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หมวดที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 : ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 : ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
หมวดที่ 4 : ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 : หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
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หมวดที่ 7 : การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 : การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก
1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจําหลักสูตร
4. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
5. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเกษตรศาสตร
ภาควิชา
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม
: ชื่อยอ
3. วิชาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
Bachelor of Science (Agriculture)
B.S. (Agriculture)

1) กีฏวิทยา 2) โรคพืช
3) พืชไร
4) พืชสวน
5) ปฐพีศาสตร
6) สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
7) เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 143 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช
 ภาษาไทย
 ภาษาตางประเทศ
 ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
5.4 การรับผูเขาศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาไดรับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 หลักสูตรเดี่ยว
 หลักสูตรสาขาวิชารวม
- คณะที่เปนผูรบั ผิดชอบหลัก.......................................................
- คณะที่รวมรับผิดชอบ........................................................
กรณีหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
 หลักสูตรปริญญาคู (Double Degree)
 หลักสูตรปริญญารวม (Joint Degree)
- รวมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน...........................
ชื่อปริญญา
.............บัณฑิต สาขาวิชา.........................................
ชื่อยอภาษาไทย
: ……………… (…………………………………………)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
: ……………… (…………………………………………)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2565 ปรับ ปรุ งมาจากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเกษตรศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
- เริ่มใชมาตั้งแต ป พ.ศ. 2508
- มีผลบังคับใชตงั้ แตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565
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- สภาวิชาการใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2564
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ
2564
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รจะได รั บ การเผยแพร ว าเป น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
- ผูประกอบการธุรกิจเกษตร เชน การทําสวน การทําไร การเพาะเลี้ยงแมลงที่ใชบริโภคและแมลงอาหารสัตว
การดําเนินธุรกิจบริษัทจําหนายสารเคมีเกษตร บริษัทเพื่อใหคําปรึกษาและใหบริการกําจัดแมลงศัตรูพืชและ
แมลงศัตรูในอาคารบานเรือน การผลิตปุยชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ธุรกิจการสงออกทางดานเกษตร
- รับราชการ เปนอาจารย นักวิชาการ หรือนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาทางการเกษตรและหนวยงานตาง ๆ
ดานการเกษตร
- บริษัทเอกชน เปนนักเกษตรประจําฟารม นักเกษตรประจําสวน พนักงานในโรงคัดบรรจุ พนักงานบริษัท
สงออกสินคาเกษตร พนักงานบริษัทเคมีเกษตร เปนตน
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา,
ชื่อ-สกุล
สถาบัน, ประเทศ, ปทสี่ ําเร็จการศึกษา
วิชาเอกกีฏวิทยา
1. ผศ.ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง
Dr.Agr. (Molecular genetics), University of Bonn, Germany, 2003
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536
2. อ.ดร.กรวัฒน อรรถโสภา
ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2562
วท.ม. (ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558
วท.บ. (ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณมหาวิทาลัย, 2554
3. อ.ดร.บาจรีย ฉัตรทอง
วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545
วิชาเอกโรคพืช
4. ผศ.พรสุข ชัยสุข
วท.ม. (พันธุศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
วท.บ. (พันธุศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
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คุณวุฒิการศึกษา,
สถาบัน, ประเทศ, ปทสี่ ําเร็จการศึกษา
5. ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ
Ph.D. (Plant Pathology), National Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan, 2013
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
6. ผศ.ดร.ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล Ph.D. (Plant Molecular Biology), The United Graduate School of
Agricultural Sciences, Ehime University, Japan, 2010
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543
วิชาเอกพืชไร
7. อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย
Ph.D. (Plant Breeding and Plant Genetics), University of WisconsinMadison, USA, 2019
M.S. (Plant Breeding and Plant Genetics), University of WisconsinMadison, USA, 2018
B.S. (Genetics and Plant Sciences), University of California-Davis, USA, 2013
8. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ Dr.sc.agr. (Agriculture Chemistry), Georg-August-Universität
Göttingen, Germany, 2004
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538
บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534
9. ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค
Dr.sc.agr. (Agricultural Science), Georg August University of
Goettingen, Germany, 2007
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535
วิชาเอกพืชสวน
10. อ.ดร.นครินทร จี้อาทิตย
ปร.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2560
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาพืชสวน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
11. อ.จามจุรี โสตถิกุล
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528
12. ผศ.ดร.พิมพใจ สีหะนาม
วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน (เกียรตินิยมอันดับสอง),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
ชื่อ-สกุล
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ชื่อ-สกุล
วิชาเอกปฐพีศาสตร
13. อ.ดร.เทวินทร แกวเมืองมูล

คุณวุฒิการศึกษา,
สถาบัน, ประเทศ, ปทสี่ ําเร็จการศึกษา

ปร.ด. (การจัดการระบบเกษตร) (นานาชาติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2563
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
14. ผศ.ดร.จุฑามาส คุมชัย
Ph.D. (Horticulture), National Pingtung University of Science and
Technology, Taiwan, 2013
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
15. ผศ.ดร.ฟาไพลิน ไชยวรรณ ปร.ด. (ปฐพีศาสตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม
, 2556
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549
วท.บ. (ปฐพีศาสตร), มหาวิทยาลัยแมโจ, 2547
วิชาเอกสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
16 รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ
Ph.D. (Agricultural and Extension Education), Mississippi State
University, USA, 1998
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2523
17. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
Dr.sc.agr. (Agricultural Communication and Extension), University
of Hohenheim, Germany, 2015
M.Sc. (Agricultural Sciences), University of Hohenheim, Germany,
2005
รป.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541
18. ผศ.ดร.ณฐิตากานต พยัคฆา ปร.ด. (สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเกษตรศาสตรเชิงระบบ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2552
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550
วิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
19. ผศ.ธีระพงษ เสาวภาคย
วท.ม. (วิทยาศาสตรส่งิ แวดลอม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.บ. (วนศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
20. ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแยม
วท.ด. (พืชไร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549
วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528

