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3. หลักสูตร
3.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 137 หนวยกิต
3.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังตาราง
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาแกน
2.3 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตสะสมตองไมนอยกวา

จํานวนหนวยกิต
30
15
4
11
101
23
20
46
12
6
137
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3.3

คําอธิบายรหัสวิชา
กําหนดรหัสวิชาไวเปน 6 หลัก โดยแบงเลขออกเปน 2 กลุม กลุมละ 3 หลัก
เลขสามหลักแรก
เปนเลขประจําหนวยงานทีร่ ับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ
080 มหาวิทยาลัยศิลปากร
700 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
710 สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
711 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
712 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เลขสามหลักหลัง (เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
• เลขตัวแรก หมายถึง ระดับชั้นปที่นักศึกษาปกติควรเรียนไดคือ
1 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชัน้ ปที่ 1
2 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชัน้ ปที่ 2
3 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชัน้ ปที่ 3
4 = ระดับการศึกษาปริญญาบัณฑิต ชัน้ ปที่ 4
• เลขตัวทีส่ อง
0 หมายถึง
1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
6 หมายถึง
7 หมายถึง
8 หมายถึง
9 หมายถึง

หมายถึง กลุมของรายวิชา
กลุมวิชาแกน
กลุมวิชาชีววิทยา พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช
กลุมวิชาปฐพีวิทยาและภูมศิ าสตร
กลุมวิชาศัตรูพืช
กลุมวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
กลุมวิชาพืชสวน
กลุมวิชาพืชไร
กลุมวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร
กลุมวิชาอื่น ๆ
กลุมวิชาสัมมนา สหกิจศึกษาและจุลนิพนธ

• เลขตัวทีส่ าม หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
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รายละเอียดโครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม
นอยกวา 30 หนวยกิต ประกอบดวย
รายวิชา
จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1.1 กลุมวิชาภาษา จํานวน 15 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
080 176 ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
080 178 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
700 207 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
(Scientific English I)
700 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
(Scientific English II)
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชา
ตอไปนี้
700 303 หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
2(1-3-2)
(Digital Library and Information for Research)
712 271 ธุรกิจเกษตร
2(2-0-4)
(Agribusiness)
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 11 หนวยกิต
ใหเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 7 หนวยกิต
2(2-0-4)
700 271 หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
(Principles of Cooperatives and Agricultural Extension)
700 272 เศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
(Self Sufficient Economy)
700 281 ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
2(2-0-4)
(Thai Wisdom in Agriculture)
700 471 การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
2(2-0-4)
(Food and Agricultural Marketing)
และเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
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080 101 มนุษยกับการสรางสรรค
(Man and Creativity)
080 107 ดนตรีวิจักษ
(Music Appreciation)
080 114 ศิลปวิจักษ
(Art Appreciation)
080 127 จิตวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Psychology)
080 140 กีฬาศึกษา
(Sport Education)
080 141 หลักนันทนาการ
(Principles of Recreation)
080 145 การจัดการทั่วไป
(Introduction to Management)
080 146 มนุษยและสัตวในสังคม
(Humans and Animals in Society)
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาที่ไดรับอนุมัตใิ หเปดสอนเพิม่ เติม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวน 101 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร จํานวน 23 หนวยกิต
700 180 แคลคูลัส
(Calculus)
700 181 เคมีเบื้องตน
(Fundamental Chemistry)
700 182 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องตน
(Fundamental Chemistry Laboratory)
700 183 เคมีอินทรียเบือ้ งตน
(Fundamental Organic Chemistry)
700 184 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรียเบื้องตน
(Fundamental Organic Chemistry Laboratory)
700 185 ชีววิทยา 1
(Biology I)
700 186 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
(Biology Laboratory I)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
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700 187 ชีววิทยา 2
(Biology II)
700 188 ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
(Biology Laboratory II)
700 189 ฟสิกสพื้นฐาน
(Fundamental Physics)

3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)

2.2 กลุมวิชาแกน
จํานวน 20 หนวยกิต
700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร 3(2-3-4)
(Microbiology for Agricultural Science Students)
700 202 นิเวศวิทยาการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Ecology)
700 203 ชีวสถิตเิ บื้องตน
3(2-3-4)
(Basic Biostatistics)
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Biochemistry for Agricultural Science Students)
700 205 ปฏิบตั ิการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร 1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory for Agricultural Science Students)
700 206 กฎหมายการเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Laws)
700 301 เศรษฐศาสตรการเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Economics)
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Genetics)
2.3 กลุมวิชาชีพบังคับ
จํานวน 46 หนวยกิต
712 111 เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
(Technology for safety plant production)
712 211 พฤกษศาสตร
(Botany)
712 212 สรีรวิทยาพืช
(Plant Physiology)
712 221 ปฐพีวทิ ยาเบือ้ งตน
(Introduction to Soil Science)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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712 231 ศัตรูพชื และการจัดการ
3(2-3-4)
(Pests and Pest Management)
712 311 หลักการปรับปรุงพันธุพืช
3(3-0-6)
(Principles of Plant Breeding)
712 321 เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการจัดการดินและน้ํา 2 (1-3-2)
(Agricultural Machinery and Soil-Water Management Systems)
712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
(Postharvest Technology)
712 342 นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Nanotechnology in Agriculture)
712 343 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ
3(2-3-4)
(Processing and Packaging of Agricultural Products)
712 361 หลักการขยายพันธุพืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
3(2-3-4)
(Principles of Plant Propagation and Seed Technology)
712 381 เทคนิคการวิจยั ทางพืช
2(2-0-4)
(Plant Research Techniques)
712 382 ลอจิสติกสและหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain)
712 391 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
712 498 สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
(Co-operative Education)
712 499 จุลนิพนธ
2(0-6-0)
(Senior Project)
ไมนอยกวา 12
หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาชีพเลือก
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุมวิทยาศาสตรการผลิตพืช กลุมสิ่งแวดลอมทางการ
เกษตร และกลุมเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช ตอไปนี้ รวมไมนอยกวา 12 หนวยกิต
2.4.1 กลุมวิทยาศาสตรการผลิตพืช
710 353 กีฏวิทยาการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Entomology)
712 312 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
(Postharvest Physiology)
712 313 หลักอนุกรมวิธานพืช
3(3-0-6)
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712 322
712 332
712 352
712 353
712 362
712 383
712 411
712 431
712 441
712 451
712 452
712 481
712 482

(Principles of Plant Taxonomy)
ความอุดมสมบูรณของดิน
3(2-3-4)
(Soil Fertility)
โรคและแมลงศัตรูพชื หลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
(Postharvest Diseases and Insect Pests)
การผลิตพืชผัก
3(2-3-4)
(Vegetable Production)
พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ
3(3-0-6)
(Herbs and Spices)
พืชพลังงาน
3(3-0-6)
(Energy Plants)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1
3(2-3-4)
(Selected Topics in Plant Production Technology I)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(3-0-6)
(Plant Growth Regulators)
โรคพืชวิทยา
3(2-3-4)
(Plant Pathology)
ระบบการจัดการธัญพืชและเมล็ดหลังการเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
(Systematic Management for Postharvesting Cereal and Grain)
การผลิตไมดอกไมประดับเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
(Production of Economic Flowering and Ornamental Plants)
การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
(Economic Mushroom Production)
การจัดอบรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-3-4)
(Training for Agricultural Technology Transfer)
3(2-3-4)
เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2
(Selected Topics in Plant Production Technology II)

2.4.2 กลุมสิ่งแวดลอมทางการเกษตร
710 459 การจัดการของเสียทางการเกษตร
(Agricultural Waste Management)
712 323 อุตุนิยมวิทยาการเกษตร
(Agricultural Meteorology)
712 331 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี

