอบหาปริมาณสิ่งสกปรก 

  Introduction;  history;  plant physiology, factors affecting rubber plantation, 
rubber species reproduction;  rubber tapping;  production and classification of rubber 
sheet;  rubber marketing;  production and properties testing of latex and dry latex, 
determination of dry rubber content, determination of protein, determination of Mooney 
viscosity, determination of dirt 
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1201 240 พืชไร่เศรษฐกิจ (Economic Field Crops)                                             3(3-0-6) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1200 113 การเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรสมัยใหม่ 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
               ความสําคัญของพืชไรํเศรษฐกิจระดับโลกและประเทศไทย  แหลํงปลูก  สถานการณ์การผลิตใน
ปัจจุบันและแนวโน๎มการผลิตในอนาคต  การจําแนกชนิด การใช๎ประโยชน์  ปัญหาในการผลิตและแนว
ทางการแก๎ไขของธัญพืช พืชหัว พืชวงศ์ถ่ัว พืชน้ํามัน พืชเส๎นใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน   
และพืชอาหารสัตว์ 
                Importance of economic field crops in global and national levels;  planting 
areas;  production today contexts and future trends;  classification, utilization;  production 
constraint and betterment procedures for improvement of cereal crops, tuber crops, grain 
legumes, oil crops, fiber crops, industrial crops, energy crops and forage crops 
 
1201 312 หลักการผลิตพืชตามค่าการวิเคราะห์ดิน                                                 3(2-3-4) 
              (Principles of Crop Production Based on Soil Analysis)  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

     หลักวิชาการผลิตพืชเพ่ือลดต๎นทุนและสร๎างมูลคําเพ่ิม  ธาตุอาหารพืช มหธาตุและจุลธาตุในดิน  
ความต๎องการธาตุอาหารพืช  ศักยภาพของดินในการผลิตพืช  การประเมินระดับธาตุอาหารพืชในดิน   
การใช๎ปุ๋ยเคมีตามชุดดินและคําวิเคราะห์ดิน  ความอุดมสมบูรณ์ของดินในระบบเกษตรอินทรีย์   
การอนุรักษ์ดิน 
               Principles of crop production to reduce costs and create added value;   
plant nutrients, soil macronutrients and soil micronutrients;  plant nutrient requirement;  
soil potential for crop production;  evaluating plant nutrients in soil;  chemical fertilizer 
application based on soil series and soil analysis;  soil fertility under organic agriculture 
system;  soil conservation 
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1201 332 ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น 
(Introduction to Molecular Biology for Crop Improvement) 

3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
โครงสร๎างและหน๎าที่ของสารพันธุกรรม  ยีนและโครโมโซม  จีโนมพืช  การแสดงออกของยีน  

เทคโนโลยีรีคอมบีแนนต์ดีเอ็นเอ  พันธุวิศวกรรมในพืช  พืชจําลองพันธุ์และความปลอดภัยทางชีวภาพ  
เทคโนโลยีพีซีอาร์  เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ  การประยุกต์ใช๎เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอในการปรับปรุง
พันธุ์พืช 
         Structure and functions of genetic materials;  genes and chromosomes;  plant 
genomes;  gene expression;  recombinant DNA technology;  plant genetic engineering;  
transgenic plants and biosafety;  PCR technology;  molecular markers;  applications of 
molecular markers for crop improvement 
 
1201 343 เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าพืชน้ ามัน  

(Production Technologies and Value-added of Oil Crops) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
ภาพรวมพืชน้ํามัน  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ถิ่นกําเนิดและการกระจายพื้นที่ปลูก  วิธีการปลูก

และการปฏิบัติ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว โรคแมลงศัตรูและการป้องกันกําจัด พันธุ์และเทคนิคการ
ปรับปรุงพันธุ์ การตลาด การแปรรูป การใช๎ประโยชน์พืชน้ํามันที่สําคัญทางบริโภคและอุตสาหกรรม 
แนวโน๎มการผลิตในอนาคตและมาตรฐานสินค๎าเกษตรของปาล์มน้ํามัน มะพร๎าว ถั่วเหลือง ทานตะวัน งา 
และถั่วลิสง   
         Overview of oil crops;  economic importance, origin and distribution, cultivation 
and management practices, cultural practices, harvesting, pests and pest control, cultivars 
and breeding techniques, marketing, processing, utilization of oil crops for consumption and 
industry, future trends in production and agricultural commodity standards of oil palm,  
coconut, soybean, sunflower, sesame and peanut 
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1201 346 เทคโนโลยีการผลิตอ้อยและการแปรรูป  
(Sugarcane Production and Processing Technology) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
 ความสําคัญ ถิ่นกําเนิด การจําแนก ลักษณะพฤกษศาสตร์และพันธุศาสตร์ของอ๎อย    

การปลูกอ๎อย โรค แมลง วัชพืชและการควบคุมกําจัดวัชพืช  การปรับปรุงพันธุ์อ๎อย  ภาพรวมและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเกี่ยวกับอ๎อย  เทคโนโลยีใหมํของการปลูกและการผลิตอ๎อย  เครื่องจักรทาง
การเกษตรที่ใช๎ในการผลิตอ๎อย  เทคโนโลยีเกษตรแมํนยําสําหรับการผลิตอ๎อย  วิธีการประเมิน
สภาพแวดล๎อมสําหรับการผลิต  ระบบการจัดการและข๎อมูลสารสนเทศของอ๎อย (เอสไอเอ็มเอส)  
กระบวนการผลิตน้ําตาล  นวัตกรรมในอุตสาหกรรมน้ําตาล  การตลาดน้ําตาลและระบบแบํงปัน
ผลประโยชน์  ผลพลอยได๎และการใช๎ประโยชน์ 

Importance, origin, classification, botany and genetics of sugarcane;  
sugarcane cultivation, diseases, insects, weeds and weed control;  sugarcane breeding; 
overview and evolution of sugarcane technology;  new technologies in sugarcane 
cultivation and production;  agricultural machinery for sugarcane production;  precision 
agriculture technologies for sugarcane production;  production environment monitoring;  
sugarcane information and management system (SIMS);  sugar production process;  
innovation in sugar industry;  sugar market and income sharing systems;  by-products 
and utilizations 

  
1201 347 เทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์                                        3(2-3-4) 
             (Cassava Production Technology and Product) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
              ความสําคัญของมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์  ถิ่นกําเนิด วิวัฒนาการ ลักษณะพฤกษศาสตร์  
พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง  ระบบการผลิตสําปะหลัง  โรค แมลงและวัชพืชที่สําคัญของ
มันสําปะหลัง เครื่องจักรทุํนแรงในไรํสําปะหลัง  ระบบการผลิตแป้งมันสําปะหลัง การแปรรูป  การตลาด  
การใช๎ประโยชน์ผลพลอยได๎จากกระบวนการผลิตแป้งสําปะหลัง  
              Importance of cassava and products;  origin, evolution, botany, genetics and 
cassava breeding;  cassava production system;  importance diseases, insects and weeds of 
cassava, farm machinery;  cassava starch production systems, processing;  marketing 
systems;  utilization of by-products from cassava production 
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1201 348 เทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวและข้าวโพด                                    3(2-3-4) 
              (Production Technologies and Value-added of Rice and Corn)  
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี  
              ความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม  สถานการณ์การผลิตและการตลาด  เทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการ  การปรับปรุงพันธุ์  การใช๎ประโยชน์  การแปรรูป  การเพ่ิมมูลคําผลผลิต ระบบโลจิสติกส์ 
การตลาดและการพาณิชย์ของข๎าวและข๎าวโพด  
              Economic and social importance;  current production and markets;  production 
technology and management;  crop improvement;  utilization;  processing;  value added 
products, logistic system, marketing and commerce of rice and corn 
 
1201 352  การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช (Plant Nutrition Analysis)                           3(1-6-2) 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1201 211 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น  
      รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
                หลักการวิเคราะห์ธาตุอาหาร  การสุํมตัวอยํางพืชเพ่ือเตรียมสําหรับวิเคราะห์ธาตุอาหาร  การ
ยํอยตัวอยํางพืชด๎วยวิธีเปียกและการเผาเป็นเถ๎า  การวิเคราะห์ธาตุไนโตรเจนในพืชด๎วยวิธีกลั่น  การหา
ปริมาณฟอสฟอรัสในพืชด๎วยวิธีการเปลี่ยนสี  การวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียมและ
แมกนีเซียมในพืชด๎วยวิธีการเปลํงแสงและการดูดกลืนแสง  การใช๎เครื่องมือในการวิเคราะห์ธาตุอาหารด๎วย
หลักการทางเคมีและฟิสิกส์  การเปรียบเทียบเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชและการประเมินปริมาณ
ธาตุอาหารในพืช 
                Principles of plant analysis;  plant sampling to prepare for analysis;  digestion 
with wet oxidation and dry ashing method;  Kjeldahl method for nitrogen;  discoloration 
for phosphorus;  light emission and absorption for potassium, calcium and magnesium;  
principles of analytical instruments based on physical and chemical characteristics;  
comparisons of plant analytical techniques and evaluation of plant nutrient contents 
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1201 356 เทคโนโลยีการผลิตพืชอุตสาหกรรมและการแปรรูป                                    3(2-3-4) 
             (Industrial Plant Production and Processing Technology) 
             รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
             รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
              ความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรมและพืชเส๎นใย  ถิ่นกําเนิด  การกระจายพ้ืนที่ปลูก 
วิธีการปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว โรคแมลงศัตรูและการป้องกันกําจัด  พันธุ์และการปรับปรุง
พันธุ์ ปัญหาการตลาด แนวโน๎มการตลาดในอนาคต การแปรรูปและการนํามาใช๎ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรม 
    Economic importance of industrial crops and fiber crops;  origin, distribution, 
cultivation methods and management, harvesting, disease and pest control, cultivar and 
selection methods, problems of marketing, future trends in marketing, processing and 
industrial utilization 
 

1201 453 วัชพืชและการควบคุม (Weeds and Weed Control) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การจําแนกชนิด การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์และการแพรํกระจายพันธุ์ของวัชพืช  