9
ชื่อ-สกุล
21. อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ

คุณวุฒิการศึกษา,
สถาบัน, ประเทศ, ปทสี่ ําเร็จการศึกษา
Ph.D. (Life Sciences), Tohoku University, Japan, 2018
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพปาไม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555
วท.บ. (วนศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานทีต่ ั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 นอกสถานที่ตั้ง ไดแก ......................................
11. เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร
11.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรชาติ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร เป น หลั ก สู ต รที่ เน น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ ส ามารถ
ประยุกตใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ทักษะ และศาสตรที่เกี่ยวของในระบบการผลิตที่มี
มาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน เปนหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่มีแนวทางการพัฒ นา
ประเทศระยะยาวที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจาก
ปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการของประเทศใหไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม
และพัฒ นากลไกที่สําคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุ
ผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง และสรางความสุขของคนไทย สังคม
มี ค วามมั่ น คง เสมอภาค และเป น ธรรม ประเทศสามารถแข งขั น ได ในระบบเศรษฐกิ จ สากล ซึ่ งเป น เป าหมาย
การพัฒนาประเทศ โดยสอดคลองกับ
- ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการสร า งความสามารถในการแข ง ขั น โดยกํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาที่ ให
ความสําคั ญ กั บ การพั ฒ นากลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ อนาคตที่ ส ามารถสรางมู ล ค าเพิ่ ม ได ทั้ งในภาคเกษตร
อุ ต สาหกรรม และบริก ารและการท อ งเที่ ย ว โดยสามารถยกระดั บ การผลิ ต ทางการเกษตรด านต า ง ๆ ได แ ก
1) การเกษตรสรางมู ลคา เนน เกษตรคุณ ภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให
ความสํ า คั ญ กั บ การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและมู ล ค า และความหลากหลายของสิ น ค า เกษตร
2) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น โดยสงเสริมการนําอัตลักษณพื้นถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นของไทยมาใชในการผลิตสินคา
และผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารเกษตรที่ มี มู ล ค า สู ง เป น สิ น ค า เกษตรชนิ ด ใหม ให ร องรั บ ความต อ งการของตลาดยุ ค ใหม
3) เกษตรปลอดภัย สรางความตระหนักแกผูผลิตและผูบริโภคเกี่ยวกับความสําคัญของมาตรฐานระบบการจัดการ
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ความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบใหเกษตรกรและผูผลิตทําการผลิตสินคาที่สอดคลองกับมาตรฐาน
และเขาสู ระบบมาตรฐานการจัด การคุณ ภาพทางการเกษตรที่ ไดรับ การรับ รองจากสถาบั น ที่ มีความน าเชื่อถือ
พรอมทั้งใหความรูเกษตรกรดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุงสูการเลิกใชสารเคมีในภาคเกษตร
การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียในระยะตอไป รวมถึงการพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของไทย และระบบตรวจสอบยอนกลับ สําหรับการตรวจสอบที่มาของสินคาใน
ทุกขั้นตอนใหเปนไปตามมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 4) เกษตรชีวภาพ
สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิต และ
นําไปสูการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐานทรัพยากรชีวภาพ และสรางความมั่นคง
ของประเทศทั้งดานอาหารและสุขภาพ 5) เกษตรแปรรูป ปรับใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา
รวมทั้งนวัตกรรมจากภูมิปญญาในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑและสินคาเกษตร
รวมทั้งสงเสริมผลิตภัณฑเกษตรคุณภาพสูงของไทยสูตลาดภายในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมการแปรรูป
สินคาเกษตรขั้นสูงที่มีคุณ คาเฉพาะ สอดคลองกับความตองการของตลาดที่มีความหลากหลายดวยการตอยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสูการผลิตเชิงพาณิชยการสงเสริมใหนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาตอยอด
สินคาเกษตรขั้นตนใหเปนผลิตภัณ ฑใหมที่มีมูลคาสูง การสงเสริมการใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อ
แปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม 6) เกษตรอัจฉริยะ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาเปนฟารม
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพื้นที่สูงสุด และเตรียมพรอมรองรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจน
สรางสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสรางและนําเทคโนโลยีนวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหมมาใชใน
การเกษตร ใชเทคโนโลยีเกษตรดานความแมนยํา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ดวยการใชระบบ
อัตโนมั ติแ ละเซ็ น เซอรอั จฉริยะติ ดตามการเปลี่ยนแปลงภายในฟารม เพื่ อให ไดผ ลผลิต ตรงตามความต องการ
คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น
- ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดนอมนําศาสตร
ของพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” มาเปน
หลักในการจัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เปาหมาย มาเปนกรอบ
แนวคิดที่จะผลักดันการดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางบูรณาการ บนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกันไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน ที่ไมมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุน
ตอไปอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ประกอบดวย 1) สรางการเติบโต
อย า งยั่ ง ยื น บนสั ง คมเศรษฐกิ จ สี เขี ย ว มุ งเน น การพั ฒ นาสั งคมเศรษฐกิ จ ให เติ บ โตและมี ค วามเป น ธรรมบน
ความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 2) สรางการเติบ โตอยางยั่งยืน บนสังคม
ที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ มุงเนนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสรางสังคมคารบอนต่ํา ปรับปรุง
การบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการสรางขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลด
ความสู ญ เสี ย และเสี ย หายจากภั ย ธรรมชาติ แ ละผลกระทบที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
พรอมทั้ งสนั บ สนุ น การลงทุ นในโครงสรางพื้ น ฐานที่ เป น มิตรตอสภาพภู มิอากาศ 3) พั ฒ นาพื้ น ที่ เมื อง ชนบท
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เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง มีขอกําหนด รูปแบบ และ
กฎเกณฑ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ลั ก ษณะการใช พื้ น ที่ ต ามศั ก ยภาพและเป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม โดยเน น การพั ฒ นา
“เมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหความสําคัญกับการจัดทําแผนผังภูมินิเวศ
การพั ฒ นาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสม
ทางภู มิ นิ เวศ พั ฒ นาพื้ น ที่ ต น แบบตามแผนผังภู มิ นิ เวศในทุ ก จังหวัด อยางยั่งยืน ลดการปลดปลอ ยมลพิ ษ และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) พัฒนาความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนพัฒนาระบบจัดการน้ําทั้ง
ระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใชน้ําทุกภาคสวน ดูแลภัยพิบัติจากน้ําทั้งระบบ
พั ฒ นาความมั่ น คงทางพลั งงานอย างเป น มิตรต อสิ่งแวดลอ ม เน น สงเสริม การใชพ ลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกที่คํานึงถึงการพัฒ นาอยางเหมาะสม ใหมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใชพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดพัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหเปนฐาน
การผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัยและเปนฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง อุทยานธรณีวิทยา แหลงโบราณคดี มรดก
ทางสถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยางยั่งยืน 5) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนด
อนาคตประเทศ มุงสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและ
กลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพใน
อนาคต รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขปญหาและลดความขัดแยง พัฒนา และดําเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน
เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร เปนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่เนนการสราง
มูลคาเพิ่ม เนนเกษตรคุณภาพสูง อาศัยการขับเคลื่อนการพัฒนาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใหความสําคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพ การผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลคา และความหลากหลายของสินคา เพื่อรักษาฐานรายไดเดิมและสราง
ฐานการเกษตรอนาคตใหมที่มีมูลคาและรายไดสูง เชน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอินทรีย
ปศุ สัต วอิน ทรีย และเกษตรอั จ ฉริยะ (Smart Agriculture) เป น ตน เพื่ อให เกษตรกรมีร ายได สูงขึ้ น นอกจากนี้
ประเด็นดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและ
ทั่วถึง ตลอดจนปลูกฝงระเบียบวินัย คุณ ธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค ถือเปนเปาหมายผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรนี้ดวยเชนกัน รวมทั้งยังไดเนนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุงเนน
ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาท
ผูสอน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต และการสราง
ระบบการศึกษาเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการคนควาวิจัยเชิงลึก สรางสรรคนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอ
มวลมนุษยชาติ รวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษ ใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยาง
มั่นคง อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนไดเนนการผลิต การวิจัย และการใชท รัพ ยากรที่ เป นมิตรกับสิ่งแวดลอม
อันเปนแนวทางในการลดความเสี่ยงของผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และลดปญหาความขาดแคลนของทรัพยากร
ทําใหเกิดการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการตอบสนองตอนโยบายและยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป ดังกลาวขางตน
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11.2 การตอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ตอบโจทยเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals) ดังนี้
- เป า หมายที่ 4 การได รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ (Quality education: Ensure inclusive and
equitable quality education and promote lifelong learning opportunities) หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร มีการจัดการศึกษาที่ไดคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง รวมทั้งการสงเสริมโอกาสใน
การเรียนรูตลอดชีวิตแกทุกคน ซึ่งสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถที่จะชวยพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ
และสังคมโลกใหเกิดความยั่งยืน
- เป า หมายที่ 12 มี ก ารบริ โ ภคและการผลิ ต อย า งยั่ ง ยื น (Responsible consumption and
production) วิธีการผลิตทางการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการใชสารเคมีทางการเกษตร จะชวยลด
ผลกระทบที่จะเกิดแกสิ่งแวดลอมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจกหรือที่เรียกวา รอยเทา
คารบอน (carbon footprint)
- เปาหมายที่ 2 การขจัดความหิวโหย (Zero hunger: End hunger, achieve food security and
improved nutrition and promote sustainable agriculture) โดยการเกษตรถือเปนศาสตรแหงการผลิต
อาหารทั้งดานพืชหรือโปรตีนจากแมลง จึงสามารถมีสวนชวยสําคัญในการยุติความหิวโหยและปรับปรุงความมั่นคง
ดานอาหารและโภชนาการ
- เป า หมายที่ 13 การรั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate action: Take urgent
action to combat climate change and its impacts) การรั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ถือเปนความทาทายที่จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ การใชที่ดิน การใชแหลงน้ํา
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาว การเกษตรมีสวนสําคัญตอการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ โดยกิ จ กรรมทางการเกษตรหลายกิ จ กรรมส ง เสริ ม ให เกิ ด การปล อ ยก า ซ
เรือ นกระจกยั งเพิ่ ม ขึ้ น อย างต อ เนื่ อ ง การพั ฒ นาการเกษตรโดยใช เทคโนโลยี นวัต กรรม และองค ค วามรูใหม
จะชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอยางยั่งยืน
- เป า หมายที่ 1 ขจั ด ความยากจน (No poverty: Endpoverty in all its forms everywhere)
โดยการเกษตรของครัวเรือนในชนบทถือเปนการออมสินทรัพยทําใหเกิดสภาพคลองหรือเปนหลักประกันสินเชื่อได
11.3 การตอบนโยบายกลยุทธของมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร ตอบสนองต อ ยุ ท ธศาสตร การบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะ 4 ป (2562-2565) ดังนี้
- ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 เชิ ง รุ ก : นวั ต กรรมด า นสิ่ ง แวดล อ มและพลั ง งาน หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร เปนหลักสูตรที่ กระตุนให นักศึกษามีการพั ฒ นาความคิดเชิงสรางสรรค นําองคค วามรู
เกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน คิดวิเคราะหขอมูล และเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนตอยอดกับ
กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เปาหมายที่เกี่ยวของ มีความสามารถสรางองคความรูในการเพิ่มมูลคาผลผลิต
ตลอดจนอนุ รักษ ค วามหลากหลายทางชีวภาพ โดยจะขับเคลื่อนองคความรู และวิท ยาการดวยนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่สามารถเห็นผลเชิงประจักษได
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- ยุ ท ธศาสตรที่ 4 : ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม คุ ณ ภาพ และมี ทั ก ษะการเป น พลเมื องโลก หลัก สูต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรมุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะที่จําเปนสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และสงเสริมใหนักศึกษา
เปนคนดีในสังคม เนนจิตอาสา ซื่อสัตย รับผิดชอบ และมีจิตสํานึกในการรักษาฟนฟูสภาพแวดลอม
- ยุทธศาสตรที่ 5 : วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยสําคัญ ของประเทศ ชุมชนและทองถิ่น หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร มุงเนนจัดการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อแกไขปญหาเชิงพื้นที่และ
สิ่งแวดลอม มีการพัฒนาทางการเกษตรในทิศทางที่นําไปสูความยั่งยืน กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคลอง
กั บ ภู มิ ศ าสตร สิ่ ง แวดล อ มครอบคลุ ม พื้ น ที่ ร าบ ที่ ด อน และที่ สู ง มุ ง เน น ให ผู เรี ย นมี ทั ก ษะและประสบการณ
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในสาขาตาง ๆ ไดแก พืชไร พืชสวน ปฐพีศาสตร กีฏวิทยา โรคพืช
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร และเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และคํานึงถึงประโยชนสวนรวมของสังคม
11.4 การตอบความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
จากการประเมินและตอบแบบสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูประกอบการที่รับบัณฑิตจากหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร สรุปไดวาผูประกอบการมีความตองการใหเพิ่มการบูรณาการความรู
และการนําเทคโนโลยีมาใชสอนในหลักสูตรมากขึ้น เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งนี้หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร ได ป รั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาในบางกระบวนวิ ช าเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณ
12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
12.1 กลุมวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
12.2 กลุมวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/สาขาวิชาอื่น
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมวดวิชาเฉพาะ
 หมวดวิชาเลือกเสรี
 ไมมี
12.3 การบริหารจัดการ
การจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร ในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปจะดํ าเนิ น การโดยคณะที่ เกี่ ย วข อ ง
เช น คณะมนุ ษ ยศาสตร คณะสั ง คมศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
คณะการสื่อสารมวลชน คณะศึกษาศาสตร เปนตน ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกําหนดใหมีการจัดการเรียน
การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 กลุม คือ กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู (Learner Person)
กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-creator) และกลุมวิชาดานการ
พัฒนาทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง (Innovative Co-creator) ซึ่งมีทั้งกระบวนวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาตอง
ลงทะเบี ย นเรี ย น และมี ก ระบวนวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กลงทะเบี ย นเรี ย นได จ ากกระบวนวิ ช า
ที่หลักสูตรกําหนดไว โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะดําเนินการประสานงานและแจงไปยังคณะที่จัดการเรียน
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การสอนใหทราบลวงหนาเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในแตละปการศึกษา ในสวนของหมวดวิชา
เฉพาะ จะจัดการเรียนการสอนโดยสาขาวิชา ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนทุกกระบวนวิชา ดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยมีคณะกรรมการกํากับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ในทุ ก ภาคการศึ ก ษา และรายงานผลการดํ าเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ. 7 ทุ ก ป ก ารศึ ก ษา
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดใหมีการสอบวัดความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยการจัดสอบ CMU-ePro เพื่อวัดรู
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษทั่วไปของนักศึกษาแรกเขา เพื่อเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยพัฒนาความรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามกลุมคะแนน และจัดสอบ
วัดความรูและทักษะภาษาอังกฤษ CMU-eGrad กอนสําเร็จการศึกษา ซึ่งการบริหารจัดการดานการจัดการเรียน
การสอนดั งกลาว เพื่ อพั ฒ นาการเรียนรูข องนั ก ศึ กษาและส งเสริม ให นั ก ศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาตนเองไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา วัตถุประสงค และผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร เปนหลักสูตรที่นําหลักวิชาการ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสมัยใหม การจัดการเชิงระบบ ตลอดจนมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มาประยุกตใช
เพื่อนําไปสูระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีการพัฒนาทางการเกษตรในทิศทางที่นําไปสูความยั่งยืน กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับภูมิศาสตร
สิ่งแวดลอมครอบคลุมพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง มุงเนนใหผูเรียนมีทักษะและประสบการณ ดานการเกษตรใน
สาขาวิชาตาง ๆ ไดแก พืชไร พืชสวน ปฐพีศาสตร กีฏวิทยา โรคพืช สงเสริมและเผยแพรการเกษตร และเกษตรที่สูง
และทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมของสังคม
1.2 วัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตที่ :
1. เปนนักวิทยาศาสตรเกษตรที่มีความรูที่ทันสมัย มีทักษะดานการเกษตรพื้นฐานและเฉพาะทาง สามารถ
ปฏิบัติงาน ประกอบอาชีพ หรือเปนผูประกอบการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถวางแผน คิด วิเคราะห วิจัย และรูจักใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร เพื่อแกไขปญหาดานการเกษตร และใหคําแนะนําดานการเกษตรไดอยางถูกตองและเหมาะสม
1.3 ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO 1 ประยุกตใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ทักษะและศาสตรที่เกี่ยวของในระบบการผลิตที่
มี ม าตรฐาน ปลอดภั ย เป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มและสร า งมู ล ค า เพิ่ ม รวมทั้ ง การจั ด การและอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
PLO 1.1 มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและศาสตรที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตรที่เพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
PLO 1.2 คิด วิเคราะห และประยุกตใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร และบูรณาการ
ศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อการผลิตและการแกปญหาอยางเปนระบบ
PLO 1.3 ใชทักษะทางการเกษตรในระบบการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
PLO 2 สื่อสารและเผยแพรองคค วามรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยเลือกใชส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม
PLO 2.1 สื่อสารทางวิชาการและการทํางานทางดานการเกษตรที่เกี่ยวของดวยการนําเสนอปากเปลาและ
การเขียนบรรยายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาตางประเทศอื่น ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
PLO 2.2 เผยแพรอ งค ค วามรู เทคโนโลยี และนวัต กรรมทางการเกษตร โดยเลื อ กใช ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม
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PLO 3 มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและผูรวมงานที่ดี สามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณไดอยางเหมาะสม มีการพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความภาคภูมิใจ และรักในอาชีพการเกษตร
1.4 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษา (Year Learning Outcomes: YLOs)
ชั้นปที่ 1
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรพื้นฐาน การผลิตพืชและการจัดการดิน การสงเสริมและเผยแพรการเกษตร เศรษฐศาสตรเกษตรและ
การจัดการธุรกิจเกษตร และสามารถประยุกตใชความรูในการปฏิบัติการทางการเกษตรพื้นฐานได
ชั้นปที่ 2
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะดานภาษาอังกฤษ มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรขั้นกลาง ดานระบบเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน นวัตกรรมและ
มาตรฐานการผลิ ต โรคพื ช และแมลงศั ต รู ท างการเกษตร และสามารถบู ร ณาการความรู เพื่ อ ประยุ ก ต ใช ใ น
การปฏิบัติการทางการเกษตรได
ชั้นปที่ 3
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในสาขาวิชาเฉพาะ มีทักษะในการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ
ในการคิด วิเคราะห และหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเฉพาะ รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นได
ชั้นปที่ 4
นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถทําวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยีนวัตกรรม
และบูรณาการศาสตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของไปสูการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสราง
มูลคาเพิ่ม สามารถจัดการ แกไขปญ หา หรือใหคําแนะนําดานการเกษตร หรือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและผูรวมงานที่ดี ตลอดจนปรับตัวเขากับสถานการณได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
โดยพิ จ ารณาจาก KPI ที่ อ ยู ใ น
การประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
รวบรวมติดตามผลการประเมิน - รอยละของบั ณ ฑิ ตระดับ ปริญ ญาตรีที่ มี
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา งานทํ า และการประกอบอาชี พ อิ ส ระ
(Quality Assurance) ของหลักสูตร ภายใน 1 ป
รวมทุก 5 ป ในดานความพึงพอใจ - รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
และภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
รับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
- ระดั บ ค วาม พึ งพ อ ใจ ข อ งน าย จ าง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบการศึกษาตลอดป (ไมนอยกวา ......... สัปดาห)
 ระบบทวิภ าค โดย 1 ป การศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
 ระบบหนวยการศึกษา (Module)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 แผนการศึกษากําหนดใหมีภาคฤดูรอน
 แผนการศึกษาไมมีภาคฤดูรอน
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแตเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง มีนาคม
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ
 ระบบการศึกษาตลอดป (เดือน.................... ถึง.....................)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ
 ระบบหนวยการศึกษา (เดือน.................... ถึง.....................)
 ในเวลาราชการ
 นอกเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ ขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
และมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ขอ 5
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
 ความรูดานภาษาตางประเทศไมเพียงพอ
 ความรูดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอ
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 นักศึกษาไมประสงคจะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
 จัดสอนเสริมเตรียมความรูพื้นฐานกอนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ
การแบงเวลา
 จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่สอดสองดูแล ตักเตือน ใหคําแนะนําแกนักศึกษา และให
เนนย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปญหาตามขางตนเปนกรณีพิเศษ
 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา ไดแก วันแรกพบ
ระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จากอาจารย
ผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
ระดับชัน้ ป
2565
2566
2567
2568
2569
ชั้นปที่ 1
270
270
270
270
270
ชั้นปที่ 2
270
270
270
270
ชั้นปที่ 3
270
270
270
ชั้นปที่ 4
270
270
รวม
270
540
810
1,080
1,080
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
270
270
2.6 งบประมาณตามแผน
1. รายงานขอมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ป โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้ง
งบประมาณ
แผนงาน