4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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(Biological Control of Pest)
712 421 ปุยและการผลิตปุย อินทรีย
(Fertilizers and Organic Fertilizer Production)
712 453 การออกแบบและจัดสวน
(Landscape Design and Gardening)
2.4.3 กลุมเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
710 342 กรดนิวคลีอิค
(Nucleic Acid)
710 441 พันธุวศิ วกรรม
(Genetic Engineering)
710 442 ชีวสนเทศการเกษตร
(Agricultural Bioinformatics)
712 333 เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการศัตรูพชื
(Biotechnology for Pest Management)
712 344 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
(Plant Biotechnology)
712 351 การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อและการประยุกตใช
(Plant Tissue Culture and Application)
712 432 เทคโนโลยีชีวภาพทางกีฏวิทยา
(Biotechnology in Entomology)
2.4.4 กลุมวิชาอื่นๆ
700 381 การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

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

3(2-0-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

2(1-2-3)

และรายวิชาของสาขาวิชาอืน่ ที่เปดสอนในคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยไดรับ
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ถานักศึกษาเลือกศึกษา
รายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก
จะตองนําคาไปคิดคาระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะดวย
เพื่อ
ตรวจสอบเงือ่ นไขการสําเร็จการศึกษา
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การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชา ใหนับเปนรายวิชา จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งไปไวทั้งสองหมวดวิชาไมได
อนึ่ง คณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร อาจพิจารณาเทียบ
สาระเนื้อหาและจํานวนหนวยกิตรายวิชาของคณะวิชาหรือของมหาวิทยาลัยอื่น ใหเทียบเทากับรายวิชาของ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรได
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3.4

แผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 137 หนวยกิต
ปที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)

รหัสวิชา
080 177
700 180
700 181
700 182
700 185
700 186
700 189
712 111

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
แคลคูลัส
เคมีเบื้องตน
ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องตน
ชีววิทยา 1
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 1
ฟสิกสพื้นฐาน
เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
4(4-0-8)
3(2-3-4)
21

ปที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
080 176
080 178
700 183
700 184
700 187
700 188
700 271
……

ชื่อรายวิชา
ภาษากับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 2
เคมีอินทรียเบือ้ งตน
ปฏิบตั ิการเคมีอินทรียเบื้องตน
ชีววิทยา 2
ปฏิบตั ิการชีววิทยา 2
หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
วิชาเลือกกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
4
20
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ปที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
700 201
700 202
700 206
700 207
700 281
700 303
712 211
712 212

ชื่อรายวิชา
จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
นิเวศวิทยาการเกษตร
กฎหมายการเกษตร
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
พฤกษศาสตร
สรีรวิทยาพืช
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวย
กิต
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
21

ปที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

700 203
700 204
700 205
700 208
700 272
712 221
712 231
712 271
............

ชีวสถิตเิ บื้องตน
ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ปฏิบตั ิการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
เศรษฐกิจพอเพียง
ปฐพีวทิ ยาเบือ้ งตน
ศัตรูพชื และการจัดการ
ธุรกิจเกษตร
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวย
กิต
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3
22
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ปที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
700 301
700 302
712 341
712 361
712 381
712 ...
……….

ชื่อรายวิชา
เศรษฐศาสตรการเกษตร
พันธุศาสตรการเกษตร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักการขยายพันธุพืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
เทคนิคการวิจยั ทางพืช
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพเลือก
วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวย
กิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3
3
19

ปที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
700
712
712
712
712
712
712

471
311
321
343
382
391
342

การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
หลักการปรับปรุงพันธุพืช
เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการจัดการดินและน้ํา
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ
ลอจิสติกสและหวงโซอุปทาน
สัมมนา
นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพเลือก

จํานวนหนวย
กิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3

รวมหนวยกิต

20

ชื่อรายวิชา

712 ...

13

ปที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
รหัสวิชา
712 498

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษา
รวมหนวยกิต

จํานวนหนวย
กิต
6(0-18-0)
6

ปที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 2)
รหัสวิชา
712 499

ชื่อรายวิชา
จุลนิพนธ
วิชาเลือกในกลุมวิชาชีพเลือก

จํานวนหนวย
กิต
2(0-6-0)
6

712 ...
รวมหนวยกิต

8

14

17.5 คําอธิบายรายวิชา
080 101

มนุษยกับการสรางสรรค
3(3-0-6)
(Man and Creativity)
ศึกษาหลักความคิดเกี่ยวกับความสํานึกในตนอันเกิดจากการพิจารณาเอกภาพของโลก
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับเพื่อนมนุษย ระหวางปจเจกบุคคลกับสิ่งแวดลอม การดํารงอยูของ
จักรวาลโลกและมวลมนุษย อันเปนปจจัยกอใหเกิดแรงสรางสรรคสวนบุคคลและพลังรวมในการจรรโลง
ความเปนมนุษยทั้งที่เปนในรูปของปรัชญา ศาสนา และความเชื่อถือ สภาวะทางจิต สภาวะทางธรรมชาติ
และสังคมที่เอื้อตอการสรางสรรคทางศิลปะ ตลอดจนการประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งนี้ใหศึกษาตัวอยางที่สําคัญ ๆ จากกิจกรรมสรางสรรคของมนุษยทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งขอขัดแยง
และอุปสรรคที่มีตอการสรางสรรค ในการสอน
080 107

ดนตรีวิจักษ
2(2-0-4)
(Music Appreciation)
ศึกษาองคประกอบของดนตรี เครื่องดนตรีไทยและตางชาติ ผลงานของคีตกวีไทยและ
ตางประเทศที่สําคัญ เปรียบเทียบลักษณะของดนตรีชาติตางๆ รวมทั้งดนตรีพื้นบาน ลักษณะเฉพาะของ
ดนตรีประจําชาติไทย ความสัมพันธระหวางคีตศิลปกับศิลปะแขนงอื่น ทั้งนี้โดยใหนักศึกษาไดฟงดนตรีไทย
และตางชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
080 114

ศิลปวิจักษ
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป โดยมุงสรางรสนิยม ความชื่นชม และความ
สํานึก ในคุณคาของงานสรางสรรคทางศิลปะจากตัวอยางศิลปกรรมทั้งในอดีตและปจจุบัน บทบาทของ
ทั ศ นศิ ล ป
ในวัฒ นธรรมของมนุษ ยชาติ ทั้งตะวัน ออกและตะวัน ตก โดยเฉพาะอย า งยิ่ง ในการ
แสดงออก ทั้งนี้ใหเห็นอิทธิพลโดยตรงของทัศนศิลปที่มีตอการดํารงชีวิตของคนไทย
080 127

จิตวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
(Introduction to Psychology)
ศึกษาพื้นฐานของวิชาจิตวิทยา ความหมาย ประวัติ และขอบขายของวิชาจิตวิทยา
พฤติกรรมและการกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การจูงใจ การรับรู
บุคลิกภาพ ความขัดแยง การปรับตัว สุขภาพจิต การนําวิชาจิตวิทยาไปใชใหเปนประโยชนในดานตางๆ
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080 140

กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
(Sport Education)
ศึกษาความเปนมาของกีฬาแตละประเภท เทคนิคและทักษะของการเลน ระเบียบและกติกา
การแขงขัน การปองกันอุบัติเหตุทางการกีฬา เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภท เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล
แบดมินตัน ยูโด ตะกรอ กิจกรรมเขาจังหวะและกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
080 141

หลักนันทนาการ
1(1-0-2)
(Principles of Recreation)
ศึ ก ษาความหมาย ประโยชน และขอบข า ยของกิ จ กรรมนั น ทนาการ รวมทั้ ง แหล ง
นันทนาการ หลักในการเลือก การจัด และการบริหารกิจกรรมนันทนาการ
080 145

การจัดการทั่วไป
3(3-0-6)
(Introduction to Management)
ศึกษาการจัดการทั่วไป การจัดการองคการ การจัดการธุรกิจ การจัดการในระบบรัฐกิจ
เพื่ อ ให นั กศึ ก ษามี ค วามรู พื้ น ฐานด า นจัด การ รูป แบบขององค ก าร การแบ ง ส ว นงาน หน า ที่แ ละความ
รับผิดชอบในการจัดการ ระบบจัดการ กลวิธีในการจัดการ การจัดการงานบุคคล พัสดุ และอาคารสถานที่
080 146