ความสัมพันธ์ระหวํางวัชพืชกับพืชปลูกและมนุษย์  การแขํงขันระหวํางพืชปลูกกับวัชพืช   
หลักการจัดการวัชพืช  การควบคุมวัชพืชด๎วยวิธีกายภาพ วิธีเขตกรรม วิธีชีวภาพ วิธีกฎหมายและวิธีเคมี  
ข๎อควรระวังในการใช๎สารเคมีกําจัดวัชพืชและผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม  การควบคุมวัชพืชในพืช
เศรษฐกิจบางชนิดและวัชพืชร๎ายแรงบางชนิด 

Classification, growth, propagation and distribution of weeds;  weed – crop –  
human relationships;  plant and weeds competition;  principles of weed control;  
controlling weeds by physical methods, cultural methods, biological methods, legal 
methods and chemical methods;  precautions in herbicide application and effects on 
environment;  weed control in economic crops and control of worst weeds 
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1201 454 อุตุนิยมวิทยาเกษตร (Agricultural Meteorology) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
ความรู๎พื้นฐานทางด๎านอุตุนิยมวิทยาการเกษตร บรรยากาศโลก  สารประกอบอุตุนิยมวิทยา 

รังสีจากดวงอาทิตย์ อุณหภูมิ ลม เมฆ การระเหยน้ํา น้ําฟ้า สมดุลน้ํา  ประเภทและการใช๎เครื่องมือทาง
อุตุนิยมวิทยา  การประยุกต์ใช๎ข๎อมูลภูมิอากาศในพ้ืนที่การเกษตร  การทําฝนเทียม  การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

Basic knowledge of agricultural meteorology;  global atmosphere;  components 
of meteorology, radiation, temperature, wind, cloud, evaporation, precipitation, water 
balance;  types and application of meteorological instruments;  applications of 
meteorological data for agricultural areas;  rainmaking;  climate change and natural 
disasters 

 
1201 456 เทคโนโลยีระบบการปลูกพืช (Technology of Cropping Systems) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
ทรัพยากรและปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับระบบการปลูกพืช  การแขํงขันและการพ่ึงพากันในสังคมพืช  

ระบบนิเวศ  ระบบการเกษตร  ระบบการปลูกพืช  ระบบการปลูกพืชหลัก  หลักการเลือกใช๎และการจัดการ
ระบบการปลูกพืช  การวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือจัดระบบการปลูกพืช  การวิจัย การทดสอบ  
การประเมินและการถํายทอดเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช  

Resources and factors involving cropping systems;  competition and 
interdependency in crop communities;  ecological systems;  agricultural systems;   
cropping systems;  major cropping systems;  selection criteria and management of 
cropping systems;  area appraisal for evaluation of cropping systems;  research, testing, 
evaluation and extension of cropping systems 
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1201 458 หัวข้อคัดสรรทางพืชไร่ 1 (Selected Topics in Agronomy I) 3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การประมวลความรู๎ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมํ ๆ ทางด๎านพืชไรํที่สามารถประยุกต์ใช๎เพ่ือ 

การผลิตพืช โดยเน๎นการนําเสนอประเด็นและการระดมความคิด 
Collections of recently modern knowledge and development in agronomy for 

plant production, emphasizing presentations, brain storming and discussions 
 
1201 471              
 

การเตรียมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตร  
(Preparing Agricultural Standard Auditor) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
มาตรฐานสินค๎าเกษตรของประเทศไทยและตํางประเทศ  มาตรฐานการผลิตจีเอพี  

มาตรฐานการผลิตอินทรีย์  มาตรฐานการผลิตฮาลาล  การตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตร  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการตรวจ  การประเมินความเสี่ยง  ระบบควบคุมภายในสําหรับการผลิตพืชแบบกลุํม   
การตรวจสอบพื้นท่ีรับรอง การนําเสนอรายงาน  การฝึกปฏิบัติผู๎ตรวจประเมิน 

Thai and international agricultural standards;  GAP production standards;  
organic production standards;  halal production standards;  agricultural standard 
certification;  criteria and inspection conditions;  risk assessment;  internal control system 
for group plant production;   certification area inspection, report presentation;  auditor 
practice 
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1201 472 ศาสตร์แห่งการผลิตพืชไร่เพื่อการบริโภค   
(Knowledge of Field Crop Production for Consumption) 

2(2-0-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
ความสําคัญและความหมาย  คุณภาพอาหารในพืชไรํ  การประเมินระดับธาตุอาหารพืชและ

สารอาหารที่มีในพืช  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและอาหารเพื่อสุขภาพ  หลักการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ  
การใช๎ประโยชน์จากผลผลิตของพืชไรํเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ  กระบวนการเก็บเก่ียว 
การเก็บรักษาและการแปรรูป  การตลาดและแนวโน๎มการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต  

Importance and meaning;  food quality in field crops;  assessment of plant 
nutrient levels and nutrient contained;  bioactive compounds and health foods;  health 
food production;  utilization of field crop products as raw materials for health food 
production;  harvest, storage and processing process;  marketing and future trend of 
health food productions 

 
1203 346 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

      การจําแนกและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่สําคัญ  ถิ่นกําเนิด  การปลูกสร๎าง  
การจัดการ  การเก็บเก่ียวและการนําไปใช๎ประโยชน์  พันธุ์และการเลือกพันธุ์สําหรับการปลูกเพ่ือทําหญ๎าแห๎ง
และหญ๎าหมัก  การประเมินคุณคําทางอาหาร  ความสําคัญของการจัดการทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์   
รูปแบบของทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว์  ปัจจัยการผลิต  ความสัมพันธ์ของการจัดการทุํงหญ๎ากับสภาพการเจริญเติบโต
ของพืชและความต๎องการอาหารของสัตว์  การจัดการสัตว์เข๎าแทะเล็ม  การใช๎และการจัดการทุํงหญ๎าสําหรับ
สัตว์และการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

Classification and morphology of important forage crops;  origin;  cultivation;  
management;  harvesting and using;  cultivar and selection for making hay and silage;  
evaluation nutritional content;  importance of pasture management;  patterns of pasture;  
production factor;  relationship between pasture management and plant growth conditions 
and feed requirement of animal;  grazing management;  using and managing pasture for 
animal and forage seed production 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร                                3(2-3-4) 
     (Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

หลักการและแนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การจัดการฐานข๎อมูลเชิงพ้ืนที่  ระบบซอฟท์แวร์
และฮาร์ดแวร์  โครงสร๎างฐานข๎อมูลและฐานข๎อมูล ลักษณะสัมพันธ์  ฟังก์ชั่นของระบบ  การนําเข๎า  การแก๎ไข
และการแปลงข๎อมูล  การจัดการข๎อมูล  การวิเคราะห์  การจําลอง  การนําเสนอผล 

   Principles and concepts of geographical information systems;  management of  
spatial data;  GIS software and hardware;  database and data structure, relationships;  
functions of GIS system;  data input;  data correction and converting;  data manipulation;  
query analysis;  modeling;  presentation  

 
       วิชาเอกพืชสวน 
        1. แผนสหกิจศึกษา        ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 16 หนํวยกิต 
        2. แผนปกติ          ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนปกติสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 
1202 231 หลักการขยายพันธุ์พืช (Principles of Plant Propagation)                       3(2-3-4) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :   ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :   ไม่มี 
               หลักการและวิธีการขยายพันธุ์พืช  การขยายพันธุ์พืชแบบใช๎เพศ  เมล็ดและองค์ประกอบของ
เมล็ด การเพาะกล๎า การย๎ายปลูกและการเก็บเก่ียว  การขยายพันธุ์แบบไมํใช๎เพศ การปักชํา การตอนกิ่ง การ
ติดตา การตํอกิ่ง การแบํง การแยกและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ปัจจัยที่เก่ียวข๎องกับการขยายพันธุ์พืช  การ
จดัการระบบนํ้าในการขยายพันธุ์พืช  สารควบคุมการเจริญเติบโตสําหรับการขยายพันธุ์พืช 
              Principles and methods of plant propagation;  sexual propagation;  seed and seed 
components, seedling, transplanting and harvesting;  asexual propagation, cutting, layering, 
budding, grafting, division, separation and tissue culture;  factors relate to plant propagation;  
water system management for plant propagation;  plant growth regulators for plant 
propagation 
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1202 344 การผลิตเห็ดและการแปรรูป (Mushroom Production and Processing) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

     ความสําคัญของเห็ด  ชีววิทยาเห็ด  สภาพแวดล๎อมทีเ่กี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโตของเห็ด 
ความต๎องการธาตุอาหาร  การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  การเพาะเห็ดฟาง  การเพาะเห็ดในทํอนไม๎   
เห็ดไมคอร์ไรซํา  เห็ดพิษ  ศัตรูเห็ด  การแปรรูปเห็ด 

Mushroom importance;  mushroom biology;  environment for mushroom 
growth, nutritional requirements;  mushroom cultivation in plastic bags;  straw mushroom 
cultivation;  log cultivation;  mycorrhiza mushroom;  poision mushroom;  mushroom pests;  
mushroom processing 
 

1202 345 เทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์  
(Production Technologies of Spices and Medicinal Plants and 
Utilization) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
ความสําคัญ ความหมายและประวัติของพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร  ประเภทของพืช

เครื่องเทศ  ประเภทของพืชสมุนไพร  สารสําคัญท่ีมีอยูํในพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร   
การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช  การผลิตที่มีคุณภาพตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม   
การปลูกและการดูแลรักษา  การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  การนําไปใช๎ประโยชน์   
การแปรรูป  มาตรฐานการผลิตพืชสมุนไพรและการใช๎ประโยชน์  ความต๎องการพืชเครื่องเทศและพืช
สมุนไพรในปัจจุบัน  การพัฒนาอุตสาหกรรมพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพรของไทย  นวัตกรรมการผลิต
พืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร 
        Importance, meaning and history of spices and medicinal plants;  types of 
spices;  types of medicinal plants;  chemical components in spices and medicinal 
plants;  growth analysis of plants;  good agricultural practices;  planting and cultivation;  
harvesting and post harvest technology;  utilization;  processing;  standards of medicinal 
plant production and their uses;  demand of spices and medicinal plants;  industrial 
development of Thai spices and medicinal plants;  innovation of production of spices 
and medicinal plant  
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1202 349 การผลิตผักพื้นบ้าน (Indigenous Vegetable Crop Production)          3(2-3-4) 
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ความสําคัญ  การจําแนกผักพ้ืนบ๎าน  หลักการเบื้องต๎นในการผลิต  การผลิตผักพ้ืนบ๎าน  การ
ผลิตผักพ้ืนบ๎านวงศ์กะเพรา-โหระพา การผลิตผักพ้ืนบ๎านวงศ์ขิง-ขํา การผลิตผักพ้ืนบ๎านวงศ์แตง การผลิตผัก
พ้ืนบ๎านวงศ์ถ่ัว การผลิตผักพ้ืนบ๎านวงศ์ผักชี การผลิตผักพ้ืนบ๎านวงศ์มะเขือ การผลิตผักพ้ืนบ๎านวงศ์อ่ืน ๆ  
การตลาดผักพ้ืนบ๎าน  