การเรียนการสอน
วิจัย
บริการวิชาการแกสังคม
การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
สนับสนุนวิชาการ
บริหารมหาวิทยาลัย
รวม
รวมทั้งสิ้น

2565
งบประมาณ งบประมาณ
แผนดิน
เงินรายได

ปงบประมาณ
2566
2567
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
แผนดิน
เงินรายได
แผนดิน
เงินรายได

86,856,100

30,891,200

89,550,700

31,185,800

92,234,500

31,495,100

21,023,000

11,689,000

21,653,700

11,848,500

22,303,300

12,015,900

-

18,860,600

-

19,103,600

-

19,358,800

-

400,000

-

400,000

-

400,000

-

1,100,700

-

1,120,700

-

1,141,700

24,904,800

28,721,100

25,494,700

28,907,200

26,102,300

29,102,600

132,783,900 91,662,600 136,699,100 92,565,800 140,640,100

93,514,100

224,446,500

2. คาใชจายตอหัวตลอดหลักสูตร 146,072 บาท

229,264,900

234,154,200
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะพิจารณารับโอน จะตองเปนกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาอยูใน
ระดับเดียวกันหรือมีความใกลเคียงกับกระบวนวิชาที่กําหนดไวในโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือเปนกระบวนวิชาที่เปนประโยชนตอการเรียนของนักศึกษา และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวของ
2) มหาวิ ท ยาลั ยเชี ยงใหม จะพิ จารณาโอนกระบวนวิชา จํ านวนหน วยกิ ต ลํ าดั บขั้ นของกระบวนวิชา
ที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิท ยาลัยอื่น โดยความเห็ นชอบของคณะที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อาจตองมี
การพิจารณาปรับเขาสูระบบลําดับขั้นตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ขอ 8 และ 9
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 143 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
18 หนวยกิต
1.1.1) วิชาบังคับ
15 หนวยกิต
1.1.2) วิชาเลือก
3 หนวยกิต
1.2) กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูรวมสรางสรรค
6 หนวยกิต
นวัตกรรม
1.3) กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
6 หนวยกิต
1.3.1) วิชาบังคับ
3 หนวยกิต
1.3.2) วิชาเลือก
3 หนวยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
2.1) วิชาแกน
52 หนวยกิต
2.1.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร
31 หนวยกิต
2.1.2) วิชาแกนเกษตรศาสตร
21 หนวยกิต
2.2) วิชาเอก
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
40 หนวยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก (ถามี)*
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3) วิชาโท (ถามี)
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
หมายเหตุ* นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุมกระบวนวิชาเอกเลือกหรือกลุมวิชาโทตามประกาศมหาวิทยาลัย
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3.1.3 กระบวนวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเ รียนรู (Learner Person)
18 หนวยกิต
1. วิชาบังคับ (Required courses)
15 หนวยกิต
001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
ENGL 101 Fundamental English 1
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
ENGL 102 Fundamental English 2
001201 ม.อ. 201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing
001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry
204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวติ สมัยใหม
3(3-0-6)
CS 100 Information Technology and Modern Life
2. วิชาเลือก (Elective courses)
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชาดังตอไปนี้
Students must be select from the following courses:
กระบวนวิชาดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Literacy)
851100 สม. 100 การสื่อสารเบื้องตน
MC 100 Introduction to Communication
กระบวนวิชาดานทักษะทางภาษา (Language Literacy)
050100 ม.ศท. 100 การใชภาษาไทย
HUGE 100 Usage of the Thai Language
กระบวนวิชาดานความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy)
074100 ศ.สข. 100 โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
EDHL 100 Nutrition for Promotion of Health
074101 ศ.สข. 101 การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
EDHL 101 Promoting of Health in Everyday Life
211100 ว.ชท. 100 กินดี: การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการปองกันโรค
BCT 100 Eating Well: Better Living and Disease Prevention
359202 ก.พส. 202 พืชและอาหารปลอดภัย
HORT 202 Plant and Food Safety
461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
PHPC 100 Herbs for Health and Beauty

3 หนวยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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462130 ภ.บก. 130 ยาในชีวิตประจําวัน
PHPC 130 Medications in Everyday Life
651106 สพ. 106 สุขอนามัยอาหารจากสัตวสําหรับผูบริโภค
VM 106 Food Sanitary from Food Animal for Consumer
กระบวนวิชาดานทักษะการจัดการทางการเงิน (Financial Literacy)
702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจําวัน
FINA 101 Finance for Daily Life
กระบวนวิชาดานทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills)
351100 ก.ศฐ. 100 เศรษฐศาสตรเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
AEC 100 Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy
705191 บธ.กต. 191 ผูบริโภคที่ชาญฉลาด
MKTG 191 Smart Consumer
1.2) กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
(Innovative Co-creator)
ใหนักศึกษาเลือกเรียน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังตอไปนี้
Students must select 2 courses form the following:
กระบวนวิชาดานทักษะการคิด (Thinking Skills)
012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบื้องตน
RE
173 Descriptive Study of Religion
050106 ม.ศท. 106 ศิลปะแหงการเปนมนุษยที่มคี ุณคา
HUGE 106 Humanistic Arts
063101 ศ.ลส. 101 การเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเอง
EDCL 101 Learning for Self-Development
206100 ว.คณ. 100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
MATH 100 Mathematics in Everyday Life
214100 ว.สว. 100 สัตววิทยาบูรณาการกับวิทยาศาสตรสุขภาพ
ZOOL 100 Integrated Zoology and Health Science
218100 ว.อณ. 100 ศาสตรแหงอัญมณีและเครื่องประดับ
GEM 100 The Science of Gemstone and Jewelry
400110 ก.กษ. 110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
AGRI 110 Technology Development and Global Change
610111 อ.อก. 111 บรรจุภัณฑเพื่อการตลาด
AG 111 Packaging for Marketing

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

3(3-0-6)

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

6 หนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม
LAGE 100 Law and Modern World
กระบวนวิชาดานทักษะการเปนผูป ระกอบการ (Entrepreneurial Skills)
356102 ก.สศ. 102 สัตวน้ําสวยงาม
ANS 102 Ornamental Aquatic Animals
368100 ก.ธก. 100 การเริ่มตนธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง
ABM 100 Starting an Agribusiness in a Changing World
602101 อ.ทช. 101 เทคโนโลยีชีวภาพกับโลกสมัยใหม
BIOT 101 Biotechnology and Modern Word
703103 บธ.กจ. 103 การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน
MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business
888107 นว.ด. 107 การเริ่มตนธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอรม
DIN 107 Business Startup on Digital Platform
กระบวนวิชาดานทักษะการสรางนวัตกรรมและการเปดธุรกิจใหมเพื่อรองรับธุรกิจดานไอที
(Startup and Innovation)
610112 อ.อก. 112 นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
AG 112 Food Product Innovation
กระบวนวิชาดานทักษะการปรับตัว (Adaptability)
013110 ม.จว. 110 จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
PSY 110 Psychology and Daily Life
201116 ว.วท. 116 วิทยาศาสตรและภาวะโลกรอน
SC 116 Science and Global Warming
602100 อ.ทช. 100 การใชประโยชนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
BIOT 100 Introduction to Application of Biotechnology

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

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

1.3) กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
1. วิชาบังคับ (Required courses)
140104 ร.ท. 104 การเปนพลเมือง
PG 104 Citizenship

6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(3-0-6)

2. วิชาเลือก (Elective courses)
ใหนักศึกษาเลือกเรียน 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังตอไปนี้
Students must select 1 course from the followings:
กระบวนวิชาดานการเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม (Culture and Art)
109115 วจ.ศป. 115 ชีวิตกับสุนทรียะ
FAGE 115 Life and Aesthetics

3 หนวยกิต

3(3-0-6)
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951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหมกบั แอนนิเมชัน
3(3-0-6)
ANI 100 Modern Life and Animation
กระบวนวิชาดานการมีจติ อาสา (Volunteerism)
012200 ม.ศน. 200 จิตอาสา
3(2-2-5)
RE
200 Mind Volunteer
กระบวนวิชาดานทักษะความเปนพลเมือง และความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม
(Civic Literacy and Environment Concerns)
127100 ร.ปค. 100 การเมืองในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
GOV 100 Politics in Everyday Life
128100 ร.รปศ. 100 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
3(3-0-6)
PA 100 Basic Good Governance in Administration
154153 ส.ภม. 153 ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
GEO 153 Disaster in Modern World
201115 ว.วท. 115 ชีวิตและพลังงาน
3(3-0-6)
SC 115 Life and Energy
365221 ก.สท. 221 หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
HANR 221 Principles of Conservation
602102 อ.ทช. 102 ชีวิตกับพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
BIOT 102 Life and Alternative Energy
651105 สพ. 105 ระบบนิเวศกับสุขภาพ
3(3-0-6)
VM 105 Ecosystem and Health
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถไปเรียนกระบวนวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
แลวนํามาเทียบโอนหนวยกิตแทนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปที่กําหนดไวในหลักสูตรได โดยความเห็นชอบ
ของสาขาวิชา
Note: Students can select general education courses from both in country and abroad,
then transfer the credit to general education courses as defined in the curriculum from
the consent of the department.
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
2.1) วิชาแกน (Core Courses)
52 หนวยกิต
2.1.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร (Science)
31 หนวยกิต
202101 ว.ชว. 101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
BIOL 101 Basic Biology 1
202102 ว.ชว. 102 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
BIOL 102 Basic Biology 2
202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
BIOL 103 Biology Laboratory 1
202104 ว.ชว. 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-0)
BIOL 104 Biology Laboratory 2
202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร 1
4(3-3-6)
BIOL 231 Genetics 1
203111 ว.คม. 111 เคมี 1
3(3-0-6)
CHEM 111 Chemistry 1
203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
CHEM 115 Chemistry Laboratory 1
203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
3(3-0-6)
CHEM 206 Organic Chemistry for Non-Chemistry Students
203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
1(0-3-0)
CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry
Students
206108 ว.คณ. 108 คณิตศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
MATH 108 Elementary Mathematics
207181 ว.ฟส. 181 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร
3(3-0-6)
PHYS 181 Physics for Agricultural Students
207191 ว.ฟส. 191 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร
1(0-3-0)
PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students
218205 ว.จช. 205 จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
MICB 205 Microbiology
215206 ว.จช. 206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
MICB 206 Microbiology Laboratory
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2.1.2) วิชาแกนเกษตรศาสตร (Agriculture)
21 หนวยกิต
351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
AEC 202 Introduction to Agricultural Economics and
Agribusiness Management
352210 ก.สส. 210 การสงเสริมการเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
AET 210 Introduction to Agricultural Extension
2(2-0-4)
356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตรและสัตวน้ําเบื้องตน
ANS 210 Introduction to Animal and Aquatic Sciences
2(1-3-2)
357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร
ENT 210 Agricultural Insect Pests
1(1-0-2)
359207 ก.พส. 207 มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
HORT 207 Agricultural Production Standards
2(2-0-4)
360210 ก.รพ. 210 โรคพืชวิทยาเบื้องตน
PLP 210 Elementary Plant Pathology
4(3-3-6)
363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องตน
PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil
Management
1(0-3-0)
400190 ก.กษ. 190 การฝกงาน 1
AGRI 190 Practical Training 1
2(2-0-4)
400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องตน
AGRI 210 Introduction to Agricultural Innovations
400211 ก.กษ. 211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
AGRI 211 Agricultural Systems and Natural Resource
Management
400290 ก.กษ. 290 การฝกงาน 2
1(0-3-0)
AGRI 290 Practical Training 2
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2.2) วิชาเอก (Major)
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต
วิชาเอก จะตองมีกระบวนวิชาระดับ 300 ขึ้นไป ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และในจํานวน 36 หนวยกิต
ตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
The major field must have 300 level course or higher at least 36 credits and in the
36 credits must be 400 level course or higher at least 18 credits.
วิชาเอกสงเสริมและเผยแพรการเกษตร (Agricultural Extension)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
352301 ก.สส. 301 ภาวะผูนําในการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 301 Leadership in Agricultural Extension
352311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 311 Principles of Agricultural Extension
352314 ก.สส. 314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริมการเกษตร 3(3-0-6)
AET 314 Information Technology Management for
Agricultural Extension
352316 ก.สส. 316 หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
4(3-3-7)
AET 316 Principle of Agricultural Extension Research
352321 ก.สส. 321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 321 Methods of Agricultural Extension
352323 ก.สส. 323 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
3(3-0-6)
AET 323 Modern Agricultural Development
352332 ก.สส. 332 การแพรกระจายนวัตกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 332 Diffusion of Agricultural Innovations
352414 ก.สส. 414 การเปนผูประกอบการดานการเกษตรในชุมชน
3(3-0-6)
AET 414 Community Agricultural Entrepreneurship
352421 ก.สส. 421 การบริหารองคการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 421 Management of Agricultural Extension Organizations
352441 ก.สส. 441 การวางแผนและประเมินผลโครงการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 441 Planning and Evaluation of Agricultural Extension
Project
352494 ก.สส. 494 หัวขอเลือกสรรทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
1(1-0-2)
AET 494 Selected Topics in Agricultural Extension and Rural
Development
352497 ก.สส. 497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
AET 497 Seminar 1
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352498 ก.สส. 498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
AET 498 Seminar 2
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
and students must select cooperative education group or special problem group
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
352490 ก.สส. 490 สหกิจศึกษาทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
6 หนวยกิต
AET 490 Cooperative Education in Agricultural Extension
and Rural Development
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special problem)
352390 ก.สส. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร 3(0-18-0)
AET 390 Professional Skill Training in Agricultural Extension
และ 352499 ก.สส. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
AET 499 Special Problems
2.2.2 วิชาเอกเลือก (Major Electives)
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเรีย นวิ ชาเอกเลื อ ก ให เลือ กเรีย นกระบวนวิช าในแผน 1 แผน 2 หรือ แผน 3
แผนใดแผนหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษากลุมปญหาพิเศษตองเลือกเรียนกระบวนวิชาเอก
เลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
หากนั ก ศึ ก ษาไม ป ระสงค จ ะเรีย นวิช าเอกเลื อ ก จะต อ งเรีย นวิช าโทตามข อ 2.3 จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษากลุมปญหาพิเศษตองเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
Students who require to study major elective courses must select the courses from
either plan 1, plan 2 or plan 3 at least 15 credits, in order that students in which a group of
special problem must select the 400 level of major elective courses as following at least
3 credits.
If students who do not require study the major elective courses must follow the
number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits, in order that students in which a group
of special problem must select the 400 level of major elective courses as following at least
3 credits.
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แผน 1 การสงเสริมการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
Plan 1 Agricultural Extension and Community Economy Development
A minimum of 15 credits must be selected from the following courses
006103 ม.บน. 103 บานและชุมชน
HC
103 Home and Community
006341 ม.บน. 341 หลักมนุษยสัมพันธ
HC
341 Principles of Human Relations
006349 ม.บน. 349 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในโครงการพัฒนา
HC
349 Community Participation Process in Development
Projects
351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตรการตลาดสินคาเกษตร
AEC 321 Economics of Agricultural Marketing
351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณการเกษตรและสถาบันการเกษตร
AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution
352313 ก.สส. 313 การสงเสริมเกษตรที่สูง
AET 313 Highland Agricultural Extension
352317 ก.สส. 317 มนุษยสัมพันธและนันทนาการในการสงเสริมการเกษตร
AET 317 Human Relations and Recreation in Agricultural
Extension
352319 ก.สส. 319 สวัสดิการเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตร
AET 319 Welfare for Agricultural Community Development
352322 ก.สส. 322 การพัฒนาชนบทสมัยใหม
AET 322 Modern Rural Development
352324 ก.สส. 324 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอยางยั่งยืน
AET 324 Sustainable Agricultural Community Economy
Development
352325 ก.สส. 325 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตร
AET 325 Social Innovation for Agricultural Community
Development
352331 ก.สส. 331 การพูดและการเขียนเพื่อการสงเสริมการเกษตร
AET 331 Speaking and Writing for Agricultural Extension
352401 ก.สส. 401 การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกรผูใหญ
AET 401 Agricultural Extension for Adult Farmers