มนุษยและสัตวในสังคม
3(3-0-6)
(Humans and Animals in Society)
ความสัมพันธของมนุษยและสัตวในสังคม ทางดานนิเวศวิทยา สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยาและสุขภาพ
080 176

ภาษากับการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Language and Communication)
ศึกษาหลักเกณฑและแนวความคิดที่เปนพื้นฐานของการสื่อสาร และการใชภาษาเพื่อการ
สื่อความหมายไปยังผูรับใหสัมฤทธิ์ผล ใหรูจักคิดและลําดับความคิดอยางมีเหตุผล โดยศึกษาหลักและ
ขอบกพรองในการใชเหตุผลซึ่งปรากฏในการใชภาษา ฝกการใชถอยคํา สํานวน โวหาร วลี การเตรียมและ
รวบรวมขอมูลในการเขียนตามจุดประสงค การใชภาษาในเชิงบรรยาย พรรณนา อธิบาย อภิปรายโดย
คํานึงถึงผลสัมฤทธิ์ในดานการสื่อสาร การวิเคราะหและวิจารณปญหาในสภาวการณตาง ๆ
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080 177

ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
(English I)
ทบทวนทักษะในการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การอาน การเขียน การฟง การพูด
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นมาแล ว ในชั้ น มั ธ ยม และเพิ่ ม ความรู ที่ จํ า เป น เพื่ อ นํ า ไปประกอบการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาเนนการอานเพื่อความเขาใจสวนการสอนทักษะอื่นใหมีความสัมพันธกับเอกสารที่ใชอาน
080 178

ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
(English II)
วิชาบังคับกอน :
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกการใชทักษะทั้ง 4 ในระดับที่สูงขึ้นและเนนทักษะการอานโดยฝกอานเอกสารที่ยากขึ้น

700 180

แคลคูลัส
3(3-0-6)
(Calculus)
การหาอนุพันธและการอินทิเกรต อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมแมคลอริน สมการเชิง
อนุพันธอันดับหนึ่ง การหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
Differentiation and integration. Taylor and MacClaurin series. First-order differential
equations. Systems of simultaneous linear equations and solutions.
700 181

เคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
(Fundamental Chemistry)
โครงสรางอะตอมและพันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของเหลว และสารละลาย สมดุล
เคมี กรดและเบส
Atomic structure and chemical bonding. Stoichiometry. Gases, liquids and solution.
Chemical equilibrium. Acids and base.
700 182

ปฏิบัติการเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
(Fundamental Chemistry Laboratory )
วิชาบังคับกอน :
* 700 181 เคมีเบื้องตน
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองทีส่ อดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 700 181 เคมีเบื้องตน
Prerequisite :
* 700 181 Fundamental Chemistry
* may be taken concurrently
Experiments related to the contents in 700 181 Fundamental Chemistry.
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700 183

เคมีอินทรียเบื้องตน
3(3-0-6)
(Fundamental Organic Chemistry )
วิชาบังคับกอน :
700 181 เคมีเบื้องตน
โครงสราง การเรียกชื่อ การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน
แอลคิลเฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน กรดคารบอกซิลกิ และเอมีน
Prerequisite :
700 181 Fundamental Chemistry
Structure, nomenclature, synthesis and reactions of hydrocarbons, alkyl halides,
alcohols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and amines.
700 184

ปฏิบัติการเคมีอินทรียเบือ้ งตน
1(0-3-0)
(Fundamental Organic Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน :
700 182 ปฏิบตั ิการเคมีเบื้องตน
* 700 183 เคมีอินทรียเบือ้ งตน
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบตั ิการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 700 183 เคมีอินทรียเบื้องตน
Prerequisite :
700 182 Fundamental Chemistry Laboratory
* 700 183 Fundamental Organic Chemistry
* may be taken concurrently
Experiments related to the contents in 700 183 Fundamental Organic Chemistry.

700 185

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
(Biology I)
หลักการทางชีววิทยา พื้นฐานของชีวิตระดับโมเลกุล โภชนาการ พลังงานกับชีวติ
เมแทบอลิซึม การจัดระบบ โครงสรางและหนาที่ของเซลล เนื้อเยื่อและอวัยวะ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดจําแนก การประยุกตทางชีววิทยา
Principles of biology. Molecular basis of life. Nutrition. Energy and life. Metabolism.
Organization, structure and function of cells. Tissue and organs. Biodiversity and classification.
Biological application.
700 186

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
(Biology Laboratory I)
วิชาบังคับกอน :
* 700 185 ชีววิทยา 1
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบตั ิการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 700 185 ชีววิทยา 1

1(0-3-0)
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Prerequisite

:

* 700 185 Biology I
* may be taken concurrently
Experiments related to the contents in 700 185 Biology I.
700 187

ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
(Biology II)
วิชาบังคับกอน :
700 185 ชีววิทยา 1
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา ฮอรโมน การสืบพันธุและการพัฒนา การยอยอาหาร
การลําเลียง การไหลเวียนและการหายใจ การขับถายและการรักษาสมดุลของรางกาย ระบบประสาท อวัยวะ
รับความรูสึกและพฤติกรรม
Prerequisite :
700 185 Biology I
Genetics and evolution. Ecology. Hormones. Reproduction and development.
Digestion. Transportation. Circulation and respiration. Excretion and maintenance of body
equilibrium. The nervous system. Sense organs and behavior.
700 188

700 189

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
(Biology Laboratory II)
700 186 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
วิชาบังคับกอน :
* 700 187 ชีววิทยา 2
* อาจเรียนพรอมกันได
ปฏิบตั ิการที่สอดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 700 187 ชีววิทยา 2
Prerequisite :
700 186 Biology Laboratory I
* 700 187 Biology II
* may be taken concurrently
Experiments related to the contents in 700 187 Biology II.

1(0-3-0)

ฟสิกสพื้นฐาน
4(4-0-8)
(Fundamental Physics)
กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ทฤษฎีจลนของ
แกส เทอรโมไดนามิกส ทัศนศาสตร ไฟฟา แมเหล็กไฟฟา
Mechanics of particles and rigid bodies. Properties of matter. Fluid mechanics.
Kinetic theory of gases. Thermodynamics. Optics. Electricity. Electromagnetism.
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700 201

จุลชีววิทยาสําหรับสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(2-3-4)
(Microbiology for Agricultural Science Students)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
โครงสร า งและสั ณ ฐานวิ ท ยาของจุ ลิ น ทรี ย การจํ า แนก พั น ธุ ศ าสตร หลั ก การควบคุ ม
จุลินทรียและการควบคุมโดยชีวินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียที่มีความสําคัญในการผลิตทางการเกษตร
เครื่องมือในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา วิธีทําใหปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยง การแยกเชื้อจุลินทรีย การทําเชื้อ
บริสุทธิ์
Prerequisite :
700 187 Biology II
Structure and morphology of microorganisms. Identification. Genetics. Principles of
microbial and biological controls. Species of agricultural importance and their application in
agricultural production. Microbiological laboratory equipment. Aseptic techniques. Microbial
cultivation. Isolation and purification of microorganism.
700 202

นิเวศวิทยาการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Ecology)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
หลักนิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม โครงสรางของระบบนิเวศ
หวงโซอาหาร พลวัตประชากร ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ การประยุกตนิเวศวิทยาในระบบการเกษตร การจัดการ
ทรัพยากรการเกษตร
มีปฏิบัติการภาคสนาม
Prerequisite :
700 187 Biology II
Principles of ecology. Relationships between living organisms and their
environment. Structures of ecosystems. The food chain. Population dynamics. Primary
productivity. Ecological applications in agricultural systems. Agricultural resource
management.
Field exercises are required.
700 203
ชีวสถิติเบื้องตน
3(2-3-4)
(Basic Biostatistics)
การจัดการขอมูลทางชีววิทยา การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงคาตัวอยาง การ
ประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน สถิติแบบไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ
การวิเคราะหความแปรปรวน
Quantitative treatments of biological data. Probability distribution. Sampling
distribution. Estimation. Hypothesis testing. Non-parametric statistics. Regression and correlation
analyses. Analysis of variance.
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700 204

ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Biochemistry for Agricultural Science Students)
วิชาบังคับกอน :
700 183 เคมีอินทรียเบื้องตน
700 187 ชีววิทยา 2
*700 205 ปฏิบตั ิการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร
การเกษตร
* อาจเรียนพรอมกันได
เคมีของโมเลกุลที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตและหนวยพื้นฐานของโมเลกุล ไดแก กรด
นิวคลีอิก โปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมัน เคมีของดีเอ็นเอและอารเอ็นเอในสวนที่สัมพันธกับการ
สังเคราะหโปรตีน หมูฟงกชันของกรดอะมิโนซึ่งกําหนดสมบัติทางเคมีและชีววิทยาของโปรตีน เคมีและ
บทบาทของเอนไซมในการเรงปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึมพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ชีวโมเลกุลรวมถึงการควบคุมในสิ่งมีชีวิต
Prerequisite :
700 183 Fundamental Organic Chemistry
700 187 Biology II
* 700 205 Biochemistry Laboratory for Agricultural Science
Students
* may be taken concurrently
Chemistry of biologically important molecules and their building blocks, eg. nucleic
acids, proteins, carbohydrates and lipids. Chemistry of DNA and RNA in relation to their roles in
dictating the synthesis of proteins. Functional groups of amino acids contributing to chemical and
biological properties of proteins. Enzymes as biocatalysts. Basic concepts of metabolic conversion
of biomolecules and their regulation in life.
700 205

ปฏิบัติการชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
1(0-3-0)
(Biochemistry Laboratory for Agricultural Science Students)
วิชาบังคับกอน : 700 184 ปฏิบตั ิการเคมีอินทรียเบื้องตน
* 700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
* อาจเรียนพรอมกันได
การทดลองทีส่ อดคลองกับเนื้อหาในรายวิชา 700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร

การเกษตร
Prerequisite

: 700 184 Fundamental Organic Chemistry Laboratory
* 700 204 Biochemistry for Agricultural Science Students
* may be taken concurrently
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Experiment related to the contents in 700 204 Biochemistry for Agricultural Science
Students.
700 206

กฎหมายการเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Laws)
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการผลิตและการจัดการทางการเกษตร
Laws and regulations concerning agricultural production and management.

700 207

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
(Scientific English I)
วิชาบังคับกอน :
080 177 ภาษาอังกฤษ 1
ฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร เพื่อใหเขาใจและจับใจความสําคัญของบทความ
และเขาใจวัตถุประสงคของผูเขียนตลอดจนฝกเขียนสรุปใจความสําคัญและเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร
Prerequisite :
080 177 English I
Practice of reading scientific articles in order to understand and get the main ideas of
the articles and of the authors as well as practice of summarizing and writing scientific reports.
700 208

ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
(Scientific English II)
วิชาบังคับกอน :
700 207 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 1
ฝกอานบทความวิชาการทางวิทยาศาสตรที่ซับซอนขึ้น เพื่อใหเขาใจและจับใจความสําคัญ
ของบทความ เขาใจวัตถุประสงคของผูเขียนตลอดจนฝกเขียนสรุปใจความสําคัญและเขียนรายงานทาง
วิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษไดคุณภาพสูงขึ้น
Prerequisite :
700 207 Scientific English I
Practice of reading complicated scientific articles in order to understand and get the
main ideas of the articles and of the authors as well as practice of summarizing and producing
well-written scientific reports in English.
700 271

หลักสหกรณและการสงเสริมการเกษตร
2(2-0-4)
(Principles of Cooperatives and Agricultural Extension)
หลักสหกรณ กระบวนการจัดตั้งสหกรณการเกษตร กรณีตัวอยาง ปญหาและขอจํากัด
ความสําเร็จของสหกรณการเกษตร หลักการเกษตรและสงเสริมศึกษา การถายทอดเทคโนโลยี การยอมรับ
เทคโนโลยี การวิเคราะหและการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
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Principles of cooperatives. Processes of agricultural cooperatives. Case studies.
Problems and constraints. Success of agricultural cooperatives. Principles of agricultural and
extension education. Technology transfer. Adoption of technology. Agricultural extension analysis
and research.
700 272

เศรษฐกิจพอเพียง
1(1-0-2)
(Self Sufficient Economy)
โครงสรางเศรษฐกิจสังคมไทย บทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาและ
ขอจํากัด ปญหาความยากจนและความไมเทาเทียมทางสังคม แนวคิดและนโยบายทฤษฎีใหม เกษตร
ผสมผสานและสังคมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปญหาความยากจนของชุมชนโดยใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
และรักษาสิ่งแวดลอม
มีการศึกษานอกสถานที่
Thai socio-economic structures. Roles of communities in economic development.
Problems and constraints. Problems associated with poverty and social inequality. Concept and
policies of the new theory of self-sufficiency. Integrated agriculture and self-sufficient economic
society as a means of solving poverty, through the sustainable utilization of resources and
preservation of the environment.
Field trips are required.
700 281

ภูมิปญญาไทยทางการเกษตร
2(2-0-4)
(Thai Wisdom in Agriculture)
การนําภูมิปญญาไทยและองคความรูในระดับรากหญามาใชในการสงเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงสัตวและการผลิตพืช การอนุรักษวัฒนธรรมไทยเพื่อการเกษตรยั่งยืน
The use of Thai wisdom and knowledge at the grass roots level to promote and
develop animal and plant production. Conservation of Thai culture for sustainable agriculture.
700 301

เศรษฐศาสตรการเกษตร
2(2-0-4)
(Agricultural Economics)
หลักเศรษฐศาสตรเกษตร ฟงกชันการผลิต กฎผลไดลดนอยถอยลง รายไดที่เกี่ยวของกับ
การผลิต ตนทุนการผลิต บัญชีตนทุน การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางบัญชีและทางเศรษฐศาสตร
กรณีศึกษาบัญชีตนทุนการผลิตทางการเกษตร การประยุกตใชเพื่อการผลิตทางการเกษตร การตลาดและ
สินเชื่อการเกษตร
Principles of agricultural economics. Production functions. Laws of diminishing
returns. Revenue related to production. Production costs. Cost accounting. Analysis of cost and
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benefit in accounting and economics. Case studies on cost accountability in Agriculture.
Application of economics to agricultural production. Agricultural marketing and credit.
700 302

พันธุศาสตรการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Genetics)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
โครงสรางทางเคมีและคุณสมบัตขิ องสารพันธุกรรม การจําลองดีเอ็นเอในพืชและสัตว การ
แสดงออกของยีนและการควบคุม การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทฤษฎีของเมนเดล การเรียงตัวกัน
ใหมของยีน การหาตําแหนงยีนบนโครโมโซม การถายทอดพันธุกรรมนอกโครโมโซม การกลายพันธุ พันธุ
ศาสตรเชิงปริมาณ พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ การวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ การใหคําปรึกษาทาง
พันธุกรรม สิ่งมีชีวติ แปลงพันธุ
Prerequisite :
700 187 Biology II
Chemical structures and properties of genetic materials. DNA replication in plants
and animals. Gene expression and regulation. Inheritance of genetic characteristics. Mendel’s law.
Genetic recombination. Genetic mapping. Extrachromosomal inheritance. Mutation. Quantitative
genetics. Population genetics and evolution. DNA fingerprinting analysis. Genetic counseling.
Transgenic organisms.
700 303

หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
2(1-3-2)
(Digital Library and Information for Research)
การคนหาขอมูลผานระบบหองสมุดดิจิตอล การวางแผนงานวิจัย การเขียนโครงราง
งานวิจัย และจัดทํารายงาน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการเสนอผลงานวิจัย
Searching data from the digital libraries. Research planning. Research proposal
and report writing. Utilization of computer technology in research presentation.
2(1-2-3)
การเตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)
การแนะนําตัวอยางมืออาชีพ การพูดในที่สาธารณะ การจัดการประชุมกลุมยอย การเขียน
ประวัติและจดหมายสมัครงาน การฝกสัมภาษณงาน การเขียนโครงการ ทักษะวิชาชีพ
ในการจัดการ
ฟารม การใชคอมพิวเตอรและซอฟทแวรเพื่อการจัดการธุรกิจ ความเทาเทียมแลจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการศึกษานอกสถานที่
Professional self-introduction, public speaking and coordination of small group
discussion. Writing of technical resume and cover letters. Practice for job interview. Project writing.