    Importance;  identifying of indigenous vegetable;  principles in indigenous 
vegetable production;  indigenous vegetable production crops;  Lamiaceae family, 
Zingiberaceae family, Cucurbitaceae family, Leguminosae family, Apiaceae family, Solanum 
family, miscellaneous family;  marketing of indigenous vegetable 
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1202 350 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 
(Postharvest Technology of Horticultural Crops) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การสูญเสียผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเก่ียว ความสําคัญของวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวที่มี

ตํอผลิตผลพืชสวน  ลักษณะและโครงสร๎างของผลิตผลพืชสวน การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีที่
เกี่ยวกับการบริบูรณ์ การสุก และการวายของผลิตผลพืชสวนในระยะหลังการเก็บเก่ียว  ปัจจัยที่ทําให๎เกิด
การเสื่อมคุณภาพของผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเก่ียว  วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือรักษาคุณภาพที่ดี
และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลพืชสวน วิธกีารเก็บเกี่ยวและการใช๎ดัชนีการเก็บเก่ียวที่เหมาะสม มาตรฐาน
ผลิตผลพืชสวน การจัดการด๎านอุณหภูมิ การใช๎ประโยชน์จากเอทิลีนและสารยับยั้งเอทิลีนกับผลิตผลพืช
สวน การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช การจัดการผลิตผลพืชสวนในทางการค๎า การบรรจุหีบหํอ การเก็บ
รักษาและการขนสํงกับผลิตผลพืชสวน การเตรียมผลิตผลตัดแตํงพร๎อมบริโภค 

Postharvest losses of horticultural crops, importance of postharvest 
technology on horticultural crops;  characteristics and structure of horticultural crops, 
physiological and biochemical changes of horticultural crops involving in maturation, 
ripening and senescence during postharvest period;  factors influencing deterioration of 
horticultural crops during postharvest period;  postharvest technology maintaining good 
quality and prolonging storage life of horticultural crops, appropriate harvesting methods 
and harvesting indices, standardization for horticultural crops, temperature management, 
applications of ethylene and ethylene inhibitors on horticultural crops, control of 
postharvest diseases and pests, handling of horticultural crops for commercial level, 
packaging, storage and transportation of horticultural crops, preparation of horticultural 
crops to fresh-cut product 
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1202 351 ภูมิทัศน์และการจัดสวน (Landscape and Gardening) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
งานทางด๎านเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ประวัติการจัดสวน  แนวความคิดและรูปแบบการจัดสวน  

ความรู๎พื้นฐานด๎านการออกแบบ  องค์ประกอบและสิ่งกํอสร๎าง  พรรณไม๎และสนามหญ๎า  การฝึกทักษะ
การออกแบบและเขียนแบบทางภูมิทัศน์พื้นที่บ๎านพักอาศัย  การประเมินราคา  การดูแลบํารุงรักษา  
การจัดแสดงผลงานทางภูมิทัศน์ 

Landscape technology works;  history of gardening;  gardening concepts and 
patterns;  basic knowledge of design;  elements and construction;  varieties of plant and lawn;  
practice in landscape design and drawing skill for residential area;  cost estimate;  
maintenance;  landscape exhibitions 

 
1202 354 การจัดการสนามหญ้า (Turfgrass Management) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

 ประวัติหญ๎าสนามและอาชีพที่เก่ียวข๎อง  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิดของหญ๎าสนาม  
เทคโนโลยีการให๎น้ําหญ๎าสนาม  ปุ๋ยหญ๎าสนาม  การตัดหญ๎า  การออกแบบและการจัดการสนามกอล์ฟ  
วัชพืช  โรค  แมลงและศัตรูของหญ๎า  การดูแลบํารุงรักษา  

History of turfgrass and professions related to turfgrass;  botanical 
characteristics, types of turfgrass;  turfgrass watering technologies;  turfgrass fertilizer;  
turfgrass cutting;  golf course designs and management;  weeds;  diseases;  insects and 
pest management;  maintenance 
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1202 356 แมลงท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจและการท าฟาร์มแมลงเศรษฐกิจ 
(Economic Entomology and Economic Insect Farming) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

     ความหลากหลายและการจําแนกประเภทของแมลงศัตรูพืชที่สําคัญของประเทศไทย  ลักษณะ 
ความเสียหาย  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  กลยุทธ์การควบคุมแมลงศัตรูพืชไรํ พืชผัก  ไม๎ผลและพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย  แมลงที่มีประโยชน์ในด๎านเศรษฐกิจ แมลงผสมเกสร แมลงให๎ผลิตภัณฑ์และแมลงศัตรู
ธรรมชาติ  แมลงกินได๎และอุตสาหกรรมด๎านแมลง  การจัดการฟาร์มเลี้ยงแมลง  การใช๎ประโยชน์จากแมลง 
การจัดการฟาร์มแมลง  ฟาร์มแมลงกินได๎ที่เป็นอาหารสําหรับมนุษย์และสัตว์  ฟาร์มแมลงศัตรูธรรมชาติ   
ผลิตภัณฑ์  การแปรรูป  การเพ่ิมมูลคํา  กฎระเบียบและมาตรฐานฟาร์มแมลง 

   Diversity and identification of economic insects pest in Thailand;  type of 
damage;  economic impact;  control strategies insect pests of field crops, vegetables; 
orchards and other economic crops of Thailand;  beneficial of insects, insects pollinators, 
product of insects and natural enemies insects;  edible insect and industrial insect;  insect 
farming management;  insect farm utilization of insects;  edible insects farming for food 
and feed;  natural enemies insects farming;  products processing;  value added;  legal 
framework and farm standardization 

 
1202 414 การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช (Pest Controls) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1202 212 โรคพืชวิทยาเบื้องต้น 
1202 213 กีฏวิทยาทางการเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี   
ชนิดและลักษณะการทําลายของศัตรูพืช  ระดับเศรษฐกิจของแมลงศัตรูพืช  การป้องกันกําจัด

แมลงศัตรูพืช  การวินิจฉัยโรคพืช  การควบคุมโรคพืช  ความเป็นพิษของสารเคมีปราบศัตรูพืช  การใช๎
สารเคมีปราบศัตรูพืช  การควบคุมศัตรูพืชอยํางปลอดภัยและเหมาะสม  วัชพืชและการควบคุม 

Pest types and crop destruction;  economic thresholds for insect 
management;  insect pest management;  plant diseases diagnosis;  pest managements;  
mode of action of pesticides;  applications of pesticide;  safety and appropriate use of 
pesticides;  weed and weed control 
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1202 432 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Principles of Plant Tissue Culture) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1202 320 สรีรวิทยาของพืช  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
หลักการในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการนําไปใช๎ประโยชน์  การจัดการห๎องปฏิบัติการเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช  สาเหตุของการปนเปื้อนในงานเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและวิธีป้องกันกําจัด  แบบแผนการเจริญพัฒนา
เป็นต๎นพืชในหลอดแก๎วและการเจริญพัฒนาของพืช  อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  เทคนิคการขยายพันธุ์พืชโดย
การเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเลี้ยงอับละอองเกสร  การขยายพันธุ์กล๎วยไม๎โดยการเพาะเมล็ด  การเก็บรักษา
พันธุกรรมพืช  เทคโนโลยีชีวภาพ 

Principles of plant tissue culture and applications;  laboratory setting for 
plant tissue culture;  cause of contamination and controls;  patterns of plant 
development in vitro and plant development;  plant tissue culture media;  plant 
propagation techniques with tissue culture, anther cultures;  orchid seed propagation;  
plant germplasm preservation;  biotechnology 

 
1202 441 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน (Horticulture Seed Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1202 440 วิทยาการเมล็ดพันธุ์  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

     การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน  หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์  การสืบพันธุ์ของพืช  การพัฒนาและการ
แกํของเมล็ด  ปัจจัยที่มีผลตํอการผลิตเมล็ดพันธุ์  การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก  การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม๎ดอก  ธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์พืชสวน  

            Horticultural seed production;  principles of seed production;  plant 
reproduction;  seed development and maturity;  factors affecting seed production;  
vegetable seed production;  flower seed production;  business of horticultural crop seeds 
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1202 442 การผลิตกาแฟชาและโกโก้ (Coffee Tea and Cocoa Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
ความสําคัญและประวัติ  สถานการณ์การผลิต  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ชนิด พันธุ์และ

นิสัยการเจริญเติบโต  การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์  การปลูกและการดูแลรักษา  การให๎ปุ๋ย   
การตัดแตํงกิ่ง  การควบคุมโรคและแมลงศัตรู  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว  การแปรรูป  
การบริโภคและการใช๎ประโยชน์  การตลาด 

Importance and history;  situation of production;  botanical characteristics;  
types, cultivars and growth habit;  propagation and breeding;  planting and cultural 
practices;  fertilizer application;  pruning;  control of diseases and insect pests;  harvest 
and post-harvest practices;  processing;  consumption and utilization;  marketing 

 
1202 445 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

(Floriculture and Ornamental Plant Production Technology) 
3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
เทคโนโลยีการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ  ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต  การปลูก การ

ขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การป้องกันกําจัดโรคและแมลง วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว  การนําเอาไม๎ดอกไม๎
ประดับไปใช๎ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  การผลิตในโรงเรือน  ทัศนศึกษาแปลงปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ  

Flower and ornamental plant production technology;  factors affecting plant 
growth;  cultivation, propagation, cultural practice, pest control, postharvest;  bringing 
ornamental plants for commercial purpose;  greenhouse productions;  field trip to flower and 
ornamental plant farms 
 