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

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

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

3(3-0-6)

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

30
352413 ก.สส.
AET
352422 ก.สส.
AET
365301 ก.สท.
HANR
368211 ก.ธก.
ABM
701100 บธ.บช.
ACC
705211 บธ.กต.
MKTG

413
413
422
422
301
301
211
211
100
100
211
211

การวางแผนและการจัดการฝกอบรมในงานสงเสริม
การเกษตร
Planning and Management of Training in
Agricultural Extension
การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
Agro-tourism Management
เศรษฐกิจและการพัฒนาที่สูง
Highland Economy and Development
การจัดการธุรกิจการเกษตร
Agricultural Business Management
การบัญชีขั้นตน 1
Elementary Accounting 1
หลักการตลาด
Marketing Principles

แผน 2 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาดานการเกษตร
ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
Plan 2 Communication for Agricultural Development
A minimum of 15 credits must be selected from the following courses
204202 ว.คพ. 202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเว็บ
CS
202 Information Technology and Web Development
352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธและการสื่อสารทางการเกษตร
AET 431 Principles of Public Relations and Communication
in Agriculture
352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสงเสริมการเกษตร
433 Media Production Technology in Agricultural
Extension
851204 สม.
204 หลักการประชาสัมพันธ การโฆษณา และการสื่อสาร
การตลาด
MC
204 Principles of Public Relations, Advertising
and Marketing Communication
851305 สม.
305 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
MC
305 Arts for Communication
851309 สม.
309 สื่อกับโลกสมัยใหม
MC
309 Media and the Modern World

3(3-0-6)

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

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

3(3-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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954140 ศท.สป.
INX
954464 ศท.สป.
INX

140
140
464
464

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Literacy
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการบุคลากรความรู
Information Technology for Knowledge Worker
Management

แผน 3 วิชาการเกษตร
ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
Plan 3 Agriculture
A minimum of 15 credits must be selected from the following courses
กลุม วิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร (Plant and Soil Science Group)
260462 วศ.กษ 462 หลักการเกษตรชลประทาน
AE
462 Principles of Agricultural Irrigation
353313 ก.พร. 313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
AGRO 313 Important Field Crops in Thailand
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการปองกันกําจัด
AGRO 432 Weeds and Weed Control
353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
AGRO 454 Seed Technology
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธุพืช
HORT 301 Plant Propagation
359341 ก.พส. 341 การจัดการสถานขยายพันธุไม
HORT 341 Nursery Management
359350 ก.พส. 350 หลักการทําสวนไมผล
HORT 350 Principles of Fruit Production
359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
HORT 360 Introduction to Industrial Crops
359403 ก.พส. 403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
HORT 403 Postharvest Handling of horticultural Crops
359410 ก.พส. 410 หลักการไมดอก
HORT 410 Principles of Floriculture
359421 ก.พส. 421 การผลิตพืชผัก
HORT 421 Vegetable Production
359461 ก.พส. 461 พืชเครื่องดื่ม
HORT 461 Beverage Crops

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

3(3-0-6)
3(2-3-5)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
SOIL 351 Soil Fertility Management
363401 ก.พศ. 401 เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับในการเกษตร
PLS 401 Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture
363402 ก.พศ. 402 เทคโนโลยีโรงเรือน
PLS 402 Greenhouse Technology
363403 ก.พศ. 403 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแปลงปลูกพืช
PLS 403 Information System for Crop Management
กลุมวิชากีฏวิทยาและโรคพืช (Entomology and Plant Pathology Group)
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
ENT 322 Economic Entomology
357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
ENT 323 Insect Pests of Stored Products
357324 ก.กฏ. 324 แมลงศัตรูไมผล
ENT 324 Insect Pests of Fruit Crops
357325 ก.กฏ. 325 แมลงศัตรูพืชไร
ENT 325 Insect Pests of Field Crops
357326 ก.กฏ. 326 แมลงศัตรูผัก
ENT 326 Insect Pests of Vegetable Crops
357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม
ENT 360 Industrial Insects
357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง
ENT 441 Principles of Insect Control
360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
PLP 212 Elementary Plant Pathology Laboratory
360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ
PLP 304 Diseases of Economic Plants
360401 ก.รพ. 401 โรคของไมดอกไมประดับ
PLP 401 Diseases of Ornamental Plants
360402 ก.รพ. 402 โรคของพืชไร
PLP 402 Diseases of Field Crops
306403 ก.รพ. 403 โรคของไมผล
PLP 403 Diseases of Fruit Crops
360404 ก.รพ. 404 โรคของผัก
PLP 404 Diseases of Vegetable Crops

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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360407 ก.รพ. 407 การปองกันกําจัดโรคพืช
PLP 407 Plant Disease Control
กลุมวิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา (Animal and Aquatic Science Group)
356330 ก.สศ. 330 อาหารและการใหอาหารสัตว
ANS 330 Feeds and Feeding
356350 ก.สศ. 350 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ANS 350 Principles of Aquaculture
356370 ก.สศ. 370 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตวเลี้ยงในฟารม
ANS 370 Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal
356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตวปก
ANS 441 Poultry Production
356442 ก.สศ. 442 การผลิตสุกร
ANS 442 Swine Production
356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม
ANS 443 Dairy Cow Production
356444 ก.สศ. 444 การผลิตโคเนื้อ
ANS 444 Beef Cattle Production
356446 ก.สศ. 446 การจัดการในฟารมปศุสัตว
ANS 446 Management in Livestock Farming

3(2-3-4)

4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชาเอกพืชไร (Agronomy)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315 Introductory Biochemistry
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory
353303 ก.พร. 303 หลักการปรับปรุงพันธุพืช
4(3-3-6)
AGRO 303 Principles of Plant Breeding
353312 ก.พร. 312 สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
4(3-3-6)
AGRO 312 Applied Field Crop Physiology
353313 ก.พร. 313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
AGRO 313 Important Field Crops of Thailand
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการปองกันกําจัด
4(3-3-6)
AGRO 432 Weeds and Weed Control
353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
4(3-3-6)
AGRO 454 Seed Technology
353497 ก.พร. 497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
AGRO 497 Seminar 1
353498 ก.พร. 498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
AGRO 498 Seminar 2
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
311 Statistics for Agricultural Research
AS
354312 ก.สถ. 312 การวางแผนการทดลอง
3(2-3-4)
312 Experimental Design
AS
355411 ก.กว. 411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1
3(3-0-6)
411 Agricultural Machinery 1
FM
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
and students must select cooperative education group or special problem group
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
353490 ก.พร. 490 สหกิจศึกษาทางพืชไร
6 หนวยกิต
AGRO 490 Cooperative Education in Agronomy
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special problem)
353390 ก.พร. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร
3(0-18-0)
AGRO 390 Professional Skill Training in Agronomy
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และ 353499 ก.พร. 499
AGRO 499

ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-9-0)

2.2.2 วิชาเอกเลือก (Major Electives)
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเรีย นวิ ชาเอกเลื อ ก ให เลื อ กเรีย นกระบวนวิ ช าดั งต อ ไปนี้ จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษากลุมปญหาพิเศษตองเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
หากนั ก ศึ ก ษาไม ป ระสงค จ ะเรี ย นวิ ช าเอกเลื อ ก จะต อ งเรีย นวิ ช าโทตามข อ 2.3 จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษากลุมปญหาพิเศษตองเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
Students who require to study major elective courses must select the courses as
following at least 15 credits, in order that students in which a group of special problem must
select the 400 level of major elective courses as following at least 3 credits.
If students who do not require study the major elective courses must follow the
number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits, in order that students in which a group
of special problem must select the 400 level of major elective courses as following at least
3 credits.
260462 วศ.กษ. 462 หลักการเกษตรชลประทาน
3(3-0-6)
AE
462 Principles of Agricultural Irrigation
351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตรการตลาดสินคาเกษตร
3(3-0-6)
AEC 321 Economics of Agricultural Marketing
351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณการเกษตร และสถาบันการเกษตร
3(3-0-6)
AEC 331 Agricultural Cooperation and Institution
352311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 311 Principles of Agricultural Extension
352321 ก.สส. 321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 321 Methods of Agricultural Extension
353302 ก.พร. 302 ปฏิบัติการผสมพันธุพืชไร
1(0-3-0)
AGRO 302 Practice in Hybridization of Field Crops
353418 ก.พร. 418 พืชวงศถั่ว
3(3-0-6)
AGRO 418 Legumes
353421 ก.พร. 421 พืชอาหารสัตว
3(3-0-6)
AGRO 421 Forage Crops
353422 ก.พร. 422 ทุงหญาเขตรอน
3(3-0-6)
AGRO 422 Tropical Pastures
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353441 ก.พร.
AGRO
353452 ก.พร.
AGRO
353453 ก.พร.
AGRO
353471 ก.พร.
AGRO
353482 ก.พร.
AGRO
357322 ก.กฏ.
ENT
357325 ก.กฏ.
ENT
357442 ก.กฏ.
ENT
357443 ก.กฏ.
ENT
357444 ก.กฏ.
ENT
359407 ก.พส.
HORT
359422 ก.พส.
HORT
360212 ก.รพ.
PLP
360402 ก.รพ.
PLP
360407 ก.รพ.
PLP
360450 ก.รพ.
PLP
360460 ก.รพ.
PLP