700 381
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Professional skills for farm management. Use of computer and software for business management.
Equality and Profession ethics.
Field trips are required.
700 471

การตลาดสินคาเกษตรและอาหาร
2(2-0-4)
(Food and Agricultural Marketing)
ประวัติความเปนมาและทฤษฎีการจัดการตลาดเบื้องตน ระบบเศรษฐศาสตรสินคาเกษตร
และอาหาร อุปสงค อุปทานและผลกระทบตอราคา สถาบันและองคกรที่เกี่ยวของกับการตลาดเกษตรและ
อาหาร ชองทางการตลาด พอคาคนกลาง ตลาดซื้อขายลวงหนา ขนสงและกระจายสินคา การสงเสริมและ
โฆษณาประชาสัมพันธ พฤติกรรมผูบริโภค ความสําคัญของตราสินคาและบรรจุภัณฑ สิทธิประโยชนและ
ลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา การจัดการการตลาด การคาระหวางประเทศ คุณภาพ มาตรฐาน และสุขอนามัย
อาหาร คุณคาโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร กฎหมายและระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
และการคา
History and basic theory in marketing management. Agricultural commodity and
food economic systems. Demand, supply and factors affecting prices. Institutes and organizations
pertaining to agricultural and food marketing. Marketing channels. Merchant middle-men. Advanced
marketing. Transportation and product distribution. Promotion and advertisement. Consumer
behavior. Importance of brands and packaging. Rights and the copyrighting of intellectual property.
Marketing management. International marketing. Quality, standard and sanitation of food. Nutrition
facts and food safety. Laws and regulations concerning food hygiene and trading.
710 342

กรดนิวคลีอกิ
2(2-0-4)
(Nucleic Acid)
วิชาบังคับกอน :
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ทฤษฏีและวิธกี ารของเทคนิคพื้นฐานทางโมเลกุลที่ใชในการศึกษากรดนิวคลีอิก โครงสรางของ
ดีเอ็นเอและอารเอ็นเอ การแยกและการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอ จีโนมและชีวสนเทศศาสตรเบื้องตน การ
ออกแบบโพรบ เทคนิคพีซอี าร ไมโครแอเรย เอนไซมที่ใชในทางชีววิทยาโมเลกุล
Prerequisite :
700 204 Biochemistry for Agricultural Science Students
Theory and practice of basic molecular techniques used in the study of nucleic
acids. Structure of DNA and RNA. DNA isolation and sequencing. Introduction to genomics and
bioinformatics. Probe design. PCR techniques. Microarrays. Enzymes used in molecular biology.
710 353

กีฏวิทยาการเกษตร
(Agricultural Entomology)

3(2-3-4)
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วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
สัณฐานวิทยาภายนอกและภายในของแมลง นิเวศวิทยา การจําแนกแมลงที่มีความสําคัญ
ทางการเกษตร บทบาทและความสัมพันธของแมลงทีม่ ีตอมนุษยและปศุสตั ว การจัดการและการปองกัน
การเก็บรวบรวมตัวอยางของแมลงเพื่อศึกษาและการวิจัย
Prerequisite :
700 187 Biology II
External and internal insect morphology. Ecology. Classification of agriculturally
important insects. Roles and relations of insects to humans and livestock. Management and
prevention of insect pests. Insect collection for study and research.
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710 441

พันธุวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Genetic Engineering)
วิชาบังคับกอน :
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
การตัดตอดีเอ็นเอ วิธีการถายยีนในสัตวและพืช พืชและสัตวที่ผานการดัดแปลงพันธุกรรม
การเปลี่ยนถายอวัยวะและการทําโคลนนิง ขอดีและขอเสียของเทคโนโลยีชวี ภาพดานจริยธรรม กฎหมาย
และสังคม
Prerequisite :
700 302 Agricultural Genetics
Recombinant DNA. Gene transfer methods in animals and plants. Genetically
modified animal and plants. Xenotransplantation and cloning. Advantages and disadvantages of
biotechnology with respect to ethical, legal and social issues.
710 442

ชีวสนเทศการเกษตร
3(2-3-4)
(Agricultural Bioinformatics)
วิชาบังคับกอน :
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
การสืบคนขอมูลทางพันธุกรรมของสัตวและพืช การวิเคราะหและการเปรียบเทียบลําดับ
ของกรดนิวคลีอิคและกรดอะมิโน ความสัมพันธทางวิวัฒนาการของพืชและสัตว การทํานายโครงสรางสาม
มิติของสายโพลีเปปไทด การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางการเกษตร
Prerequisite :
700 302 Agricultural Genetics
Data searching on animal and plant genetics. Analysis and comparison of nucleic
acid and amino acid sequences. Phylogenetics of plants and animals. Prediction of threedimentional structure of polypeptides. Application of software to analyze agricultural data.
710 459

การจัดการของเสียทางการเกษตร
4(3-3-6)
(Agricultural Waste Management)
ปญหาของเสียทางการเกษตร ขอบังคับและกฎหมายในการรักษาสิง่ แวดลอม เทคโนโลยี
ในการจัดการของเสียโดยใชกระบวนการทางกายภาพ ทางชีวภาพและทางเคมี การใชประโยชนจากของ
เสียในการเกษตรและพลังงานทดแทน
มีศึกษานอกสถานที่
Problems of agricultural waste. Regulations and laws on environmental
protection. Waste management technology using physical, biological and chemical processes.
Waste utilization.
Field trips are required.
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712 111

เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
3(2-3-4)
(Technology for Safety Plant Production)
บทบาท ความสําคัญและขอจํากัดของการผลิตพืช การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิด
และขอปฏิบตั กิ ารผลิตพืชปลอดภัย หลักการปลูกพืชไรดินและการผลิตพืชอินทรีย กระบวนการตรวจสอบ
ความปลอดภัย การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการผลิตพืชปลอดภัย
Roles, importance and constraints of plant production. Natural resource
management. Basic concepts and guideline for safety plant production. Principles of hydroponic
and organic plant production. Process for safety assessment. Application of modern technology
for safety crop production.
712 211

พฤกษศาสตร
3(3-0-6)
(Botany)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืช กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การ
จัดหมวดหมูและวิวัฒนาการ การใชประโยชนจากพืช
Prerequisite :
700 187 Biology II
The basic knowledge of plant morphology, anatomy, physiology, ecology,
classification and evolutions. Plant utilization.
712 212

สรีรวิทยาพืช
3(2-3-4)
(Plant Physiology)
วิชาบังคับกอน :
700 187 ชีววิทยา 2
สรีรวิทยาระดับเซลล ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช การดูดซึม การลําเลียง ความตองการ
และการจัดการแรธาตุของพืช การสังเคราะหแสง การหายใจ เมเทบอลิซึม ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต
และการพัฒนาการของพืช
Prerequisite :
700 187 Biology II
Cell physiology, water and plant relationships, osmosis, translation. Requirement
and management of plant mineral supplement. Photosynthesis. Respiration. Metabolism. Factors
affecting plant growth and development.
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712 221

ปฐพีวิทยาเบือ้ งตน
3(2-3-4)
(Introduction to Soil Science)
วิชาบังคับกอน :
700 181 เคมีเบื้องตน
สมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพของดิน การกําเนิดและการจําแนกดิน ความสัมพันธ
ระหวางดินและพืช หลักเบื้องตนของการอนุรักษ การใชดินอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
Prerequisite :
700 181 Fundamental Chemistry
Chemical, physical and biological properties of soil. The origin and classification of
soil. Plant and soil relationship. Fundamental of soil conservation. Effective and sustainable usage
of agricultural soil.
712 231