1202 459 หัวข้อคัดสรรทางพืชสวน (Selected Topics in Horticulture) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การประมวลความรู๎ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมํ ๆ ทางด๎านพืชสวนที่สามารถประยุกต์ใช๎เพ่ือ

การผลิตพืช โดยเน๎นการนําเสนอประเด็นและการระดมความคิด 
Collections of recently modern knowledge and development in Horticulture 

for plant production, emphasizing presentations, brain storming and discussions 
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1202 460 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล (Fruit Production Technology) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 

การจําแนกชนิดของไม๎ผล  โครงสร๎างและหน๎าที่ของไม๎ผล  ดอกและการออกดอก   
การติดผลและการเจริญของผล  สารควบคุมการเจริญเติบโต  ระบบน้ําอัจฉริยะ  การขยายพันธุ์   
การให๎ปุ๋ย  การจัดการทรงต๎นและการตัดแตํงกิ่ง  โรคและแมลง  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการ 
หลังการเก็บเก่ียว  คุณภาพของผลไม๎  การผลิตไม๎ผลในโรงเรือน 

        Classification of fruits;  structures and functions of fruit plants;  flower and 
flowering;  fruit set and development;  plant growth regulator;  intelligent watering 
system;  propagation;  fertilizer application;  training and pruning;  management of 
pathogen and insect;  harvest and postharvest;  fruit qualities;  greenhouse fruit crop 
productions 

 
1202 461 เทคโนโลยีการผลิตผัก (Vegetable Production Technology) 3(2-3-4) 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 

        หลักการเบื้องต๎นของการผลิตผัก  เทคโนโลยีการผลิตกล๎าผัก  เทคโนโลยีการ
ปลูกผัก  ต๎นแบบการผลิตผักกินใบและผลอัจฉริยะในโรงเรือน 

        Principles of vegetable crop production;  plantlet production technology;  
vegetable crop production technology;  smart greenhouse prototype for leaf and fruit 
vegetable crops 

 

       วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
        1. แผนสหกิจศึกษา        ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 16 หนํวยกิต 
        2. แผนปกติ          ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนปกติสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 
1200 301 ธุรกิจเกษตร (Agribusiness) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า 108 
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1203 346 พืชอาหารสัตว์และการจัดการ (Forage Crops and Management) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า 117 
 

1203 423 สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก  
(Reproductive Physiology of Poultry) 

3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
ระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก  ฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์  วงรอบการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกเพศเมีย  

น้ําเชื้อ  ปัจจัยที่มีผลตํอการสืบพันธุ์  การกกฟักไขํตามธรรมชาติและพฤติกรรมความเป็นแมํ  
Reproductive system of avian species;  reproductive hormones;  reproductive 

cycle of female poultry;  semen;  factors affecting reproduction;  natural brooding and 
maternal behavior 

 
1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์ 

(Biotechnology in Livestock Reproduction) 
2(2-0-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
เทคโนโลยีการผสมเทียม  เทคโนโลยีการย๎ายฝากตัวอํอน  การกําหนดและเหนี่ยวนําการเป็น

สัด  ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์  ปัญหาด๎านการสืบพันธุ์ของปศุสัตว์และ
การแก๎ไขปัญหา 

Artificial insemination technology;  embryo transfer technology;  estrus  

determination and synchronization;  progress in biotechnology for livestock reproduction;  
livestock reproductive problems and solutions 
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1203 425  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์                             1(0-3-0) 
               (Biotechnology in Livestock Reproduction Laboratory) 
               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
               รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1203 424 เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์ 
                การรีดเก็บน้ําเชื้อและการตรวจประเมินคุณภาพน้ําเชื้อ  การเตรียมและเก็บรักษาน้ําเชื้อ 
แชํแข็ง  การกําหนดและการเหนี่ยวนําการเป็นสัด  การเก็บเซลล์ไขํ  เทคนิคการผลิตโอโอไซต์พร๎อมปฏิสนธิ
ในหลอดทดลอง  เทคนิคการผลิตตัวอํอนในหลอดทดลอง  เทคโนโลยีการย๎ายฝากตัวอํอน  ความก๎าวหน๎า
ของเทคโนโลยีชีวภาพด๎านการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์ 
                Semen collection and evaluation of semen qualities;  semen preparation and 
cryopreservation;  estrus determination and synchronization;  oocyte collection;  in vitro 
maturation (IVM);  in vitro fertilization (IVF);  embryo transfer technology;  reproductive 
biotechnology progress in livestock 
 
1203 440 การผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
ความเป็นมาและสถานการณ์การเลี้ยงสัตว์ปีกในปัจจุบัน  การตลาดสัตว์ปีก  สรีรวิทยาและการ

สืบพันธุ์สัตว์ปีก  พฤติกรรมสัตว์ปีก  การจัดการไกํพํอแมํพันธุ์และการฟักไขํ  อาหารและการให๎อาหารสัตว์
ปีก  พันธุ์และการจัดการไกํเนื้อ ไกํไขํ และเป็ด  โรคและการป้องกันโรคสัตว์ปีกท่ีสําคัญ  ความก๎าวหน๎าใน
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก  

Background and current situation of poultry production;  poultry marketing;  
physiology and reproduction of poultry;  poultry behavior;  breeder management and egg 
incubation;  feed and poultry feeding;  breed and management of broiler, layer and duck;  
major poultry diseases and prevention;  advanced poultry production technology 
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1203 443 การผลิตสุกร (Swine Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
  สถานการณ์การผลิตสุกร  พันธุ์สุกร  การจัดการโรงเรือน การปรับปรุงพันธุ์ การผสมพันธุ์และ

การใหอ๎าหาร  การจัดการสุกรขุน  โรคและการสุขาภิบาลฟาร์ม  การจัดการของเสีย  การแบํงเกรดสุกรมี
ชีวิต  การฆําและการประเมินซากสุกร  การใช๎ระบบสารสนเทศในการผลิตสุกร  กรณีศึกษา  

      Situation of swine production;  breed of swine;  management of  housing, 
breeding, mating and feeding;  fattening management;  diseases and farm hygiene;  waste 
management;  grading of swine;  slaughtering and carcass evaluation;  applications of 
information systems in swine production;  case studies 

 

1203 444 การผลิตแพะและแกะ (Goat and Sheep Production) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  

   ความสําคัญของการเลี้ยงแพะและแกะ  สถานการณ์การผลิตแพะและแกะ  การจัดการ
โรงเรือน การปรับปรุงพันธุ์ การผสมพันธุ์และการให๎อาหาร  การขุนแพะและแกะ  โรคและการสุขาภิบาล
ฟาร์ม  การฆําและการชําแหละซาก  หํวงโซํอุปทานแพะและแกะ 

    Importance of goat and sheep raising;  goat and sheep production situation;  
management of  housing, breeding, mating and feeding;  fattening of goat and sheep;  
diseases and farm hygiene;  slaughtering and carcass cutting;  supply chain of goat and 
sheep  

 
1203 447  การผลิตโคเนื้อและกระบือ (Beef and Buffalo Production)     3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  

  พันธุ์โคเนื้อและกระบือที่เหมาะสมกับการผลิตในประเทศไทย  การจัดการโรงเรือน  
การปรับปรุงพันธุ์ การผสมพันธุ์และการให๎อาหาร  การจัดการโคขุน  โรคและการสุขาภิบาลฟาร์ม  หํวงโซํ
อุปทานโคเนื้อและกระบือ  

   Breeds of beef cattle and buffalo appropriate for production in Thailand; 
management of  housing, breeding, mating and feeding;  fattening management;  diseases 
and farm hygiene;  supply chain of beef cattle and buffalo 
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1203 448 การผลิตโคนม (Dairy Production)                                         3(2-3-4) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
พันธุ์โคนมท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมของประเทศไทย  การจัดการโรงเรือน  

การปรับปรุงพันธุ์ การผสมพันธุ์และการให๎อาหาร  โรคและการสุขาภิบาลฟาร์ม  การสังเคราะห์น้ํานม  
ผลิตภัณฑ์นม  หํวงโซํอุปทานโคนม   

Breeds of dairy cattle appropriate for production in Thailand;  management of  
housing, breeding, mating and feeding;  diseases and farm hygiene;  milk synthesis;  milk 
products;  supply chain of dairy cattle 

 

1203 450 การจัดการผลผลิตจากสัตว์ (Animal Products Management) 3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

                หลักวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์  โรงฆําสัตว์และอุปกรณ์  การจัดการสัตว์กํอนฆํา  หลักการฆําและ
ตัดแตํงซาก  การประเมินซาก  ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพซากและเนื้อ  การแปรรูปเนื้อสัตว์  การจัดการนม
และผลิตภัณฑ์นม  การจัดการไขํและผลิตภัณฑ์ไขํ  สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สัตว์ 
                 Principles of meat science;  slaughter house and equipment;   
pre-slaughtered animal management;  principles of slaughtering and carcass cutting;  
carcass evaluation;  factors affecting carcass and meat quality;  meat product processing;  
milk and milk products management;  egg and egg products management;  sanitation of 
animal product 
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1203 451 สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animals) 2(2-0-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

     ความสําคัญ สถิติและแนวโน๎มของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่สําคัญ  สุขภาพ  อาหาร โภชนาการ  
และสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยง  โรคสําคัญและการดูแลสุขภาพเบื้องต๎นของสัตว์เลี้ยง  เทคโนโลยีชีวภาพและ
สมุนไพรในการผลิตสัตว์เลี้ยง  ระบบการผลิตและการตลาดในประเทศไทย  แนวทางการประกอบธุรกิจสัตว์
เลี้ยง 

     Importance, statistics and trends of important companion animals;  health;  
food, nutrition and animal welfare;  important diseases and basic health care for 
companion animals;  biotechnology and herbs for companion animal production;  
production system and marketing in Thailand;  guidelines for running companion animal 
business 
 
1203 458 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 1 (Selected Topics in Animal Science I) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
เงื่อนไขพิเศษ : ส าหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4  
การประมวลความรู๎ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมํ ๆ ทางด๎านสัตวศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช๎

เพ่ือการผลิตสัตว์ โดยเน๎นการนําเสนอประเด็นและการระดมความคิด 
Collections of recently modern knowledge and development in animal 

science for animal production, emphasizing presentations, brain storming and discussions 
 