441
441
452
452
453
453
471
471
482
482
322
322
325
325
442
442
443
443
444
444
407
407
422
422
212
212
402
402
407
407
450
450
460
460

การปรับปรุงพันธุพืชไร
Field Crop Breeding
การทดสอบเมล็ดพันธุ
Seed Testing
การผลิตเมล็ดพันธุเชิงธุรกิจ
Commercial Seed Production
การเพาะปลูกพืชไรขั้นสูง
Advanced Agronomy
ทรัพยากรพันธุกรรมในพืช
Genetic Resources in Plants
แมลงที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
แมลงศัตรูพืชไร
Insect Pests of Field Crops
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insect Pests
พืชตานทานแมลง
Plant Resistance to Insect
สารกําจัดแมลง
Insecticides
การจัดการนํ้าสําหรับการเพาะปลูกพืชสวน
Water Management for Horticulture
การผลิตเมล็ดพันธุผัก
Vegetable Seed Production
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology Laboratory
โรคของพืชไร
Diseases of Field Crops
การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
โรคหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Disease
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อโรคในระดับโมเลกุล
Molecular Plant-Pathogen Interactions

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0–6)
3(3-0–6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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360471 ก.รพ.
PLP

471
471

361351 ก.ปฐ.
SOIL
361452 ก.ปฐ.
SOIL
361453 ก.ปฐ.
SOIL
361461 ก.ปฐ.
SOIL
361475 ก.ปฐ.
SOIL
361476 ก.ปฐ.
SOIL
363401 ก.พศ.
PLS
363402 ก.พศ.
PLS
363403 ก.พศ.
PLS
368211 ก.ธก.
ABM
368310 ก.ธก.
ABM

351
351
452
452
453
453
461
461
475
475
476
476
401
401
402
402
403
403
211
211
310
310

368411 ก.ธก.
ABM
368431 ก.ธก.
ABM

411
411
431
431

การประยุกตใชเทคนิคระดับโมเลกุลทางดานโรคพืชและ
การเกษตร
Application of Molecular Techniques in Plant
Pathology and Agriculture
การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility Management
ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช
Fertilizer and Plant Nutrient Management
ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
การอนุรักษดิน
Soil Conservation
การจัดการนํ้าในดินและการชลประทานระดับไรนา
Soil Water Management and On-Farm Irrigation
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology
เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับในการเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture
เทคโนโลยีโรงเรือน
Greenhouse Technology
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแปลงปลูกพืช
Information System for Crop Management
การจัดการธุรกิจการเกษตร
Agricultural Business Management
การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจฟารม
Applications of Economic Theories for Farm
Business
การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง
Intermediate Agribusiness Management
การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตร
Financial Management for Agribusiness

3(2-3-4)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชาเอกกีฏวิทยา (Entomology)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
354311 ก.ส.ถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
AS
311 Statistics for Agricultural Research
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ENT 322 Economic Entomology
357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
3(3-0-6)
ENT 323 Insect Pests of Stored Products
357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
ENT 360 Industrial Insects
357417 ก.กฏ. 417 กายวิภาคของแมลง
3(2-3-4)
ENT 417 Insect Anatomy
357418 ก.กฏ. 418 นิเวศวิทยาของแมลง
3(3-0-6)
ENT 418 Insect Ecology
357432 ก.กฏ. 432 อนุกรมวิธานแมลง 1
3(2-3-4)
ENT 432 Insect Systematics 1
357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง
3(3-0-6)
ENT 441 Principles of Insect Control
357444 ก.กฏ. 444 สารกําจัดแมลง
3(3-0-6)
ENT 444 Insecticides
357491 ก.กฏ. 491 เทคนิคทางกีฏวิทยา
3(3-0-6)
ENT 491 Techniques in Entomology
357497 ก.กฏ. 497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
ENT 497 Seminar 1
360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
PLP 304 Diseases of Economic Plants
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
and students must select cooperative education group or special problem group
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
357490 ก.กฏ. 490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
6 หนวยกิต
ENT 490 Cooperative Education in Entomology
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special problem)
357390 ก.กฏ. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
3(0-18-0)
ENT 390 Professional Skill Training in Entomology
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และ 357499 ก.กฏ. 499
ENT 499

ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-9-0)

2.2.2 วิชาเอกเลือก (Major Electives)
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเรีย นวิ ชาเอกเลื อ ก ให เลื อ กเรีย นกระบวนวิ ช าดั งต อ ไปนี้ จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต
หากนั ก ศึ ก ษาไม ป ระสงค จ ะเรี ย นวิ ช าเอกเลื อ ก จะต อ งเรีย นวิ ช าโทตามข อ 2.3 จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต
Students who require to study major elective courses must select the courses as
following at least 15 credits.
If students who do not require study the major elective courses must follow the
number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits.
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315 Introductory Biochemistry
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory
352311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 311 Principles of Agricultural Extension
352321 ก.สส. 321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 321 Methods of Agricultural Extension
352323 ก.สส. 323 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
3(3-0-6)
AET 323 Modern Agricultural Development
352332 ก.สส. 332 การแพรกระจายนวัตกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 332 Diffusion of Agricultural Innovations
352401 ก.สส. 401 การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกรผูใหญ
3(3-0-6)
AET 401 Agricultural Extension for Adult Farmers
352412 ก.สส. 412 การสงเสริมเยาวชนเกษตร
3(3-0-6)
AET 412 Farm Youth Extension
352421 ก.สส. 421 การบริหารองคการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 421 Management of Agricultural Extension Organizations
352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสงเสริมการเกษตร
3(2-2-5)
AET 433 Media Production Technology in Agricultural
Extension
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352441 ก.สส. 441
AET 441
353313 ก.พร.
AGRO
353418 ก.พร.
AGRO
353432 ก.พร.
AGRO
353454 ก.พร.
AGRO
357421 ก.กฏ.
ENT
357422 ก.กฏ.
ENT
357426 ก.กฏ.
ENT
357427 ก.กฏ.
ENT
357433 ก.กฏ.
ENT
357442 ก.กฏ.
ENT
357443 ก.กฏ.
ENT
357446 ก.กฏ.
ENT
357494 ก.กฏ.
ENT
357498 ก.กฏ.
ENT
359350 ก.พส.
HORT
359360 ก.พส.
HORT

313
313
418
418
432
432
454
454
421
421
422
422
426
426
427
427
433
433
442
442
443
443
446
446
494
494
498
498
350
350
360
360

การวางแผนและประเมินผลโครงการสงเสริมการเกษตร
Planning and Evaluation of Agricultural Extension
Project
พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of Thailand
พืชวงศถั่ว
Legumes
วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
แมลงพาหะนําโรคพืช
Insect Transmission of Plant Diseases
แมลงศัตรูทางการแพทยและสัตวแพทย
Medical and Veterinary Entomology
การเลี้ยงผึ้ง
Apiculture
การผลิตหมอนไหม
Sericulture
อนุกรมวิธานแมลง 2
Insect Systematics 2
การควบคุมแมลงศัดรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insect Pests
พืชตานทานแมลง
Plant Resistance to Insect
หลักการกักกันพืช
Principles of Plant Quarantine
หัวขอเลือกสรรทางกีฏวิทยา
Selected Topics in Entomology
สัมมนา 2
Seminar 2
หลักการทําสวนไมผล
Principles of Fruit Production
พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
Introduction to Industrial Crops

3(3-0-6)

3(2-3-5)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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359431 ก.พส.
HORT
359451 ก.พส.
HORT
359460 ก.พส.
HORT
359461 ก.พส.
HORT
360212 ก.รพ.
PLP
360301 ก.รพ.
PLP
360304 ก.รพ.
PLP
360400 ก.รพ.
PLP
360401 ก.รพ.
PLP
360402 ก.รพ.
PLP
360403 ก.รพ.
PLP
360404 ก.รพ.
PLP
360407 ก.รพ.
PLP
360411 ก.รพ.
PLP
360423 ก.รพ.
PLP
360431 ก.รพ.
PLP
360441 ก.รพ.
PLP

431
431
451
451
460
460
461
461
212
212
301
301
304
304
400
400
401
401
402
402
403
403
404
404
407
407
411
411
423
423
431
431
441
441

การเพาะเลี้ยงเห็ด
Mushroom Culture
ไมผลเขตรอน
Tropical Fruits
พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
Herbs and Spices
พืชเครื่องดื่ม
Beverage Crops
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตัน
Elementary Plant Pathology Laboratory
เทคนิคทางโรคพืช
Plant Pathology Techniques
โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
โรคของไมดอกไมประดับ
Diseases of Ornamental Plants
โรคของพืชไร
Diseases of Field Crops
โรคของไมผล
Diseases of Fruit Crops
โรคของผัก
Diseases of Vegetable Crops
การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Plant Diseases
ราสาเหตุโรคพืช
Plant Parasitic Fungi
ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
Plant Parasitic Nematodes
ไวรัสวิทยาของพืช
Plant Virology

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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360450 ก.รพ.
PLP
361341 ก.ปฐ.
SOIL
361351 ก.ปฐ.
SOIL
361476 ก.ปฐ.
SOIL
363401 ก.พศ.
PLS
363403 ก.พศ.
PLS
365425 ก.สท.
HANR
365431 ก.สท.

450
450
341
341
351
351
476
476
401
401
403
403
425
425
431

HANR 431

โรคหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Disease
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับการเกษตร
Spatial Information System for Agriculture
การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility Management
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology
เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับในการเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแปลงปลูกพืช
Information System for Crop Management
การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
Wildlife Resource Conservation
ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Remote Sensing for Agricultural and Natural
Resources Surveys

3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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วิชาเอกพืชสวน (Horticulture)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315 Introductory Biochemistry
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
AS
311 Statistics for Agricultural Research
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
HORT 301 Plant Propagation
359305 ก.พส. 305 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
1(1-0-2)
HORT 305 Agricultural Research Methodology
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน
3(2-3-4)
HORT 311 Physiology of Horticultural Crops
359350 ก.พส. 350 หลักการทําสวนไมผล
2(2-0-4)
HORT 350 Principles of Fruit Production
359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
3(3-0-6)
HORT 360 Introduction to Industrial Crops
359401 ก.พส. 401 การปรับปรุงพันธุพืชสวน
3(3-0-6)
HORT 401 Improvement of Horticultural Crops
359403 ก.พส. 403 การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
3(2-3-4)
HORT 403 Postharvest Handling of Horticultural Crops
359410 ก.พส. 410 หลักการไมดอก
2(2-0-4)
HORT 410 Principles of Floriculture
359421 ก.พส. 421 การผลิตพืชผัก
3(3-0-6)
HORT 421 Vegetable Production
359497 ก.พส. 497 สัมมนา
1(1-0-2)
HORT 497 Seminar
361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
3(3-0-6)
SOIL 351 Soil Fertility Management
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
and students must select cooperative education group or special problem group
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
359490 ก.พส. 490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน
6 หนวยกิต
HORT 490 Cooperative Education in Horticulture
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หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special problem)
359390 ก.พส. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
HORT 390 Professional Skill Training in Horticulture
และ 359499 ก.พส. 499 ปญหาพิเศษ
HORT 499 Special Problems

3(0-18-0)
3(0-9-0)

2.2.2 วิชาเอกเลือก (Major Electives)
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเรีย นวิ ชาเอกเลื อ ก ให เลื อ กเรีย นกระบวนวิ ช าดั งต อ ไปนี้ จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษากลุมปญหาพิเศษตองเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
หากนั ก ศึ ก ษาไม ป ระสงค จ ะเรี ย นวิ ช าเอกเลื อ ก จะต อ งเรีย นวิ ช าโทตามข อ 2.3 จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษากลุมปญหาพิเศษตองเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
Students who require to study major elective courses must select the courses as
following at least 15 credits, in order that students in which a group of special problem must
select the 400 level of major elective courses as following at least 3 credits.
If students who do not require study the major elective courses must follow the
number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits, in order that students in which a group
of special problem must select the 400 level of major elective courses as following at least
3 credits.
202356 ว.ชว. 356 กายวิภาคของพืช
3(2-3-4)
BIOL 356 Plant Anatomy
351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตรการตลาดสินคาเกษตร
3(3-0-6)
AEC 321 Economics of Agricultural Marketing
351311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 311 Principles of Agricultural Extension
352414 ก.สส. 414 การเปนผูประกอบการดานการเกษตรในชุมชน
3(3-0-6)
AET 414 Community Agricultural Entrepreneurship
352422 ก.สส. 422 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AET 422 Agro-tourism Management
353313 ก.พร. 313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
AGRO 313 Important Field Crops of Thailand
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการปองกันกําจัด
4(3-3-6)
AGRO 432 Weeds and Weed Control
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353454 ก.พร.
AGRO
355315 ก.กว.
FM
357322 ก.กฏ.
ENT’
357441 ก.กฏ.
ENT
359302 ก.พส.
HORT
359303 ก.พส.
HORT
359306 ก.พส.
HORT
359341 ก.พส.
HORT
359380 ก.พส.
HORT
359381 ก.พส.
HORT
359382 ก.พส.
HORT
359405 ก.พส.
HORT
359407 ก.พส.
HORT
359408 ก.พส.
HORT
359409 ก.พส.
HORT
359412 ก.พส.
HORT
359413 ก.พส.
HORT