ศัตรูพืชและการจัดการ
3(2-3-4)
(Pests and Pest Management)
วิชาบังคับกอน :
700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ชนิดและความสําคัญของโรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืช นิเวศวิทยาของศัตรูพชื การประเมิน
ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ การพยากรณและการจัดการศัตรูพืช
Prerequisite
:
700 201 Microbiology for Agricultural Science Students
Types and the importance of plant diseases, insect pests, weeds. Ecology of pests.
Evaluation of economic injury level. Pest prediction and pest management.
712 271

ธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
(Agribusiness)
ระบบธุรกิจเกษตร ปจจัยการผลิตสินคาเกษตร
ระบบการแปรรูปและเก็บรักษาสินคา
เกษตร ระบบการคา ระบบการกระจายสินคา ระบบการสงออกสินคาเกษตร วิธีการหามูลคาธุรกิจเกษตร
ของประเทศไทย
Agribusiness systems. Agricultural production factors. Processing and storage of
agricultural product systems. Trading, distribution and export systems for agricultural products.
Methods for evaluation agribusiness in Thailand.
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712 311

หลักการปรับปรุงพันธุพชื
3(3-0-6)
(Principles of Plant Breeding)
วิชาบังคับกอน :
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
712 212 สรีรวิทยาพืช
ระบบการสืบพันธุพืช ยีนและลักษณะการแสดงออก การทํางานของยีน วิธีการปรับปรุงพันธุ
พืช ผสมตัวเองและพืชผสมขาม การปรับปรุงพันธุใหตานทานโรคและแมลง การผสมพันธุระหวางพืชตางชนิด
การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และการเหนี่ยวนําใหเกิดการกลายพันธุ
Prerequisite :
700 302 Agricultural Genetics
712 212 Plant Physiology
Plant reproductive systems. Gene and phenotype. Gene function. Plant breeding
methods; self-fertilized and cross-fertilized plants. Breeding plant for disease and insect resistance.
Interspecific hybridization, chromosomal changes and mutant induction.
712 312

สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
(Postharvest Physiology)
วิชาบังคับกอน :
712 212 สรีรวิทยาพืช
712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลักษณะโครงสรางของผลิตผลพืช องคประกอบทางเคมี การเจริญเติบโต และการหายใจ
ของผลิตผลพืช การเปลี่ยนแปลงของฮอรโมนหลังการเก็บเกี่ยว การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและการสุกของ
ผลไม การเสื่อมสภาพของผลิตผล การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและทางเคมีในระหวางการแกและการ
ตาย การสูญเสียน้ํา ลักษณะที่ผิดปกติทางสรีรวิทยา
Prerequisite :
712 212 Plant Physiology
712 341 Postharvest Technology
Structure of plant products, chemical compositions, development and respiration of
plant products, postharvest hormone change. Biochemistry change and fruit ripening, senescence
of products. Morphological and chemical changes during maturation and senescence. Dehydration.
Abnormal physiology of plant products.
712 313

หลักอนุกรมวิธานพืช
3(3-0-6)
(Principles of Plant Taxonomy)
วิชาบังคับกอน :
711 211 พฤกษศาสตร
712 212 สรีรวิทยาพืช
ความหลากหลายของพรรณพื ช ระบบการจั ดจํ า แนก การตั้ ง ชื่ อ การระบุลั ก ษณะทาง
อนุกรมวิธาน ความสัมพันธทางวิวัฒนาการและการกระจายพันธุ
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มีการศึกษานอกสถานที่
Prerequisite :
711 211 Botany
712 212 Plant Physiology
Diversity of plants, plant systematic; the binomial nomenclature, taxonomy and
identification, evolution and species distribution of plants.
Field trips are required.
712 321

เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการจัดการดินและน้ํา
2(1-3-2)
(Agricultural Machinery and Soil-Water Management Systems)
วิชาบังคับกอน :
712 221 ปฐพีวทิ ยาเบื้องตน
ชนิดของเครื่องจักรกลทางการเกษตร การจําแนกประเภทและหลักการใชงาน ผลกระทบ
ของเครื่ อ งจั ก รกลที่ มี ต อ การพั ง ทลายของดิ น หลั ก การทดน้ํ า และการระบายน้ํ า น้ํ า ในดิ น ระบบ
ชลประทานและวิธีการใหน้ําพืช การจัดการและปรับปรุงดิน การจัดสรรทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร
Prerequisite :
712 221 Introduction of Soil Science
Types, classification and usage of agricultural machinery. Machinery affecting on
soil erosion. Principles of irrigation and water drainage, water condition in soil. Irrigation and
methods of watering crops. Soil management and improvement. Allocation of soil and water for
agriculture.
712 322

ความอุดมสมบูรณของดิน
3(2-3-4)
(Soil Fertility)
วิชาบังคับกอน :
712 221 ปฐพีวทิ ยาเบื้องตน
ปจจัยที่มีผลตอการใหผลผลิตของพืช คุณลักษณะและความสําคัญของธาตุอาหารของพืช
ในดิน การใชปุย หลักการตรวจประเมินผลและแกปญหาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
Prerequisite :
712 221 Introduction to Soil Science
Factors affecting plant production. Characteristics and importance of soil nutrients.
Fertilizer utilization. Soil fertility evaluation and problem solving for soil enrichment.
712 323

อุตุนิยมวิทยาการเกษตร
3(3-0-6)
(Agricultural Meteorology)
700 189 ฟสิกสพื้นฐาน
วิชาบังคับกอน :
ความรูพื้นฐานทางดานอุตุนิยมวิทยา ปจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลตอการเกษตร ชนิดและ
การใช เ ครื่ อ งมื อ ตรวจอากาศ การวิ เ คราะห แ ละการประยุ ก ต ข อ มู ล ภู มิ อ ากาศ เพื่ อ การวางแผนทาง
การเกษตรและการจัดการ
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Prerequisite :
700 189 Fundamental Physics
Fundamentals of meteorology, agricultural climatic factors. Meteorological
instrument and their usage. Analysis and application of climatic data for agricultural planning and
management.
712 331

การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
3(2-3-4)
(Biological Control of Pest)
วิชาบังคับกอน :
712 231 ศัตรูพืชและการจัดการ
การพัฒนาและขอบเขตของการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี พื้นฐานทางนิเวศวิทยาสําหรับ
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี แมลงศัตรูธรรมชาติและคุณลักษณะทางชีววิทยา การเพาะเลี้ยงและการนํา
ศัตรูธรรมชาติเขามาใชในการควบคุมศัตรูพืช การใชเชื้อจุลินทรียในการควบคุมกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี
Prerequisite :
712 231 Pest and Pest Management
Development and limitation of pest control by biological control means,
fundamentals of ecology for biological control, insect natural enemies and biological characteristics,
Culture of insect natural enemies for pest control. Plant pathogens and insect pest control by
microbial. Biological control of weeds.
712 332

โรคและแมลงศัตรูพืชหลังการเก็บเกีย่ ว
3(2-3-4)
(Postharvest Diseases and Insect Pests)
วิชาบังคับกอน :
712 231 ศัตรูพืชและการจัดการ
712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ความสําคัญของโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว ปญหาในการสงออก กระบวนการเขา
ทําลายผลิตผลของเชื้อสาเหตุ การจัดการโรคและแมลง กระบวนการปองกันตัวเองของพืช
Prerequisite :
712 231 Pest and Management
712 341 Postharvest Technology
Importance of postharvest diseases and insect pests. Problem in exporting.
Sources and mechanisms of infection and infestation damaging the product. Diseases and pest
management. Mechanism of plant self defenses.
712 333

เทคโนโลยีชวี ภาพการจัดการศัตรูพืช
3(2-3-4)
(Biotechnology for Pest Management)
วิชาบังคับกอน :
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
712 231 ศัตรูพืชและการจัดการ
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การพัฒนาเทคโนโลยีชวี ภาพในการจัดการและควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช วัชพืชและ
สัตวศตั รูพืช อยางเหมาะสมและปลอดภัย
Prerequisite :
700 204 Biochemistry for Agricultural Science Students
712 231 Pest and Management
Development of biotechnology for suitable and self management and controlling of
insect pests, plant pathogens, weeds and animal pests.
712 341