1203 459 หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 2 (Selected Topics in Animal Science II) 3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

      การประมวลความรู๎ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมํ ๆ ทางด๎านสัตวศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช๎
เพ่ือการผลิตสัตว์ โดยเน๎นการนําเสนอประเด็น การระดมความคิดและปฏิบัติการ 

      Collection of recently modern knowledge and development in animal science 
for animal production, emphasizing presentations, brain storming, discussion and 
laboratory 
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1213 371 ธุรกิจดิจิทัลทางการเกษตร (Digital Business in Agriculture)  3(3-0-6) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

                โมเดลและแนวคิดธุรกิจดิจิทัลทางการเกษตร  โครงสร๎างพื้นฐานของธุรกิจดิจิทัล อินเทอร์เน็ต 
เว็บ โมบายแพลตฟอร์ม  การสร๎างธุรกิจดิจิทัลทางการเกษตร เว็บไซต์ โมบายไซต์ แอปพลิเคชั่น   
บรรจุภัณฑ์สินค๎าเกษตรและการขนสํง  ระบบการชําระเงินและความปลอดภัยของธุรกิจดิจิทัลทาง
การเกษตร  แนวคิดการประชาสัมพันธ์และการตลาดธุรกิจดิจิทัลทางการเกษตร  การตลาดผํานทาง  
สื่อโซเชียล โมบาย ท๎องถิ่น กลุํมที่มีความสนใจเดียวกัน  การบริการและการค๎าปลีกออนไลน์   
สื่อและเนื้อหาออนไลน์ทางการเกษตร  การจัดการหํวงโซํอุปทานและการค๎ารํวมทางการเกษตร 
          Models and concepts of digital business in agriculture;  infrastructure of digital 
business, the Internet, web, mobile platform;  building digital business in agriculture,  
web sites, mobile sites, applications;  agricultural product packaging and logistic;  
agriculture digital business security and payment systems;  digital business in agriculture 
marketing advertising concepts;  social, mobile, local, niche marketing;  online retail and 
services;  media and online content in agriculture;  supply chain management and 
collaborative commerce in agriculture 
 
1213 373 การประมวลผลภาพดิจิทัลส าหรับเกษตรอัจฉริยะ              3(2-3-4) 
     (Digital Image Processing for Smart Farming)  
              รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1213 360 การจัดการข้อมูลทางการเกษตร 
         รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    แนวคิดการประมวลผลภาพดิจิทัลสําหรับเกษตรอัจฉริยะ  การประมวลผลภาพดิจิทัลสําหรับ
การเกษตร  ชนิดของภาพดิจิทัล  ขนาดและความละเอียดของภาพดิจิทัล  การประมวลผลภาพสี  การแบํง
ภาพ  การอธิบายและการแทนคํา  การตรวจจับวัตถุ  ปัญญาประดิษฐ์และแมชชีนวิชัน  การเรียนรู๎ของ
เครื่องและการเรียนรู๎เชิงลึก  แอปพลิเคชั่นสําหรับเกษตรอัจฉริยะ 

     Digital image processing concept for smart farming;  digital image processing for 
agriculture;  digital image types;  size and resolution of digital image;  processing of color 
image;  image segmentation;  representation and description;  object detection;  AI and 
machine vision;  machine learning and deep learning;  applications for smart farming 
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1213 453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่องานด้านการเกษตร                                3(2-3-4) 
     (Geographic Information System for Agricultural Tasks) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

               คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า  118 
 
1213 454 การวิเคราะห์ภาพถ่ายระยะไกลเพื่องานด้านการเกษตร             3(2-3-4) 
     (Processing of Remote Sensing Images for Agricultural Tasks) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
    ความหมายและลักษณะของภาพถํายระยะไกล  การสร๎างข๎อมูล  คุณสมบัติที่สําคัญของ

ดาวเทียม  การจําแนกภาพถํายระยะไกลจากดาวเทียมอยํางละเอียด  โดยใช๎ QGIS และปลั๊กอินแบบ
โอเพนซอร์สเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การจัดประเภทรูปภาพเพ่ือสร๎างข๎อมูลโดยใช๎รูปภาพของ Google 
Earth  ตัวอยํางการประยุกต์ใช๎งานการเกษตรและสิ่งแวดล๎อมและงานด๎านอื่น ๆ 
             Meaning and characteristics of satellite imagery;  creation of data;  important 
properties of satellite;  detailed classification of satellite imagery;  using open - sourced 
QGIS and plug – ins as analytical tools for classifying images to produce data using Google 
Earth images;  examples of applications to agricultural environmental and other tasks 
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1213 462 เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเบื้องต้น                        3(2-3-4) 
    (Fundamentals of Agricultural Information Technology) 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
    การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในด๎านการเกษตร  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีเว็บเพื่องานด๎านการเกษตร  ระบบสารสนเทศใน
สํานักงาน  ความรู๎พื้นฐานการใช๎โปรแกรมสําเร็จเพ่ืองานด๎านการเกษตร  แบบจําลองคอมพิวเตอร์ทาง
การเกษตร  สารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์  การรับรู๎ระยะไกล  ระบบเกษตรความเที่ยงตรงสูง  กฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด๎านการเกษตร 

   Applications of agricultural information technology;  information technology 
management;  obtaining computer hardware and software;  web technology for 
agricultural tasks;  information systems in office;  basic knowledge of software packages for 
agricultural tasks;  models of computer system for agriculture;  geographical information 
system;  remote sensing;  precision agriculture;  laws relating to information technology;  
trends in information technology in agriculture 

 
1213 463 เกษตรแม่นย า (Precision Agriculture)                                           3(2-3-4) 

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
    หลักการทํางานของระบบควบคุมอัตโนมัติ  อุปกรณ์ท่ีใช๎ควบคุมระบบอัตโนมัติ  การประยุกต์

ระบบควบคุมอัตโนมัติมาใช๎ควบคุมเครื่องจักร  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช๎ในการเกษตรและเกษตรแมํนยํา   
ปัญญาประดิษฐ์ทางการเกษตร 

Principles of automatic control systems;  devices used in automatic control 
systems;  applications of automatic control systems to machines;  electronic equipment 
used in agriculture and precision agriculture;  artificial intelligence in agriculture 
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       วิชาเอกประมง 
        1. แผนสหกิจศึกษา        ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนสหกิจศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 16 หนํวยกิต 
        2. แผนปกติ          ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
    นักศึกษาแผนปกติสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนกลุํมวิชาชีพเลือก ไมํน๎อยกวํา 18 หนํวยกิต 
1204 312 อนุกรมวิธานของปลา (Fishes Taxonomy)                         3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    การจัดลําดับทางอนุกรมวิธานของปลา  ทักษะการวิเคราะห์ชนิดและการบรรยายลักษณะ
ภายนอกและลักษณะภายในของปลา  ทักษะการศึกษาและจัดการตัวอยํางในห๎องปฏิบัติการ ทักษะการเก็บ
รักษาและจัดการตัวอยํางในห๎องพิพิธภัณฑ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิธีการศึกษา การฝึกทักษะการเก็บ
ข๎อมลูภาคสนาม การศึกษานอกสถานที่ 

    Taxonomic hierarchy of fishes;  identification practice and descriptive diagnostic 
characters;  practice in laboratory works with fish specimens; practice in preservation and 
collection management of specimens in museum;  technological and methodological 
innovations;  practice in observation field survey;  field studies 
 
1204 313 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง (Invertebrate Zoology of Fisheries)   3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    การแบํงหมวดหมูํและบรรยายลักษณะเดํนของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศน้ําเค็มและน้ํา
จืด  ลักษณะภายนอกและระบบอวัยวะของสัตว์ไมํมีกระดูกสันหลัง  ระบบยํอยอาหาร ระบบสืบพันธุ์และวงจร
ชีวิต ระบบขับถําย ระบบประสาท  ระบบนิเวศแหลํงอาศัย  คุณคําทางเศรษฐกิจตํอการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การศึกษานอกสถานที่   

   Classification and description on diagnostic characters of invertebrate in marine and 
freshwater ecosystems;  morphology and organ system of invertebrates;  digestive system, 
reproductive system and life cycle, excretion system, nervous system;  habitat type in 
aquatic environments;  commercially value in fisheries and aquacultures;  field studies  
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1204 316 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology)                                            3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ประโยชน์ของแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ในด๎านประมงและสิ่งแวดล๎อม  ลักษณะของแพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอนสัตว์ แพลงก์ตอนในแหลํงน้ําจืด  วิธีการเก็บตัวอยํางและการจําแนกชนิดในห๎องปฏิบัติการ  
การคัดแยก การทําให๎บริสุทธิ์  การผลิตแพลงก์ตอนเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ําและคน  

    Benefits of plankton to fisheries and environment;  characterization of 
phytoplankton and zooplankton, freshwater plankton;  sample collection and species 
identification;  isolation, purification;  plankton culture for food source for aquatic animals 
and humans 

 
1204 319 สรีรวิทยาสัตว์น้ าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า                                            3(2-3-4) 
    (Physiology of Aquatic Animals for Aquaculture) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
ความสําคัญของสรีรวิทยาสัตว์น้ําตํอการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ระบบและกลไกการทํางานของ

ระบบของสัตว์น้ํา ระบบออสโมเรกูเลชั่น ระบบหายใจ ระบบเลือดและการหมุนเวียนเลือด ระบบ
กล๎ามเนื้อ ระบบตํอมไร๎ทํอ ระบบประสาท ระบบรับความรู๎สึก ระบบสืบพันธุ์ ระบบการยํอยอาหารและ
ระบบขับถําย  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย แอมโมเนีย ตะกอน น้ํา
เสียที่มีผลตํอสรีรวิทยาของสัตว์น้ํา  สรีรวิทยาสัตว์น้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สําคัญตํอการเพาะพันธุ์
สัตว์น้ํา  สรีรวิทยาสัตว์น้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่สําคัญตํอการเลี้ยงสัตว์น้ํา  สรีรวิทยาที่กระตุ๎นความ
สมบูรณ์เพศของพํอแมํพันธุ์โดยใช๎ฮอร์โมนสังเคราะห์ อาหารและคุณภาพน้ําให๎กับพํอแมํพันธุ์สัตว์น้ํา  
สรีรวิทยาที่กระตุ๎นการลอกคราบและการเจริญเติบโตให๎กับสัตว์น้ํา 