454
454
315
315
322
322
441
441
302
302
303
303
306
306
341
341
380
380
381
381
382
382
405
405
407
407
408
408
409
409
412
412
413
413

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
เครื่องยนตและเครื่องจักรกลในฟารม
Engines and Farm Machinery
แมลงทีม่ ีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
หลักการควบคุมแมลง
Principles of Insect Control
การขยายพันธุพืชขั้นสูง
Advanced Plant Propagation
การจัดการสนามหญา
Turf Management
การเปนผูประกอบการพืชสวน
Entrepreneurship in Horticulture
การจัดการสถานขยายพันธุไม
Nursery Management
พืชพรรณสําหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดลอม
Plant Materials for Garden and Environmental Design
การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 1
Garden and Environmental Design 1
การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 2
Garden and Environmental Design 2
กลวยไมวิทยา
Orchidology
การจัดการน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืชสวน
Water Management for Horticulture
การผลิตพืชสวนแบบไมใชดิน
Soilless Culture for Horticultural Crops
พืชสวนบนที่สูง
Highland Horticulture
ธุรกิจไมดอก
Flower Business
ไมประดับ
Ornamental Plants

4(3-3-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-6-7)
4(2-6-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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359414 ก.พส.
HORT
359419 ก.พส.
HORT
359422 ก.พส.
HORT
359423 ก.พส.
HORT
359431 ก.พส.
HORT
359451 ก.พส.
HORT
359452 ก.พส.
HORT
359453 ก.พส.
HORT
359455 ก.พส.
HORT
359460 ก.พส.
HORT
359461 ก.พส.
HORT
359462 ก.พส.
HORT
359463 ก.พส.
HORT
359464 ก.พส.
HORT
359465 ก.พส.
HORT
359466 ก.พส.
HORT
359467 ก.พส.
HORT

414
414
419
419
422
422
423
423
431
431
451
451
452
452
453
453
455
455
460
460
461
461
462
462
463
463
464
464
465
465
466
466
467
467

ไมดอกประเภทหัว
Flower Bulbs, Tubers and Corms
สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของดอกไม
Postharvest Physiology of Flowers
การผลิตเมล็ดพันธุผัก
Vegetable Seed Production
การผลิตพืชผักเพื่อการคา
Commercial Vegetable Production
การเพาะเลี้ยงเห็ด
Mushroom Culture
ไมผลเขตรอน
Tropical Fruits
ไมผลเขตกึ่งรอน
Subtropical Fruits
การปลูกไมผลเปลือกแข็ง
Nut Culture
ไมผลเขตหนาว
Temperate Fruits
พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
Herbs and Spices
พืชเครื่องดื่ม
Beverage Crops
มะพราวและปาลมนํ้ามัน
Coconut and Oil Palm
พืชเสนใย
Fiber Crops
พืชใหกลิ่นหอม
Aromatic Crops
พืชโตเร็วสําหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม
Fast Growing Crops for Wood Industry
พืชใหนํ้ายางเพื่ออุตสาหกรรม
Industrial Latex and Resin Crops
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร
Good Agricultural Practices for Food Crops

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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359481 ก.พส.
HORT
359483 ก.พส.
HORT
359484 ก.พส.
HORT
360212 ก.รพ.
PLP
360304 ก.รพ.
PLP
360400 ก.รพ.
PLP
360407 ก.รพ.
PLP
360450 ก.รพ.
PLP
361301 ก.ปฐ.
SOIL
361322 ก.ปฐ.
SOIL
361452 ก.ปฐ.
SOIL
361453 ก.ปฐ.
SOIL
361461 ก.ปฐ.
SOIL
361476 ก.ปฐ.
SOIL
363401 ก.พศ.
PLS
363402 ก.พศ.
PLS
363403 ก.พศ.
PLS

481
481
483
483
484
484
212
212
304
304
400
400
407
407
450
450
301
301
322
322
452
452
453
453
461
461
476
476
401
401
402
402
403
403

การออกแบบภูมิทัศน
Landscape Design
การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 3
Garden and Environmental Design 3
การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 4
Garden and Environmental Design 4
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology Laboratory
โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
โรคหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Disease
คุณภาพดินและสิ่งแวดลอม
Soil and Environmental Quality
การวิเคราะหดินและพืชเบื้องตน
Introduction to Soil and Plant Analysis
ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช
Fertilizer and Plant Nutrient Management
ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
การอนุรักษดิน
Soil Conservation
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology
เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับในการเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture
เทคโนโลยีโรงเรือน
Greenhouse Technology
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแปลงปลูกพืช
Information System for Crop Management

3(2-3-4)
4(2-6-5)
4(2-6-5)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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363451 ก.พศ.
PLS
365321 ก.สท.
HANR

451
451
321
321

พืชพลังงาน
Energy Crops
ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องตน
Fundamental Natural Resources

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วิชาเอกโรคพืช (Plant Pathology)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการปองกันกําจัด
4(3-3-6)
AGRO 432 Weeds and Weed Control
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
AS
311 Statistics for Agricultural Research
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ENT 322 Economic Entomology
360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
1(0-3-1)
PLP 212 Elementary Plant Pathology Laboratory
360301 ก.รพ. 301 เทคนิคทางโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 301 Plant Pathology Techniques
360400 ก.รพ. 400 การวินิจฉัยโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 400 Diagnosis of Plant Diseases
360407 ก.รพ. 407 การปองกันกําจัดโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 407 Plant Disease Control
360411 ก.รพ. 411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
3(2-3-4)
PLP 411 Bacterial Plant Diseases
360423 ก.รพ. 423 ราสาเหตุโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 423 Plant Parasitic Fungi
360431 ก.รพ. 431 ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
3(2-3-4)
PLP 431 Plant Parasitic Nematodes
360441 ก.รพ. 441 ไวรัสวิทยาของพืช
3(2-3-4)
PLP 441 Plant Virology
360497 ก.รพ. 497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
PLP 497 Seminar 1
360498 ก.รพ. 498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
PLP 498 Seminar 2
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
and students must select cooperative education group or special problem
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
360490 ก.รพ. 490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช
6 หนวยกิต
PLP 490 Cooperative Education in Plant Pathology
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หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special problem)
360390 ก.รพ. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
PLP 390 Professional Skill Training in Plant Pathology
และ 360499 ก.รพ. 499 ปญหาพิเศษ
PLP 499 Special Problems

3(0-18-0)
3(0-9-0)

2.2.2 วิชาเอกเลือก (Major Electives)
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเรีย นวิ ชาเอกเลื อ ก ให เลื อ กเรีย นกระบวนวิ ช าดั งต อ ไปนี้ จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต
หากนั ก ศึ ก ษาไม ป ระสงค จ ะเรี ย นวิ ช าเอกเลื อ ก จะต อ งเรีย นวิ ช าโทตามข อ 2.3 จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต
Students who require to study major elective courses must select the courses as
following at least 15 credits.
If students who do not require study the major elective courses must follow the
number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits.
202311 ว.ชว. 311 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
4(3-3-6)
BIOL 311 Cell and Molecular Biology
202331 ว.ชว. 331 การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-4)
BIOL 331 Plant Breeding
211311 ว.ชท. 311 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
BCT 311 Biochemistry 1
211312 ว.ชท. 312 ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
BCT 312 Biochemistry 2
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315 Introductory Biochemistry
211317 ว.ชท. 317 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-0)
BCT 317 Biochemistry Laboratory 1
211318 ว.ชท. 318 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-3-0)
BCT 318 Biochemistry Laboratory 2
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory
215431 ว.จช. 431 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
3(2-3-4)
MICB 431 Microbial Genetics
351211 ก.ธก. 211 การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
ABM 211 Agricultural Business Management
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352301 ก.สส.
AET
352311 ก.สส.
AET
353303 ก.พร.
AGRO
353312 ก.พร.
AGRO
353313 ก.พร.
AGRO
353441 ก.พร.
AGRO
353454 ก.พร.
AGRO
354312 ก.สถ.
AS
357323 ก.กฏ.
ENT
357421 ก.กฏ.
ENT
357441 ก.กฏ.
ENT
357442 ก.กฏ.
ENT
357444 ก.กฏ.
ENT
357446 ก.กฏ.
ENT
359311 ก.พส.
HORT
359403 ก.พส.
HORT
359408 ก.พส.
HORT

301
301
311
311
303
303
312
312
313
313
441
441
454
454
312
312
323
323
421
421
441
441
442
442
444
444
446
446
311
311
403
403
408
408

ภาวะผูนําในการสงเสริมการเกษตร
Leadership in Agricultural Extension
หลักการสงเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension
หลักการปรับปรุงพันธุพืช
Principles of Plant Breeding
สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
Applied Field Crop Physiology
พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of Thailand
การปรับปรุงพันธุพืชไร
Field Crop Breeding
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
Insect Pests of Stored Products
แมลงพาหะนําโรคพืช
Insect Transmission of Plant Diseases
หลักการควบคุมแมลง
Principles of Insect Control
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insect Pests
สารกําจัดแมลง
Insecticides
หลักการกักกันพืช
Principles of Plant Quarantine
สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of Horticultural Crops
การผลิตพืชสวนแบบไมใชดิน
Soilless Culture for Horticultural Crops

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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359410 ก.พส.
HORT
359421 ก.พส.
HORT
359422 ก.พส.
HORT
359431 ก.พส.
HORT
359451 ก.พส.
HORT
359452 ก.พส.
HORT
359453 ก.พส.
HORT
359455 ก.พส.
HORT
359461 ก.พส.
HORT
359467 ก.พส.
HORT
360304 ก.รพ.
PLP
360401 ก.รพ.
PLP
360402 ก.รพ.
PLP
360403 ก.รพ.
PLP
360404 ก.รพ.
PLP
360450 ก.รพ.
PLP
360460 ก.รพ.
PLP

410
410
421
421
422
422
431
431
451
451
452
452
453
453
455
455
461
461
467
467
304
304
401
401
402
402
403
403
404
404
450
450
460
460

หลักการไมดอก
Principles of Floriculture
การผลิตพืชผัก
Vegetable Production
การผลิตเมล็ดพันธุผัก
Vegetable Seed Production
การเพาะเลี้ยงเห็ด
Mushroom Culture
ไมผลเขตรอน
Tropical Fruits
ไมผลเขตกึ่งรอน
Subtropical Fruits
การปลูกไมผลเปลือกแข็ง
Nut Culture
ไมผลเขตหนาว
Temperate Fruits
พืชเครื่องดื่ม
Beverage Crops
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร
Good Agricultural Practices for Food Crops
โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
โรคของไมดอกไมประดับ
Diseases of Ornamental Plants
โรคของพืชไร
Diseases of Field Crops
โรคของไมผล
Diseases of Fruit Crops
โรคของผัก
Diseases of Vegetable Crops
โรคหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Diseases
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อโรคในระดับโมเลกุล
Molecular Plant Pathogen Interactions

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
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360470 ก.รพ. 470
PLP 470
360471 ก.รพ. 471
PLP
361341 ก.ปฐ.
SOIL
361351 ก.ปฐ.
SOIL
361433 ก.ปฐ.
SOIL
361452 ก.ปฐ.
SOIL
361453 ก.ปฐ.
SOIL
361476 ก.ปฐ.
SOIL
363401 ก.พศ.
PLS
363403 ก.พศ.
PLS
365431 ก.สท.