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
(Postharvest Technology)
วิชาบังคับกอน :
* 700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
712 212 สรีรวิทยาพืช
* อาจเรียนพรอมกันได
ความสําคัญและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ระยะเวลาและวิธีที่เหมาะสมตอการเก็บเกี่ยว
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
ยืดอายุการเก็บ การจัดการและการตลาด
Prerequisite :
*700 204 Biochemistry for Agricultural Science Students
712 212 Plant Physiology
* may be taken concurrently
Importance of postharvest technology, timing and method for harvesting, physiology
changes, postharvest loss, and management of new technology to prolong storage. Management
and marketing.
712 342

นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตร
3(3-0-6)
(Nanotechnology in Agriculture)
วิชาบังคับกอน :
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ความหมายและความสําคัญของนาโนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑนาโนเทคโนโลยี กรณีศึกษา
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
Prerequisite :
700 204 Biochemistry for Agricultural Science Students
Definition and importance of nanotechnology. Nanotechnology product. Case study
on nanotechnology innovation in agriculture.
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712 343

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและบรรจุภัณฑ
3(2-3-4)
(Processing and Packaging of Agricultural Products)
วิชาบังคับกอน :
*712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
* อาจเรียนพรอมกันได
แปรรูปและการจัดการสินคาเกษตร ผักและผลไมสดพรอมบริโภค เทคโนโลยีและการ
จัดการมาใชเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ระบบและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บรรจุ การเลือกใชและวิธีการบรรจุหีบหอ ชนิดของบรรจุผลิตภัณฑทางการเกษตร ความสัมพันธระหวาง
การหีบหอกับการขนสง การออกแบบบรรจุภัณฑ
Prerequisite
:
*712 341 Postharvest Technology
* may be taken concurrently
Processing and management of agricultural commodities. Minimal process.
Application of technology to packaging design for add value to agricultural products. Systems and
processes of product development. Principles of packaging, relationships between packaging and
transportation.
712 344

เทคโนโลยีชวี ภาพทางพืช
3(2-3-4)
(Plant Biotechnology)
วิชาบังคับกอน :
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
หลักการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การประยุกตเทคนิคเพื่อปรับปรุงการผลิตพืชเศรษฐกิจ
การผลิตพืชโดยใชวิธีการเลี้ยงเซลลและกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเพื่อการผลิตพืชที่มีคุณคาทางเภสัช
กรรมอุตสาหกรรมและพืชที่ปลอดโรค
Prerequisite :
700 204 Biochemistry for Agricultural Science Students
700 302 Agricultural Genetics
Principles of plant biotechnology. Technical applications for economic plant product
improvement. Plant cell culture and genetic engineering for propagation of plant with
pharmaceutical and industrial value and for pathogen-free plant production.
712 351

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการประยุกตใช
3(2-3-4)
(Plant Tissue Culture and Application)
วิชาบังคับกอน :
700 302 พันธุศาสตรการเกษตร
การเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธุพชื โดยเทคนิคการเพาะเลีย้ งสวนตางๆ
ของพืช การแยก การรวมโปรโตพลาสตของพืชและการเพาะเลีย้ ง การเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืช การคัดเลือกพันธุ
ทนทานภายใตสภาพปลอดเชื้อ การเพาะเลี้ยงพืชเพื่อใหเกิดการกลายพันธุ ความแปรปรวนทางพันธุกรรม
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ที่เกิดขึ้นเองจากการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อพืช การประยุกตใชกบั งานทางพันธุวศิ วกรรมในพืช การเก็บรักษา
เนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง
Prerequisite :
700 302 Agricultural Genetics
Plant tissue culture media preparation. Plant propagation by explants culture
technique. Plant separation, protoplast fusion and cultivation of fusant. Plant tissue culture, plant
selection for tolerance under aseptic conditions. Mutation induction by tissue culture. Genetic
variation of plant tissue culture. Application of genetic engineering in plant production. Maintenance
and preservation of tissue culture.
712 352

การผลิตพืชผัก
3(2-3-4)
(Vegetable Production)
วิชาบังคับกอน :
712 211 พฤกษศาสตร
712 212 สรีรวิทยาพืช
ประเภทของผัก การปลูกและการดูแล แหลงปลูกทางภูมิศาสตรที่สําคัญ การขยายพันธุและ
ผสมพันธุผัก การผลิตเมล็ดพันธุผสมปลอยและการใชลูกผสม การตลาดและการจัดจําหนาย การนําเขาและ
สงออก
Prerequisite :
712 211 Botany
712 212 Plant Physiology
Types of vegetable, planting and maintenance, important geographical area of
vegetable production. Propagation and vegetable breeding. Seed production using open pollination
and hybridization. Marketing and distribution. Importing and exporting.
712 353

พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ
3(3-0-6)
(Herbs and Spices)
วิชาบังคับกอน :
712 211 พฤกษศาสตร
712 212 สรีรวิทยาพืช
ชนิดและการจําแนก ถิ่นกําเนิด การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ผลตอการเสริม
สุขภาพและบําบัดรักษาและการใชกําจัดศัตรูพชื การนําไปใชประโยชนดานอื่นๆ การเพิ่มมูลคาและ
การตลาด
Prerequisite :
712 211 Botany
712 212 Plant Physiology
Types and classification, places of origin, planting, caring and harvesting. Effects of
herbs and spices on improving health curing diseases, controlling household pests and other uses.
Value added and marketing.
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712 361

หลักการขยายพันธุพืชและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
3(2-3-4)
(Principles of Plant Propagation and Seed Technology)
วิชาบังคับกอน :
712 211 พฤกษศาสตร
712 212 สรีรวิทยาพืช
หลักการขยายพันธุ วิธีการขยายพันธุและประโยชน สรีรวิทยาและพัฒนาการของเมล็ด
พันธุ การผลิตเมล็ดพันธุ การเก็บเกี่ยว การปรับสภาพและพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ การเก็บรักษา การ
รับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ กฎหมายดานเมล็ดพันธุ การใชเทคโนโลยีเพื่อผลิตเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
Prerequisite :
712 211 Botany
712 212 Plant Physiology
Principles of plant propagation, plant propagation methods and their application,
seed physiology and seed development, seed production, harvesting. Seed processing and seed
quality development. Seed storage. Seed certification. Laws concerning seed production. Use of
technology for standardization and quality seed production.
712 363

พืชพลังงาน
(Energy Plants)
วิชาบังคับกอน :

3(3-0-6)

712 211 พฤกษศาสตร
712 212 สรีรวิทยาพืช
ชนิดของพืช พลั งงานและลัก ษณะทางพฤกษศาสตร การจําแนกชนิด การเจริญ เติบโต
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การผลิต การจัดการ และการนํามาใชประโยชน
Prerequisite :
712 211 Botany
712 212 Plant Physiology
Types of energy plant and botanical characteristics. Classification. Growth. Economic
importance. Cropping, management and utilization.
712 381

2(2-0-4)
เทคนิคการวิจัยทางพืช
(Plant Research Techniques)
วิชาบังคับกอน :
700 203 ชีวสถิติเบื้องตน
700 303 หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
การวางแผนการทดลองสําหรับการวิจัยทางพืช การวิเคราะหและประมวลผลการทดลอง

กรณีศึกษา
Prerequisite

:

700 203 Basic Biostatistics
700 303 Digital Library and Information for Research
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Experimental designs in plant research, analysis and evaluation experimental
results. Case studies.
712 382

ลอจิสติกสและหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
(Logistics and Supply Chain)
การวางแผนและการจัดการกระจายสินคาทางการเกษตรจากผูผลิตถึงผูบริโภค การบริหาร
หวงโซอุปทานสินคาเกษตร
Planning and distribution of agricultural products from producers to consumers,
supply chain management of agricultural products.
712 383

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1
3(2-3-4)
(Selected Topics in Plant Production Technology I)
เงื่อนไข
:
โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่องที่นาสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
Condition

By consent of Faculty of Animal Sciences and
Agricultural Technology
Topics of current interest in plant production technology.