Importance of physiology of aquatic animal on aquaculture;  system and 
mechanism of system in aquatic animals, osmoregulation system, respiration system, blood 
and blood circulation system, muscular system, endocrine system, nervous system, sensory 
system, reproductive system, digestive system and excretory system;  environmental 
changes, temperature, dissolved oxygen, ammonia, sediment, waste water on physiology of 
aquatic animals;  essential physiology of aquatic animals on breeding;  essential physiology 
of aquatic animals on culture;  physiology of sexual maturation stimulation of broodstock 
using hormone analogue, feed and water quality for fish broodstock;  physiology of molting 
and growth stimulation for aquatic animal 
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1204 353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม         3(2-3-4) 
              (Ornamental Fish Culture Technology)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
โครงสร๎างหํวงโซํการตลาดปลาสวยงาม  การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง  การ

จัดการฟาร์ม การบรรจุและการขนสํง ความหลากหลายและการจัดประเภทปลาสวยงาม การจัดตู๎ปลาสวยงาม 
การตลาดในประเทศและตํางประเทศ  กฎหมายและข๎อบังคับเก่ียวกับการสํงออกปลาสวยงาม  

Structural market chain of ornamental fish;  breeding and culturing technology;  
farm management standards, packaging and transportation, diversity and classification guide 
for ornamental fish, aquarium tank decoration, domestic and international market;  laws and 
regulations on export of ornamental fish 
 
1204 354 การเพาะพันธุ์ปลาและการเป็นผู้ประกอบการ                                              3(2-3-4) 
     (Fish Breeding and Entrepreneurship) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การวางแผนระบบการเพาะพันธุ์ปลาและการตลาด  การพัฒนาแนวคิดในการเป็นผู๎ประกอบการ

การเพาะพันธุ์ปลา  ความหลากหลายและการคัดสายพันธุ์พํอแมํพันธุ์ปลา  การจัดการพํอแมํพันธุ์ปลาในระบบ
โรงเรือนและฟาร์ม  การตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์เพศของพํอแมํพันธุ์ในระดับประชากร  การ
จัดระบบคูํผสมของพํอแมํพันธุ์ปลา  การเพาะพันธุ์ปลาด๎วยฮอร์โมนสังเคราะห์ ปลาดุกลูกผสม ปลาดุกอุย ปลา
ตะเพียน  การผลิตปลาเพศเดียว ปลานิล ปลาหมอไทย  การตรวจสอบคุณภาพของลูกปลาและคุณสมบัติที่
สําคัญ  การอนุบาลลูกปลา  การจัดการระบบน้ําและอาหารในการอนุบาลลูกปลา  การเตรียมลูกปลาสําหรับ
การขาย  การขนสํงลูกปลา  การขายลูกปลาในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
ระบบการผลิตลูกปลา  การศึกษานอกสถานที่    

Planning fish breeding system and marketing;  creating concept idea to be 
entrepreneur of fish breeding;  diversity and strain selection of fish broodstock;  fish 
broodstock management in hatchery and farm;  monitoring quality and sexual maturation of 
broodstock in population level;  determing mating system of broodstock;  fish breeding using 
hormone analogue, hybrid catfish, big head catfish, silver barb;  mono-sex fish production, 
Nile tilapia, climbing perch;  monitoring quality of fish fry and essential properties;  fish 
nursing;  managing water system and feed in fry nursing;  preparing fish fry for selling;  
transporting fish fry;  selling fish fry in off-line and online types;  economics analysis of fish 
production system;  field studies  
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1204 361 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ า                  3(2-3-4) 
(Environmental Impact Assessment of Aquatic Ecosystem)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
ความรู๎พื้นฐานทางชลธีวิทยา  ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการแพรํกระจายของประชากรสิ่งมีชีวิต  

คุณลักษณะทางนิเวศของแหลํงน้ํา  องค์ประกอบและโครงสร๎างของระบบนิเวศแหลํงน้ํา  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของระบบนิเวศแหลํงน้ําโดยตัวชี้วัดทางชีวภาพ  การประเมินความเหมาะสมของแหลํงน้ํา  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม  การป้องกันและแก๎ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล๎อม  กฎหมายและระเบียบ
ทางด๎านสิ่งแวดล๎อม  กรณีศึกษาด๎านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล๎อม  การศึกษานอกสถานที่  

   Basic knowledge of limnology;  factors influencing distribution of living populations;  
characteristics of aquatic ecosystems;  components and structure of aquatic ecosystems;  
monitoring of aquatic ecosystem by using bio-indicators;  environmental impact evaluation 
of aquatic ecosystems;  analysis of environmental impact;  environmental prevention and 
correction;  environmental laws and regulations;  case studies on environmental impact 
evaluation;  field studies 

 
1204 414 ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)                  3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 324 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติด้านประมง 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ชีวภาพของกลุํมประชากรสัตว์น้ํา การเปลี่ยนแปลงปริมาณทรัพยากร  ชีววิทยาการสืบพันธุ์และ
การกินอาหาร  พลวัตประชากร  อายุและการเติบโต  การตาย  การย๎ายถิน่  การทดแทน  การแพรํกระจาย 
ขนาดของกลุํมประชากรสัตว์น้ํา ผลกระทบของการทําการประมงตํอประชากรปลาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
การประเมินปริมาณการลงแรงงานและผลจับที่เหมาะสม  การประยุกต์เพ่ือการจัดการทางด๎านทรัพยากร
ประมง 

   Biological aspects of fish stock, changes in fishery resources;  reproductive and 
feeding biology;  fish population dynamics;  age and growth;  mortalities;  migrations;  
recruitment;  distribution, stock size, short- and long- terms impacts of fisheries to fishery 
resources, assessment of optimum efforts and yields;  applications of fishery management 
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1204 416 นิเวศวิทยาทางประมง (Fishery Ecology)         3(3-0-6) 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
   นิเวศวิทยาของแหลํงน้ําจืด  นิเวศวิทยาแหลํงน้ํากรํอย  นิเวศวิทยาแหลํงน้ําทะเล  ปัจจัยที่มี

อิทธิพลตํอการอยูํอาศัยสิ่งมีชีวิตในแหลํงน้ํา  พลวัตของสิ่งมีชีวิตในแหลํงน้ํา  นิเวศวิทยาประชาคมและการ
ถํายทอดพลังงาน  ผลกระทบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการประมงตํอระบบนิเวศและการป้องกันแก๎ไข  
การศึกษานอกสถานที่ 

   Freshwater ecology;  brackish-water ecology;  marine ecology;  influencing factors 
to species distributions;  population dynamics of aquatic organisms;  community ecology 
and energy transfer;  impacts of aquaculture to aquatic ecology and preventions and 
precautionary approaches;  field trips 
 
1204 418 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้น้ า (Technology for Aquatic Plant Culture)   3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
พันธุ์ไม๎น้ําที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์  ชีววิทยาทั่วไปของพันธุ์ไม๎น้ํา  เทคนิคการเพาะเลี้ยงพันธุ์

ไม๎น้ํา  การจัดตู๎พันธุ์ไม๎น้ํา  การศึกษานอกสถานที่  
Aquatic plants cultured in commercial farm;  general biology of aquatic plants;  

techniques for culture of aquatic plants;  aquarium aquatic plants settlement;  field trips 
 
1204 423 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ า (Aquatic Farm Management)                         3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ลักษณะทั่วไปของการทําฟาร์มสัตว์น้ํา  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช๎ในการจัดการวางแผนการ
บริหารและจัดการธุรกิจ  สถิติและบัญชีฟาร์ม   การวิเคราะห์ ต๎นทุนและกําไรของฟาร์มสัตว์น้ํา  การจัดการ
และบริหารงานในฟาร์มสัตว์น้ํา  

    General characteristics of aquatic farms;  economic theories for planning aquatic 
farm management and business management;  aquatic farm statistics and accounting;  cost 
and return analysis of aquatic farming;  aquatic farm management and administration 
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1204 424 การจัดการประมง (Fishery Management)                           3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
กระบวนทัศน์ในการจัดการประมง  พระราชบัญญัติ (กําหนด) การประมง  อนุสัญญาระหวําง

ประเทศ  การประมงและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  จรรยาบรรณการทําการประมงอยํางมีความรับผิดชอบ 
ข๎อมูลและการรวบรวมข๎อมูลเพื่อการจัดการประมง  มาตรการในการจัดการประมง การเลือกใช๎เครื่องมือ
ประมง จุดอ๎างอิงในการจัดการประมงและการประมาณคํา  การจัดการประมงเชิงเศรษฐศาสตร์  การจัดการ
ประมงแบบมีสํวนรํวม 

Paradigm in fishery management;  Thai’s fisheries law;  international conventions;   
fisheries and conservation of fishery resources;  code of conducts for responsible fisheries;  
data and data collection for fishery management;  fishery regulations, fishing gear selection, 
reference points in fisheries management and estimations;  fishery management in economic 
aspect;  fishery co-management 
 
1204 457 พันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า         3(2-3-4) 

(Genetics and Genetics Improvement of Aquatic Animals)   
     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1101 220 พันธุศาสตร์เบื้องต้น 

              รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
              พันธุศาสตร์กับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  โครโมโซมปลา  ลักษณะคุณภาพ  ลักษณะ
ปริมาณ  ระบบผสมพันธุ์  การปรับปรุงพันธุ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  เครื่องหมายพันธุกรรมและการ
ประยุกต์ใช๎ 
              Genetics in fisheries and aquaculture;  fish chromosome;  qualitative traits;  
quantitative traits;  mating systems;  genetic improvement in aquaculture;  genetic marker 
and its application 
 
1204 460 หัวข้อคัดสรรทางประมง 1 (Selected Topic in Fisheries I)                3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

Collections of recently modern knowledge and development in fishery for animal 
production, emphasizing presentations, brain storming and discussions 
 

              การประมวลความรู๎ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมํ ๆ ทางด๎านประมงที่สามารถประยุกต์ใช๎เพ่ือการ
ผลิตสัตว์ โดยเน๎นการนําเสนอประเด็นและการระดมความคิด 
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1204 461 หัวข้อคัดสรรทางประมง 2 (Selected Topic in Fisheries II)                3(2-3-4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    การประมวลความรู๎ที่ทันสมัยและพัฒนาการใหมํ ๆ ทางด๎านประมงที่สามารถประยุกต์ใช๎เพ่ือการ
ผลิตสัตว์น้ํา โดยเน๎นการนําเสนอประเด็น การระดมความคิดและปฏิบัติการ 