471
341
341
351
351
433
433
452
452
453
453
476
476
401
401
403
403
431

HANR 431

การประยุกตใชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
Application of Plant Tissue Culture in Plant
Pathology
การประยุกตใชเทคนิคระดับโมเลกุลางดานโรคพืชและ
การเกษตร
Application of Molecular Techniques in Plant
Pathology and Agriculture
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับการเกษตร
Spatial Information System for Agriculture
การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility Management
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
Soil Microbial Biotechnology
ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช
Fertilizer and Plant Nutrient Management
ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology
เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับในการเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแปลงปลูกพืช
Information System for Crop Management
ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Remote Sensing for Agricultural and Natural
Resources Surveys

3(2-3-4)

3(2-3-4)

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
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วิชาเอกปฐพีศาสตร (Soil Science)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
AS
311 Statistics for Agricultural Research
361211 ก.ปฐ. 211 หลักปฐพีศาสตร
3(3-0-6)
SOIL 211 Principle of Soil Science
361214 ก.ปฐ. 214 ปฏิบัติการปฐพีศาสตร
1(0-3-0)
SOIL 214 Soil Science Laboratory
361321 ก.ปฐ. 321 การวิเคราะหดินและพืช
4(3-3-7)
SOIL 321 Soil and Plant Analysis
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับการเกษตร
3(2-3-4)
SOIL 341 Spatial Information System for Agriculture
361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
3(3-0-6)
SOIL 351 Soil Fertility Management
361414 ก.ปฐ. 414 การจัดสรรทรัพยากรอยางแมนยําเพื่อระบบนิเวศเกษตร
3(3-0-6)
ที่ยั่งยืน
SOIL 414 Precision Resource Allocation for Sustainable
Agroecosystem
361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
3(2-3-4)
SOIL 433 Soil Microbial Biotechnology
361442 ก.ปฐ. 442 การสํารวจและจําแนกดิน
3(2-3-4)
SOIL 442 Soil Survey and Classification
361452 ก.ปฐ. 452 ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
SOIL 452 Fertilizer and Plant Nutrient Management
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษดิน
3(3-0-6)
SOIL 461 Soil Conservation
361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
SOIL 497 Seminar 1
361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
SOIL 498 Seminar 2
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
and students must select cooperative education group or special problem group
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
361490 ก.ปฐ. 490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร
6 หนวยกิต
SOIL 490 Cooperative Education in Soil Science
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หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special problem)
361390 ก.ปฐ. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร
SOIL 390 Professional Skill Training in Soil Science
และ 361499 ก.ปฐ. 499 ปญหาพิเศษ
SOIL 499 Special Problems

3(0-18-0)
3(0-9-0)

2.2.2 วิชาเอกเลือก (Major Electives)
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเรีย นวิ ชาเอกเลื อ ก ให เลื อ กเรีย นกระบวนวิ ช าดั งต อ ไปนี้ จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต
หากนั ก ศึ ก ษาไม ป ระสงค จ ะเรี ย นวิ ช าเอกเลื อ ก จะต อ งเรีย นวิช าโทตามข อ 2.3 จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต
Students who require to study major elective courses must select the courses as
following at least 15 credits, the courses must be 400 level at least 9 credits
If students who do not require study the major elective courses must follow the
number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits.
202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป
4(3-3-6)
BIOL 342 General Plant Physiology
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315 Introductory Biochemistry
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319 Introductory Biochemistry Laboratory
260462 วศ.กษ. 462 หลักการเกษตรชลประทาน
3(3-0-6)
AE
462 Principles of Agricultural Irrigation
352311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
AET 311 Principles of Agricultural Extension
353303 ก.พร. 303 หลักการปรับปรุงพันธุพืช
4(3-3-6)
AGRO 303 Principles of Plant Breeding
353313 ก.พร. 313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
AGRO 313 Important Field Crops of Thailand
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการปองกันกําจัด
4(3-3-6)
AGRO 432 Weeds and Weed Control
353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
4(3-3-6)
AGRO 454 Seed Technology
357418 ก.กฏ. 418 นิเวศวิทยาของแมลง
3(3-0-6)
ENT 418 Insect Ecology
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357441 ก.กฏ.
ENT
357444 ก.กฏ.
ENT
359301 ก.พส.
HORT
359311 ก.พส.
HORT
359403 ก.พส.
HORT
360212 ก.รพ.
PLP
360304 ก.รพ.
PLP
360400 ก.รพ.
PLP
361301 ก.ปฐ.
SOIL
361413 ก.ปฐ.
SOIL
361421 ก.ปฐ.
SOIL
361453 ก.ปฐ.
SOIL
361471 ก.ปฐ.
SOIL
361474 ก.ปฐ.
SOIL
361475 ก.ปฐ.
SOIL
361476 ก.ปฐ.
SOIL
363401 ก.พศ.
PLS

441
441
444
444
301
301
311
311
403
403
212
212
304
304
400
400
301
301
413
413
421
421
453
453
471
471
474
474
475
475
476
476
401
401

หลักการควบคุมแมลง
Principles of Insect Control
สารกําจัดแมลง
Insecticides
การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of Horticultural Crops
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology Laboratory
โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
คุณภาพดินและสิ่งแวดลอม
Soil and Environmental Quality
การจําลองระบบดิน-พืช
Soil-Crop Systems Modeling
ปฐพีเคมี
Soil Chemistry
ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
ปฐพีฟสิกส
Soil Physics
วิธีการทางปฐพีฟสิกส
Methods of Soil Physics
การจัดการนํ้าในดินและการชลประทานระดับไรนา
Soil Water Management and On-Farm Irrigation
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology
เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับในการเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(0-3-1)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
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363402 ก.พศ.
PLS
365324 ก.สท.
HANR
365427 ก.สท.
HANR
365431 ก.สท.

402
402
324
324
427
427
431

HANR 431
368310 ก.ธก.
ABM

310
310

751101 ศศ.
101
ECON 101

เทคโนโลยีโรงเรือน
Greenhouse Technology
หลักวนเกษตร
Principles of Agroforestry
การปลูกสรางสวนปา
Forest Plantation
ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Remote Sensing for Agricultural and Natural
Resources Surveys
การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจฟารม
Applications of Economic Theories for Farm
Business
หลักเศรษฐศาสตร 1
Principles of Economics 1

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

3(2-3-4)

3(3-0-6)
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วิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (Highland Agriculture and Natural Resources)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
ไมนอยกวา 40 หนวยกิต
365201 ก.สท. 201 ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร
3(3-0-6)
HANR 201 Natural Resources and Agriculture
365211 ก.สท. 211 ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง
3(3-0-6)
HANR 211 Highland Agricultural System
365291 ก.สท. 291 การปฏิบัติการภาคสนามในระบบนิเวศปาไมและวนเกษตร
2(0-12-0)
HANR 291 Field Practices in Forest and Agroforestry
Ecosystems
365301 ก.สท. 301 เศรษฐกิจและการพัฒนาปาไมอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
HANR 301 Economy and Sustainable Forest Development
365321 ก.สท. 321 ทรัพยากรปาไมเบื้องตน
3(3-0-6)
HANR 321 Fundamental Forest Resource
365324 ก.สท. 324 หลักวนเกษตร
3(3-0-6)
HANR 324 Principles of Agroforestry
365331 ก.สท. 331 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรปาไมและ 3(2-3-4)
การเกษตร
HANR 331 Geo-Informatic Technology for Forest Resource
and Agricultural Management
365401 ก.สท. 401 ระบบนิเวศปาไมเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
สภาพภูมิอากาศ
HANR 401 Forest Ecosystems for Climate Change Mitigation
365421 ก.สท. 421 หลักการจัดการลุมน้ํา
3(2-3-4)
HANR 421 Principles of Watershed Management
365422 ก.สท. 422 การฟนฟูระบบนิเวศปาไมและลุมน้ํา
3(3-0-6)
HANR 422 Forest Ecosystem and Watershed Restoration
365428 ก.สท. 428 การคณิตและการใชคอมพิวเตอรทางปาไม
3(2-3-4)
HANR 428 Forest Mensuration and Computer Applications
365497 ก.สท. 497 สัมมนา 1
1(1-0-2)
HANR 497 Seminar 1
365498 ก.สท. 498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
HANR 498 Seminar 2
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และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
and students must select cooperative education group or special problem group
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
365490 ก.สท. 490 สหกิจศึกษาทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร
6 หนวยกิต
HANR 490 Cooperative Education in Forest Resource
and Agroforestry
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special problem)
365390 ก.สท. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 3(0-18-0)
HANR 390 Professional Skill Training in Forest Resource
and Agroforestry
และ 365499 ก.สท. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
HANR 499 Special Problems
2.2.2 วิชาเอกเลือก (Major Electives)
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเรีย นวิ ชาเอกเลื อ ก ให เลื อ กเรีย นกระบวนวิ ช าดั งต อ ไปนี้ จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาตองเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
หากนั ก ศึ ก ษาไม ป ระสงค จ ะเรี ย นวิ ช าเอกเลื อ ก จะต อ งเรีย นวิ ช าโทตามข อ 2.3 จํ านวนไม น อ ยกวา
15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาตองเลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
Students who require to study major elective courses must select the courses as
following at least 15 credits, in order that students must select the 400 level of major elective
courses as following at least 4 credits.
If students who do not require study the major elective courses must follow the
number 2.3 by studying minor courses at least 15 credits, in order that students must select the
400 level of major elective courses as following at least 4 credits.
351364 ก.ศฐ. 364 หลักเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
AEC 364 Principles of Natural Resource and Environmental
Economics
351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
AEC 371 Sufficiency Economy Paths
352313 ก.สส. 313 การสงเสริมเกษตรที่สูง
3(3-0-6)
AET 313 Highland Agricultural Extension
352323 ก.สส. 323 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
3(3-0-6)
AET 323 Modern Agricultural Development
352422 ก.สส. 422 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AET 422 Agro-tourism Management
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353312 ก.พร.
AGRO
353432 ก.พร.
AGRO
354311 ก.สถ.
AS
359305 ก.พส.
HORT
359311 ก.พส.
HORT
359409 ก.พส.
HORT
361453 ก.ปฐ.
SOIL
361461 ก.ปฐ.
SOIL
361476 ก.ปฐ.
SOIL
365322 ก.สท.
HANR
365323 ก.สท.
HANR
365325 ก.สท.
HANR
365423 ก.สท.
HANR
365424 ก.สท.
HANR
365425 ก.สท.
HANR
365426 ก.สท.
HANR
365427 ก.สท.
HANR

312
312
432
432
311
311
305
305
311
311
409
409
453
453
461
461
476
476
322
322
323
323
325
325
423
423
424
424
425
425
426
426
427
427

สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
Applied Field Crop Physiology
วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural Research
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
Agricultural Research Methodology
สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
พืชสวนบนที่สูง
Highland Horticulture
ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
การอนุรักษดิน
Soil Conservation
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology
การอนุรักษทรัพยากรปาไม
Forest Resources Conservation
ธรรมชาติของดินปาไม
Nature of Forest Soils
ระบบนิเวศวนเกษตร
Agroforest Ecosystems
สมดุลธาตุอาหารในระบบนิเวศปาไม
Forest Ecosystem Nutrient Balance
ไฟปาและระบบนิเวศ
Wildfire and Ecosystems
การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
Wildlife Resource Conservation
พืชปาและการใชประโยชน
Forest Plants and Utilization
การปลูกสรางสวนปา
Forest Plantation

4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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365429 ก.สท. 429
HANR 429
365431 ก.สท. 431
HANR 431
365432 ก.สท.
HANR
365491 ก.สท.
HANR
365492 ก.สท.
HANR
365493 ก.สท.
HANR

432
432
491
491
492
492
493
493

การจัดการกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการเกษตร
Greenhouse Gas Management in Forest And
Agricultural Sectors
ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรปาไมและการเกษตร
Remote Sensing for Forest Resource and
Agricultural Surveys
จุลอุตุนิยมวิทยาปาไมและวนเกษตร
Forest and Agroforest Micrometeorology
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 1
Selected Topics in Forest Resource and Agroforestry 1
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 2
Selected Topics in Forest Resource and Agroforestry 2
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 3
Selected Topics in Forest Resource and Agroforestry 3

3(3-0-6)

3(2-3-4)

3(2-3-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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2.3) วิชาโท (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
1) สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท ใหเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใดก็ไดที่เปดสอนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง วิชาโทที่เปดสอนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
2) สําหรับนักศึกษาที่ไมประสงคจะเรียนวิชาโท ใหเรียนวิชาเอกเลือกจากกระบวนวิชาเลือกในขอ 2.2.2
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
1) For students, who wish to study in the Minor subject, must choose a minimum of 15
credits from any minor course according to the university announcement with the approval of
the advisor.
2 ) For students who do not wish to study in the minor subject have to choose the
elective courses in 2.2.2., however, students have to enroll not less than 15 credits.
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิจรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา

143 หนวยกิต

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา
รหัสกระบวนวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด
2. เลข 3 ตัวทาย จําแนกไดดังนี้
1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา
“100 - 200” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพืน้ ฐาน
“300 - 400” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง
2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวิชา
3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวิชา
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ENGL 101 Fundamental English 1
140104 ร.ท. 104 การเปนพลเมือง
PG
104 Citizenship
202101 ว.ชว. 101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
BIOL 101 Basic Biology 1
202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
BIOL 103 Biology Laboratory 1
203111 ว.คม. 111 เคมี 1
CHEM 111 Chemistry 1
203115 ว.คม. 115 ปฏิบัติการเคมี 1
CHEM 115 Chemistry Laboratory 1
206108 ว.คณ. 108 คณิตศาสตรเบื้องตน
MATH 108 Elementary Mathematics
351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
เบื้องตน
AEC 202 Introduction to Agricultural Economics and
Agribusiness Management
และ 352210 ก.สส. 210 การสงเสริมการเกษตรเบื้องตน
AET 210 Introduction to Agricultural Extension
หรือ 363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องตน
PLS 210 Introduction to Plant Production and Soil
Management
รวม

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)
2(2-0-4)

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

21 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
001102 ม.อ. 102
ENGL 102
202102 ว.ชว. 102
BIOL 102
202104 ว.ชว. 104
BIOL 104
203206 ว.คม. 206
CHEM 206
203209 ว.คม. 209
CHEM 209
204100 ว.คพ. 100
CS
100
351202 ก.ศฐ. 202
AEC
และ 352210 ก.สส.
AET
หรือ 363210 ก.พศ.
PLS

202
210
210
210
210

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
ชีววิทยาพื้นฐาน 2
Basic Biology 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2
เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
Organic Chemistry for Non-Chemistry
Students
ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
Organic Chemistry Laboratory for
Non-Chemistry Students
เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม
Information Technology and Modern Life
เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
เบื้องตน
Introduction to Agricultural Economics and
Agribusiness Management
การสงเสริมการเกษตรเบื้องตน
Introduction to Agricultural Extension
การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องตน
Introduction to Plant Production and Soil
Management
รวม

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

1(0-3-0)