712 391

:

สัมมนา
(Seminar)
เงื่อนไข

1(0-2-1)
:

Condition

:

โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
วิชานีว้ ัดผลเปน S หรือ U
สัมมนาในหัวขอที่นาสนใจทางพืชศาสตร

By consent of Faculty of Animal Sciences and
Agricultural Technology
This subject will be graded as S (satisfactory) or
U (unsatisfactory)
Seminar on topics of current interest in plant sciences.

712 411

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(3-0-6)
(Plant Growth Regulators)
วิชาบังคับกอน :
712 212 สรีรวิทยาพืช
ชนิดและคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ประโยชน
ในการขยายพันธุพืช การควบคุมการเจริญเติบโตหลังการเก็บเกี่ยว
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Prerequisite :
712 212 Plant Physiology
Types, and physical and chemical characteristics of plant growth regulators and
their application in plant propagation and postharvesting.
712 421

ปุยและการผลิตปุยอินทรีย
3(2-3-4)
(Fertilizers and Organic Fertilizer Production)
วิชาบังคับกอน :
712 221 ปฐพีวทิ ยาเบื้องตน
ชนิดและคุณสมบัติของปุยอินทรียและปุยอนินทรีย การผลิตและการใชปุยอินทรีย การใช
ปุยใหเหมาะกับพืชและดิน
Prerequisite :
712 221 Introduction of Soil Science
Types and characteristics of organic and inorganic fertilizers. Organic fertilizer
production. Utilization of fertilizer for specific plant and soil.
712 431

โรคพืชวิทยา
3(2-3-4)
(Plant Pathology)
วิชาบังคับกอน :
712 231 ศัตรูพืชและการจัดการ
ลักษณะอาการและสาเหตุของโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม การพิสูจนและ
วินิจฉัยโรค การแพรระบาด วงจรของโรค นิเวศวิทยา เทคนิคการปลูกเชื้อ หลักการปองกัน
Prerequisite :
712 231 Pest and Management
Symptoms and pathogenesis of plant diseases caused by biotic agents and
environments, plant diagnosis, epidemiology, disease cycles, ecology, inoculation techniques,
principles of plant disease controls.
712 432

เทคโนโลยีชวี ภาพทางกีฏวิทยา
3(2-3-4)
(Biotechnology in Entomology)
วิชาบังคับกอน :
700 204 ชีวเคมีสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
712 231 ศัตรูพืชและการจัดการ
การใชเทคโนโลยีชวี ภาพเพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลง การเจริญพัฒนา พฤติกรรม
และการปรับตัวของแมลงในธรรมชาติ ความตานทานตอยาฆาแมลง เทคนิคทางเทคโนโลยีชวี ภาพที่
เกี่ยวกับแมลงทั้งทางตรงและทางออม
Prerequisite
:
700 204 Biochemistry for Agricultural Science Students
712 231 Pest and Management
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Biotechnology application for insect diversity study, the development, behavior and
adaptation of insects in nature. Resistance to insecticide. Direct and indirect biotechnological
techniques used in studying insects.
712 441

ระบบการจัดการธัญพืชและเมล็ดหลังการเก็บเกี่ยว
3(3-0-6)
(Systematic Management for Postharvesting Cereal and Grain)
วิชาบังคับกอน :
712 341 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลักษณะโครงสรางของเมล็ดและธัญพืช องคประกอบทางเคมี การเจริญเติบโต และการ
หายใจการเสือ่ มสภาพของผลิตผล การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาและทางเคมีในระหวางการเก็บรักษา
ขอปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว ความเสียหายขณะเก็บรักษา ปจจัยที่ทาํ ใหเกิดความเสียหาย วิธีการเก็บรักษา
และการจัดการเพื่อลดความเสียหาย
Prerequisite
:
712 341 Postharvest Technology
Structure of grains and cereal, chemical composition, growth and respiration, the
degradation of products. Morphological and chemical changes during storage. Instructions for
postharvesting. Damage during storage. Factors causing damage. Systematic management for
storage to reduce damage.
712 451

การผลิตไมดอกไมประดับเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
(Production of Economic Flowering and Ornamental Plants)
วิชาบังคับกอน :
712 211 พฤกษศาสตร
712 212 สรีรวิทยาพืช
การจําแนก การปลูก การขยายพันธุ การปฏิบัติการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว คุณภาพและ
การคัดเกรด การนํามาใชประโยชน โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของไมดอก ฮอรโมนที่มี
ผลตอการเสื่อมสภาพ การนําเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมาใชจัดการธุรกิจไมดอกไมประดับ
Prerequisite :
712 211 Botany
712 212 Plant Physiology
Classification, cultivation, propagation, care and management, harvesting, quality
and grading and utilization. Structure and physiological differentiation of flowering plants. Hormonal
affecting degradation. Use of postharvest technology for producing flowering and ornamental plants
in business.
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712 452

การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
(Economic Mushroom Production)
วิชาบังคับกอน :
700 201 จุลชีววิทยาสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรการเกษตร
ชนิดและการจําแนก ชีววิทยา โครงสรางของเห็ด การผลิตเชื้อเห็ด ปจจัยตอการเจริญและ
ปริมาณของผลผลิต การจัดการโรงเรือน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการตลาด
Prerequisite :
700 201 Microbiology for Agricultural Science Students
Species, classification, biology and morphology of mushroom. Production of spawn.
Factors affecting growth and yield of mushroom. Housing, care and management and culture
technique, harvesting, processing and marketing.
712 453

การออกแบบและจัดสวน
3(2-3-4)
(Landscape Design and Gardening)
วิชาบังคับกอน :
700 202 นิเวศวิทยาการเกษตร
โครงสรางและฐานรากของการจัดสวน การประดับและการตกแตงสวน การเลือกพรรณไม
หลักศิลปะในการออกแบบ การใชเครื่องมือและสัญลักษณในการออกแบบ การประเมินราคา ขัน้ ตอนการจัด
สวน การดูแลรักษาสวน
Prerequisite :
700 202 Agricultural Ecology
Foundations and enrichment of landscapes. Plant selection. Principles of landscape
design. Drawing instruments and plant symbols. Estimating cost. Landscaping installation.
Maintenance.
712 481

การจัดอบรมเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-3-4)
(Training for Agricultural Technology Transfer)
วิชาบังคับกอน :
700 303 หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจัย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดอบรมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การวางแผนและ
การดําเนินการ โสตทัศนูปกรณ การจัดทําเอกสารสิ่งพิมพ นิเทศศิลป ความสัมพันธระหวางสังคมกับ
การเกษตร การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ของเกษตรกร จิตวิทยาในการถายทอดเทคโนโลยี การประเมินผล
Prerequisite :
700 303 Digital Library and Information for Research
The principles of agricultural training and technology transfer, presentation
techniques, the art of communication, the relationship between society and farming. Behavior
change benefiting the farmers. Psychology in transferring of agricultural technology. Evaluation.
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712 482

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 2
3(2-3-4)
(Selected Topics in Plant Production Technology II)
เงื่อนไข
:
โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่องที่นาสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
Condition
:
By consent of Faculty of Animal Sciences and
Agricultural Technology
Topics of interest in plant production technology.

712 498

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
(Co-operative Education)
เงื่อนไข
:
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
ฝกปฏิบตั ิงานหรือทํางานวิจัย 1 ภาคการศึกษาพรอมทัง้ สงรายงาน
Condition
:
This subject will be graded as S (satisfactory) or
U (unsatisfactory)
One semester in practical training or research as well as the submission of a

written report.
712 499

จุลนิพนธ
(Senior Project)
วิชาบังคับกอน :

2(0-6-0)

700 303 หองสมุดดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการวิจยั
712 381 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
เงื่อนไข
:
โดยความยินยอมของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
วิชานี้วัดผลเปน S หรือ U
วิจัยในหัวขอที่นาสนใจทางพืชศาสตร
Prerequisite :
700 303 Digital Library and Information for Research
712 381 Research Technique in Plant Production

Technology
Condition

:

By consent of Faculty of Animal Sciences and
Agricultural Technology
This subject will be graded as S (satisfactory) or
U (unsatisfactory)
Research on topics of interest in plant sciences.