    Collection of recently modern knowledge and development in fishery for animal 
production, emphasizing presentations, brain storming, discussion and laboratory 
 
1204 463 ภาวะมลพิษและพิษวิทยาในแหล่งน้ า                   3(2-3-4) 

(Pollution and Toxicology in Aquatic Environment)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ประเภทของสารพิษในแหลํงน้ํา  อิทธิพลของสารพิษตํอชีวิตสัตว์น้ํา  คําความเป็นพิษตํอสัตว์น้ํา  
การประเมินคําความเป็นพิษของสารพิษ  แนวทางป้องกันและแก๎ไขคุณสมบัติ  สาเหตุและอันตรายอันอาจเกิด
จากน้ําเสีย  ผลกระทบของน้ําเสียตํอสิ่งแวดล๎อม  กรรมวิธีการบําบัดน้ําเสียทางฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา  
แนวทางป้องกัน 
              Types of toxic substances in aquatic environments;  effects of toxic substances on 
aquatic life;  toxicity to aquatic life;  toxic evaluation;  toxic prevention and toxic property 
treatment;  causes and danger of waste water;  effects of waste water on environment;  
physical, chemical and biological treatments;  prevention 
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2.3.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       วิชาเอกพืชไร ่
        1. แผนสหกิจศึกษา       ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education) 1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ  การติดตํอและการเลือกสถาน

ประกอบการที่เหมาะสม  การเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  
มารยาทสังคม  จริยธรรมวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐานสําหรับผู๎ปฏิบัติงาน  การเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์
ข๎อมูล  สรุปผลการศึกษา  การเขียนและนําเสนอผลงาน วัฒนธรรมองค์กร  อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ  กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับแรงงานและสถานประกอบการ 

Preparation for working in private sector;  contact and selection of suitable 
workplace;  resume writing and job interview techniques;  personality development, social 
etiquette training;  professional ethics;  basic work skills;  data collection, data analysis;  
summary;  report writing and presentation, organizational culture;  hygiene and safety in 
workplace;  labor law and workplace regulations 

 
1201 485 สหกิจศึกษาพืชไร่ (Cooperative Education in Agronomy)   6 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  

              การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสาขาวิชาพืชไรํ 
ของนักศึกษา โดยใช๎ระยะเวลาในการปฏิบัติตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ หรือไมํน๎อยกวํา 640 ชั่วโมง 
ของเวลาทําการ การทําโครงงาน การปรับปรุง การเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก๎ไขปัญหาของกระบวนการทํางาน  
การจัดทํารายงานและการนําเสนอปากเปลํา 
              Orientation;  practical work in establishment relating to agronomy at least 16 
consecutive weeks or 640 work hours;  projects, work improvement, performance 
enhancement, problems solving in the operation processes;  report writing and oral 
presentation  
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       2. แผนปกติ          ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
1201 201 ฝึกงานพืชไร่ 1 (Field Work in Agronomy I) 1 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1200 101 ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 1201 240 พืชไร่เศรษฐกิจ  
การเก็บตัวอยํางดินเพื่อวิเคราะห์และการตรวจสอบธาตุอาหารหลักในดิน  การวางแผนการปลูก

พืชไรํ  การเตรียมพ้ืนที่สําหรับปลูกพืช  การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ในห๎องปฏิบัติการ  การปลูก
พืชไรํ  การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ในแปลงปลูกและการปลูกซํอม  การตรวจวัดการเจริญเติบโต
ของพืช  การปลูกข๎าว  ข๎อมูลภูมิอากาศกับการปลูกพืช  การจัดการศัตรูพืช  การใสํปุ๋ย  การให๎น้ํา   
การเก็บเกี่ยวและการวัดผลผลิต  โดยจัดการเรียนการสอน 1 วัน/สัปดาห์ หรือ 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

Soil sampling for analysis and soil primary nutrients testing;  planning of field 
crops;  land preparation for planting;  seed germination test in laboratory;  field crop 
planting;  field germination test and replanting;  plant growth measurement;  rice 
cultivation practice;  climate and cropping;  pest management;  fertilizer application;  
water management;  harvesting and yield measurement;  organize course one day per 
week or six hours per week 

 
1201 202 ฝึกงานพืชไร่ 2 (Field Work in Agronomy II) 1 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1201 201 ฝึกงานพืชไร่ 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

               การฝึกงานด๎านการผลิตพืช  ธุรกิจทางด๎านการเกษตร  การวางแผนการผลิต  การเขียนแผน
ธุรกิจ การทําบัญชี ประเมินความคุ๎มทุนในการผลิต  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ผลิตภัณฑ์พืช  การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ์  การทํางานเป็นทีม  การขายสินค๎า  การจัดการระบบบัญชี  รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ  โดยจัดการเรียนการสอน 1 วัน/สัปดาห์ หรือ 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

Practice in area of agronomy production;  agricultural business;  planning of 
production;  business plan writing, accounting, assessing cost of production;  electronic 
commerce;  plant products;  product design, product value added;  teamwork;  
merchandising;  accounting system management;  performance report of business plan;  
organize course one day per week or six hours per week 
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1201 203 ฝึกงานนอกสถานที่พืชไร่ (External Field Work in Agronomy) 1 หน่วยกิต 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1201 201  ฝึกงานพืชไร่ 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

   การฝึกงานนอกสถานที่เก่ียวกับระบบการผลิตและการจัดการพืชไรํ  การจัดการเชิงธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในหนํวยงานของรัฐหรือเอกชน  ชํวงเวลาไมํน๎อยกวํา 180 ชั่วโมง หรือ 30 วัน 

Practice in crop production system and management;  plant management for 
business and industry in government units or private sectors;  duration 180 hours or 30 
days 

 
1201 481 ปัญหาพิเศษพืชไร่ 1 (Special Problems in Agronomy I) 1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
โครงสร๎างบทความทางวิชาการ  ขั้นตอนการทํางานวิจัย  องค์ประกอบของข๎อเสนอโครงการวิจัย  

การวิเคราะห์บทความ  การสืบค๎นเอกสารอ๎างอิง  การเขียนอ๎างอิง  การเขียนข๎อเสนอโครงการ  การฟังและ
พูดในที่ชุมชน  การนําเสนอโครงการ  

Structure of academic article;  steps involved in doing research work;  elements 
of research proposal;  article analysis;  literature review;  writing references;  writing 
proposal;  public listening and speaking;  project presentation  
 

 

1201 482 ปัญหาพิเศษพืชไร่ 2 (Special Problems in Agronomy II) 2(1-3-2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1201 481 ปัญหาพิเศษพืชไร่ 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การทดลอง  องค์ประกอบของรายงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์  เทคนิคการเขียนผลการ

ทดลอง  เทคนิคการเขียนวิจารณ์ผลการทดลอง  เทคนิคการเขียนเอกสารอ๎างอิง  เทคนิคการเขียนบทคัดยํอ  
การนําเสนอ 

Experiment;  full report elements;  writing result technique;  writing discussion 
technique;  writing reference technique;  writing abstract technique;  presentation 
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       วิชาเอกพืชสวน 
        1. แผนสหกิจศึกษา       ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education) 1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า 142 

 
1202 485 สหกิจศึกษาพืชสวน (Cooperative Education in Horticulture) 6 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

                การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสาขาวิชาพืชสวน 
ของนักศึกษา  โดยใช๎ระยะเวลาในการปฏิบัติตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ หรือไมํน๎อยกวํา 640 ชั่วโมง 
ของเวลาทําการ  การทําโครงงาน การปรับปรุง การเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก๎ไขปัญหาของกระบวนการ
ทํางาน  การจัดทํารายงานและการนําเสนอปากเปลํา 
              Orientation;  practical work in establishment relating to horticulture at least 16 
consecutive weeks or 640 work hours;  projects, work improvement, performance 
enhancement, problems solving in the operation processes;  report writing and oral 
presentation  

 
        2. แผนปกติ        ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
1202 301 ฝึกงานพืชสวน 1 (Field Work in Horticulture I) 1 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1200 101  ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การฝึกงานด๎านการพัฒนาการผลิตพืชสวน  นวัตกรรมและแนวคิดสร๎างสรรค์สําหรับ

มูลคําเพ่ิม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสําหรับผู๎ประกอบการรุํนใหมํ การเขียนแผนธุรกิจ  
การทําบัญชี ประเมินความคุ๎มทุนในการผลิต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
พืชสวน  การจัดการผลผลิต  โดยจัดการเรียนการสอน 1 วันตํอสัปดาห์ หรือ 6 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 

Practice in development production in horticulture, innovation and creativity for 
value added, agricultural science and technology for new generation of entrepreneurs, 
business plan writing, accountancy, assessment of production cost, E-commerce;  variety 
of horticultural products;  yield management;  organize course one day per week or six 
hours per week 
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1202 302 ฝึกงานพืชสวน 2 (Field Work in Horticulture II) 1 หน่วยกิต 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1202 301  ฝึกงานพืชสวน 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

                  การฝึกงานทางด๎านการผลิตพืช  ธุรกิจทางด๎านการเกษตร  การวางแผนการผลิต  เปิด
มุมมองธุรกิจ  การสร๎างแรงบันดาลใจ  การตลาด 4P  ศิลปะออกแบบผลิตภัณฑ์  การสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ์  
การทํางานเป็นทีม  การตลาด IT  การขายสินค๎าออนไลน์  ระบบฟาร์มอัจฉริยะ  โดยจัดการเรียนการสอน 
1 วันตํอสัปดาห์ หรือ 6 ชั่วโมงตํอสัปดาห์ 

  Practice in crop production;  agricultural business;  planning to producing;  
open business view;  motivational;  market 4 p;  product design;  product value;  
teamwork;  IT marketing;  online market;  smart farm;  organize course one day per week 
or six hours per week 

 
 

1202 303 ฝึกงานนอกสถานที่พืชสวน (External Field Work in Horticulture) 1 หน่วยกิต 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1202 301 ฝึกงานพืชสวน 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

     การฝึกงานนอกสถานที่เก่ียวกับระบบการผลิตและการจัดการพืช  การจัดการเชิงธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในหนํวยงานของรัฐหรือเอกชน  ฝึกงานนอกสถานที่ไมํน๎อยกวํา 180 ชั่วโมง หรือ 30 วัน 

Practice in plant production system and management;  plant management for 
business and industry in government units or private sectors;  training outside university 
not less than 180 hours or 30 days 

 
1202 481 ปัญหาพิเศษพืชสวน 1 (Special Problems in Horticulture I) 1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
โครงสร๎างบทความทางวิชาการ  ขั้นตอนการทํางานวิจัย  องค์ประกอบของข๎อเสนอ

โครงการวิจัย  การวิเคราะห์บทความ  การทบทวนวรรณกรรม  การเขียนอ๎างอิง  การเขียนข๎อเสนอ
โครงการ  การฟังและพูดในที่ชุมชน  การนําเสนอโครงการ  

Structure of academic article;  steps involved in doing research work;  
elements of research proposal;  article analysis;  literature review;  writing references;  
writing proposal;  public listening and speaking;  project presentation  
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1202 482 ปัญหาพิเศษพืชสวน 2 (Special Problems in Horticulture II) 2(1-3-2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1202 481 ปัญหาพิเศษพืชสวน 1  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การทดลอง  องค์ประกอบของรายงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์  เทคนิคการเขียนผลการ

ทดลอง  เทคนิคการเขียนวิจารณ์ผลการทดลอง  เทคนิคการเขียนเอกสารอ๎างอิง  เทคนิคการเขียนบทคัดยํอ  
การนําเสนอ 

Experiment;  full report elements;  writing result technique;  writing discussion 
technique;  writing reference technique;  writing abstract technique;  presentation 

 

       วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
       1. แผนสหกิจศึกษา        ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education) 1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

                 คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า 142 
 
1203 485 สหกิจศึกษาสัตวศาสตร์ (Cooperative Education in Animal Science) 6 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา 
1200 301 ธุรกิจเกษตร 

 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :ไม่มี   
                 การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสาขาวิชา 
สัตวศาสตร์ของนักศึกษา โดยใช๎ระยะเวลาในการปฏิบัติตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ หรือไมํน๎อยกวํา 
640 ชั่วโมงของเวลาทําการ การทําโครงงาน การปรับปรุง การเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก๎ไขปัญหาของ
กระบวนการทํางาน  การจัดทํารายงานและการนําเสนอปากเปลํา 
                 Orientation;  practical work in establishment relating to animal science at least 
16 consecutive weeks or 640 work hours;  projects, work improvement, performance 
enhancement, problems solving in the operation processes;  report writing and oral 
presentation  
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        2. แผนปกติ                    ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
1203 201 
 

ฝึกงานสัตวศาสตร์ 1 (Field Work in Animal Science I) 1 หน่วยกิต 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   

      นําความรู๎ที่ได๎จากการเรียนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีมาประยุกต์เขียนแผนธุรกิจการผลิต 
ปศุสัตว์  การนําแผนงานไปลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให๎เกิดความรู๎และประสบการณ์ด๎านการผลิต การตลาด และ
ธุรกิจด๎านการปศุสัตว์ในสภาพความเป็นจริง  อยํางน๎อย 90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

      Applications of theoretical and practical knowledge on writing business plan for 
livestock production;  actual use of plan to gain knowledge and experiences in livestock 
production, marketing, and business in real life;  at least 90 hours/semester 

 
1203 202 ฝึกงานสัตวศาสตร์ 2 (Field Work in Animal Science II) 1 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การฝึกงานนอกสถานที่ท่ีไมํใชํฟาร์มของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข๎องกับระบบการผลิตสัตว์ในเชิง

ธุรกิจและอุตสาหกรรมอยํางน๎อย 180 ชั่วโมง 

Practicing field work related to commercial and industrial animal production 
outside Ubon Ratchathani university at least 180 hours 

 
1203 481 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์ 1 (Special Problems in Animal Science I) 1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
โครงสร๎างบทความวิชาการ  ขั้นตอนการทํางานวิจัย  องค์ประกอบของข๎อเสนอโครงการวิจัย  

การวิเคราะห์บทความ  การทบทวนวรรณกรรม  การเขียนอ๎างอิง  การเขียนข๎อเสนอโครงการ การฟังและพูด
ในที่ชุมชน  การนําเสนอโครงการ  

Academic article structure;  steps involved in research work;  proposal elements;  
analysis article;  literature review;  reference writing;  proposal writing;  listening and speaking 
in community;  presentation of project 

 
 
 
 
 



124 

 

1203 482 ปัญหาพิเศษสัตวศาสตร์ 2 (Special Problems in Animal Science II) 2(1-3-2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี   
การทดลองและ/หรือสํารวจค๎นคว๎าทางด๎านสัตวศาสตร์  การวางแผนการทดลองและ/หรือ

แผนการดําเนินการ  การเก็บและบันทึกข๎อมูล  การวิเคราะห์ข๎อมูล  สรุปผล  การเขียนรายงานผลการ
ทดลองและ/หรือการสํารวจค๎นคว๎า 

Experimentation and/or survey about animal science;  experimental design 
and/or work planning;  collecting and recording data;  data analysis;  result summary;  
written report compilation or exploration 

 
       วิชาเอกประมง 
        1. แผนสหกิจศึกษา               ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา (Preparation of Cooperative Education)      1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

              คําอธิบายรายวิชาแสดงที่หน๎า 142 
 
1204 485 สหกิจศึกษาประมง (Cooperative Education in Fishery)    6 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1200 480 เตรียมสหกิจศึกษา  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  

               การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการสาขาวิชาประมง 
ของนักศึกษา โดยใช๎ระยะเวลาในการปฏิบัติตํอเนื่องไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ หรือไมํน๎อยกวํา 640 ชั่วโมง 
ของเวลาทําการ การทําโครงงาน การปรับปรุง การเพ่ิมประสิทธิภาพ การแก๎ไขปัญหาของกระบวนการทํางาน  
การจัดทํารายงานและการนําเสนอปากเปลํา 
              Orientation;  practical work in establishment relating to fishery at least 16 
consecutive weeks or 640 work hours;  projects, work improvement, performance 
enhancement, problems solving in the operation processes;  report writing and oral 
presentation  
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       2. แผนปกต ิ                        ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
1204 201 ฝึกงานประมง 1 (Field Work in FisheryI)                 1 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

    ทักษะการปฏิบัติเบื้องต๎นเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  การวางแผนการผลิตสัตว์น้ํา
เชิงพาณิชย์  การปฏิบัติจริงเพื่อให๎เกิดความรู๎และประสบการณ์ในการผลิตสัตว์น้ํา 

Basic practical skills on aquaculture farm management;  production plan for 
aquaculture farm;  practicality to gain knowledge and experiences in aquaculture production 

 
1204 302 ฝึกงานประมง 2 (Field Work in Fishery II)                         1 หน่วยกิต 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 201 ฝึกงานประมง 1 
               1204 351 การเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย์ 
    1204 352 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากลุ่มกุ้งและปู 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การฝึกปฏิบัติงานในหนํวยงานของราชการหรือหนํวยงานเอกชนที่เกี่ยวข๎องกับงานด๎านประมง

ภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต๎การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศ พี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการ เป็นเวลาอยํางน๎อย 180 ชั่วโมง  
     Training experience in various government sections or private companies involved 
in fishery career, outside the university for 180 hours by approval of field work committees 
of the fisheries program 
 
1204 481 ปัญหาพิเศษประมง 1 (Special Problem in Fishery I)          1(1-0-2) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
บทนํา โครงสร๎างบทความทางวิชาการ ขั้นตอนการทํางานวิจัย องค์ประกอบของข๎อเสนอ

โครงการวิจัย การวิเคราะห์บทความ การสืบค๎นบทความ การเขียนอ๎างอิง การเขียนข๎อเสนอโครงการ การฟัง
และพูดในที่ชุมชน  การนําเสนอโครงการ  

Introduction, academic article structure, research methods, proposal elements, 
analysis article, search articles, reference writing, proposal writing, listening and speaking in 
community;  project presentation 
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1204 482 ปัญหาพิเศษประมง 2 (Special Problem in Fishery II)                               2(1-3-2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 1204 481 ปัญหาพิเศษประมง 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
การทดลองและ/หรือสํารวจทางด๎านประมง  องค์ประกอบของรายงานการวิจัยของปัญหาพิเศษ

ฉบับสมบูรณ์  เทคนิคการเขียนผลการทดลอง  เทคนิคการเขียนวิจารณ์ผลการทดลอง  เทคนิคการเขียน
เอกสารอ๎างอิง  เทคนิคการเขียนบทคัดยํอ  เทคนิคการนําเสนอ 

Experimentation and/or survey on fisheries;  full research report elements;  result 
writing technique;  discussion writing technique;  reference writing technique;  abstract 
writing technique;  presentation technique 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
    วิชาเลือกเสรี เป็นวิชาที่มํุงให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให๎
ผู๎เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือรายวิชา
ที่เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี     
 
 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558 

ข๎อ 13 และข๎อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วําด๎วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2561 หมวดที่ 13  
ข๎อ 50 และข๎อ 54 ดังนี้ 
 1) ต๎องศึกษารายวิชาครบตามโครงสร๎างหลักสูตร โดยมีการประเมินผลได๎อักษรลําดับขั้นตั้งแตํ D  
ขึ้นไป หรือ S และต๎องได๎คําคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมํต่ํากวํา 2.00 
 2) ต๎องได๎คําคะแนนเฉลี่ยไมํต่ํากวํา 2.00  ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุํมวิชาชีพบังคับ  
 3) ไมํอยูํในระหวํางรับโทษทางวินัยที่ระบุให๎งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา  
 4) กรณีท่ีนักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสร๎างหลักสูตร และผํานการวัดและ
ประเมินผลตามความในหมวดที่ 6 และมีการประเมินผลได๎อักษรลําดับขั้นตั้งแตํ D ขึ้นไป หรือ S รวมทัง้  
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูํตั้งแตํ 1.75-1.99 นักศึกษารายนั้นสามารถขออนุมัติอนุปริญญาในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ได๎ 
 