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

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

18 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
001201 ม.อ. 201
ENGL 201
215205 ว.จช. 205
MICB 205
215206 ว.จช. 206
MICB 206
356210 ก.สศ. 210
ANS 210
หรือ 357210 ก.กฏ. 210
ENT 210
400190 ก.กษ. 190
AGRI 190
400210 ก.กษ. 210
AGRI 210
400211 ก.กษ. 211
AGRI 211

การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
สัตวศาสตรและสัตวน้ําเบื้องตน
Introduction to Animal and Aquatic Science
แมลงศัตรูทางการเกษตร
Agricultural Insect Pests
การฝกงาน 1
Practical Training 1
นวัตกรรมการเกษตรเบื้องตน
Introduction to Agricultural Innovations
การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
Agricultural Systems and Natural Resource
Management
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม)
GE (Innovative Co-creator)
รวม

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

6 หนวยกิต

20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227

202231
207181
207191
356210
หรือ 357210
359207
360210
400290

ENGL
ว.ชว.
BIOL
ว.ฟส.
PHYS
ว.ฟส.
PHYS
ก.สศ.
ANS
ก.กฏ.
ENT
ก.พส.
HORT
ก.รพ.
PLP
ก.กษ.
AGRI

227
231
231
181
181
191
191
210
210
210
210
207
207
210
210
290
290

ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
English for Agriculture and Agro-Industry
พันธุศาสตร 1
Genetics 1
ฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics for Agricultural Students
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics Laboratory for Agricultural Students
สัตวศาสตรและสัตวน้ําเบื้องตน
Introduction to Animal and Aquatic Science
แมลงศัตรูทางการเกษตร
Agricultural Insect Pests
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
Agricultural Production Standards
โรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology
การฝกงาน 2
Practical Training 2
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรือกลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง)
GE (Learner Person or Active Citizen)
รวม

3(3-0-6)

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

20 หนวยกิต
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วิชาเอกสงเสริมและเผยแพรการเกษตร (Agricultural Extension)
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
352301 ก.สส. 301 ภาวะผูนําในการสงเสริมการเกษตร
AET 301 Leadership in Agricultural Extension
352311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
AET 311 Principles of Agricultural Extension
352321 ก.สส. 321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
AET 321 Methods of Agricultural Extension
352332 ก.สส. 332 การแพรกระจายนวัตกรรมการเกษตร
AET 332 Diffusion of Agricultural Innovations
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรือกลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง)
GE (Learner Person or Active Citizen)
รวม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
352314 ก.สส. 314
AET
352316 ก.สส.
AET
352323 ก.สส.
AET
352421 ก.สส.
AET

314
316
316
323
323
421
421

352497 ก.สส. 497
AET 497

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริม
การเกษตร
Information Technology Management for
Agricultural Extension
หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
Principle of Agricultural Extension Research
การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
Modern Agricultural Development
การบริหารองคการสงเสริมการเกษตร
Management of Agricultural Extension
Organizations
สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

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

21 หนวยกิต

3(3-0-6)

4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(1-0-2)
3 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมปญหาพิเศษ
352390 ก.สส. 390
AET
และ 352499 ก.สส.
AET
หรือ กลุมสหกิจศึกษา
352490 ก.สส.
AET

390
499
499
490
490

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
352414 ก.สส. 414
AET 414
352441 ก.สส. 441
AET

441

352494 ก.สส. 494
AET

494

352498 ก.สส. 498
AET 498

วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3 หนวยกิต

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสงเสริมและเผยแพร
การเกษตร
Professional Skill Training in Agricultural
Extension
ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-18-0)

สหกิจศึกษาทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
Cooperative Education in Agricultural
Extension and Rural Development
รวม

6 หนวยกิต

การเปนผูประกอบการดานการเกษตรในชุมชน
Community Agricultural Entrepreneurship
การวางแผนและประเมินผลโครงการสงเสริม
การเกษตร
Planning and Evaluation of Agricultural
Extension Project
หัวขอเลือกสรรทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนา
ชนบท
Selected Topics in Agricultural Extension and
Rural Development
สัมมนา 2
Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)

20 หนวยกิต

3(0-9-0)

6 หนวยกิต

3(3-0-6)

1(1-0-2)

1(1-0-2)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
17 หนวยกิต
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วิชาเอกพืชไร (Agronomy)
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
211315 ว.ชท. 315
BCT 315
211319 ว.ชท. 319
BCT 319
353303 ก.พร. 303
AGRO 303
353312 ก.พร. 312
AGRO 312
353454 ก.พร. 454
AGRO 454
354311 ก.สถ. 311
311
AS

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
353313 ก.พร. 313
AGRO 313
353497 ก.พร. 497
AGRO 497
354312 ก.สถ. 312
AS
312
355411 ก.กว. 411
FM 411

ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
หลักการปรับปรุงพันธุพืช
Principles of Plant Breeding
สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
Applied Field Crop Physiology
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural Research
รวม

พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of Thailand
สัมมนา 1
Seminar 1
การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
เครื่องจักรกลการเกษตร 1
Agricultural Machinery 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรือกลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง)
GE (Learner Person or Active Citizen)
รวม

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

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

19 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมปญหาพิเศษ
353390 ก.พร. 390
AGRO 390
และ 353499 ก.พร. 499
AGRO 499
หรือ กลุมสหกิจศึกษา
353490 ก.พร. 490
AGRO 490

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
353432 ก.พร. 432
AGRO 432
353498 ก.พร. 498
AGRO 498

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร
Professional Skill Training in Agronomy
ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-18-0)

สหกิจศึกษาทางพืชไร
Cooperative Education in Agronomy
รวม

6 หนวยกิต

วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
สัมมนา 2
Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(0-9-0)

6 หนวยกิต

4(3-3-6)
1(1-0-2)
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
20 หนวยกิต
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วิชาเอกกีฏวิทยา (Entomology)
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
354311 ก.สถ. 311
AS
311
357322 ก.กฏ. 322
ENT 322
357417 ก.กฏ. 417
ENT 417
357441 ก.กฏ. 441
ENT 441

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
357323 ก.กฏ. 323
ENT 323
357360 ก.กฏ. 360
ENT 360
357418 ก.กฏ. 418
ENT 418
357432 ก.กฏ. 432
ENT 432
357491 ก.กฏ. 491
ENT 491
357497 ก.กฏ. 497
ENT 497

สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural Research
แมลงที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
กายวิภาคของแมลง
Insect Anatomy
หลักการควบคุมแมลง
Principles of Insect Control
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรือกลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง)
GE (Learner Person or Active Citizen)
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-3-4)

แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
Insect Pests of Stored Products
แมลงอุตสาหกรรม
Industrial Insects
นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
อนุกรมวิธานแมลง 1
Insect Systematics 1
เทคนิคทางกีฏวิทยา
Techniques in Entomology
สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต

3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
6 หนวยกิต
22 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมปญหาพิเศษ
357390 ก.กฏ. 390
ENT 390
และ 357499 ก.กฏ. 499
ENT 499
หรือ กลุมสหกิจศึกษา
357490 ก.กฏ. 490
ENT 490

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
360304 ก.รพ. 304
PLP 304
357444 ก.กฏ. 444
ENT 444

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
Professional Skill Training in Entomology
ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-18-0)

สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
Cooperative Education in Entomology
รวม

6 หนวยกิต

โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
สารกําจัดแมลง
Insecticides
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-3-4)

3(0-9-0)

6 หนวยกิต

3(3-0-6)
9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต

73
วิชาเอกพืชสวน (Horticulture)
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
211315 ว.ชท. 315
BCT 315
211319 ว.ชท. 319
BCT 319
359301 ก.พส. 301
HORT 301
359305 ก.พส. 305
HORT 305
359311 ก.พส. 311
HORT 311
359410 ก.พส. 410
HORT 410
359421 ก.พส. 421
HORT 421
361351 ก.ปฐ. 351
SOIL 351

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
359350 ก.พส. 350
HORT 350
359360 ก.พส. 360
HORT 360
354311 ก.สถ 311
AS
311
359401 ก.พส. 401
HORT 401
359403 ก.พส. 403
HORT 403

ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
Agricultural Research Methodology
สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
หลักการไมดอก
Principles of Floriculture
การผลิตพืชผัก
Vegetable Production
การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility Management
รวม

หลักการทําสวนไมผล
Principles of Fruit Production
พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
Introduction to Industrial Crops
สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural Research
การปรับปรุงพันธุพืชสวน
Improvement of Horticultural Crops
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of Horticultural Crops
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรือกลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง)

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

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3 หนวยกิต
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GE (Learner Person or Active Citizen)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมปญหาพิเศษ
359390 ก.พส. 390
HORT 390
และ 359499 ก.พส. 499
HORT 499
หรือ กลุมสหกิจศึกษา
359490 ก.พส. 490
HORT 490

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
359497 ก.พส. 497
HORT 497

3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
Professional Skill Training in Horticulture
ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-18-0)

สหกิจศึกษาทางพืชสวน
Cooperative Education in Horticulture
รวม

6 หนวยกิต

สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective /Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

1(1-0-2)

3(0-9-0)

6 หนวยกิต

12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
19 หนวยกิต
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วิชาเอกโรคพืช (Plant Pathology)
กลุมปญหาพิเศษ
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
ENT 322 Economic Entomology
360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
PLP 212 Elementary Plant Pathology Laboratory
360301 ก.รพ. 301 เทคนิคทางโรคพืช
PLP 301 Plant Pathology Techniques
360423 ก.รพ. 423 ราสาเหตุโรคพืช
PLP 423 Plant Parasitic Fungi
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรือกลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง)
GE (Learner Person or Active Citizen)
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
360411 ก.รพ. 411
PLP 411
360441 ก.รพ. 441
PLP 441

โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Plant Diseases
ไวรัสวิทยาของพืช
Plant Virology
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

3 หนวยกิต
16 หนวยกิต

3(2-3-4)
3(2-3-4)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
15 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
354311 ก.สถ. 311
AS
311
360390 ก.รพ. 390
PLP 390
360407 ก.รพ. 407
PLP 407
360431 ก.รพ. 431
PLP 431
360497 ก.รพ. 497
PLP 497

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
353432 ก.รพ. 432
PLP 432
360400 ก.รพ. 400
PLP 400
360498 ก.รพ. 498
PLP 498
360499 ก.รพ. 499
PLP 499

สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural Research
การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
Professional Skill Training in Plant Pathology
การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
Plant Parasitic Nematodes
สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

3(2-3-4)

วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
สัมมนา 2
Seminar 2
ปญหาพิเศษ
Special Problems
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

4(3-3-6)

3(0-18-0)
3(2-3-4)
3(2-3–4)
1(1-0-2)
6 หนวยกิต
19 หนวยกิต

3(2-3-4)
1(1-0-2)
3(0-9-0)
3 หนวยกิต
14 หนวยกิต
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กลุมสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
357322 ก.กฏ. 322
ENT 322
360212 ก.รพ. 212
PLP 212
360301 ก.รพ. 301
PLP 301
360407 ก.รพ. 407
PLP 407
360431 ก.รพ. 431
PLP 431
360423 ก.รพ. 423
PLP 423

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
360411 ก.รพ. 411
PLP 411
360441 ก.รพ. 441
PLP 441
360497 ก.รพ. 497
PLP 497

แมลงที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology Laboratory
เทคนิคทางโรคพืช
Plant Pathology Techniques
การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
Plant Parasitic Nematodes
ราสาเหตุโรคพืช
Plant Parasitic Fungi
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรือกลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง)
GE (Learner Person or Active Citizen)
รวม

โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Plant Diseases
ไวรัสวิทยาของพืช
Plant Virology
สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

19 หนวยกิต

3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
22 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
360490 ก.รพ. 490
PLP 490

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
353432 ก.พร. 432
AGRO 432
354311 ก.สถ. 311
AS
311
360400 ก.รพ. 400
PLP 400
360498 ก.รพ. 498
PLP 498

สหกิจศึกษาทางโรคพืช
Cooperative Education in Plant Pathology
รวม

6 หนวยกิต

วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural Research
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
สัมมนา 2
Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

4(3-3-6)

6 หนวยกิต

3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
6 หนวยกิต
17 หนวยกิต
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วิชาเอกปฐพีศาสตร (Soil Science)
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
AS
311 Statistics for Agricultural Research
361211 ก.ปฐ. 211 หลักปฐพีศาสตร
SOIL 211 Principle of Soil Science
361214 ก.ปฐ. 214 ปฏิบัติการปฐพีศาสตร
SOIL 214 Soil Science Laboratory
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับการเกษตร
SOIL 341 Spatial Information System for Agriculture
361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
SOIL 351 Soil Fertility Management
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
361321 ก.ปฐ 321
SOIL 321
361433 ก.ปฐ 433
SOIL 433
361442 ก.ปฐ 442
SOIL 442
361497 ก.ปฐ 497
SOIL 497

การวิเคราะหดินและพืช
Soil and Plant Analysis
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
Soil Microbial Biotechnology
การสํารวจและจําแนกดิน
Soil Survey and Classification
สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

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

4(3-3-7)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
9 หนวยกิต
20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมปญหาพิเศษ
361390 ก.ปฐ 390
SOIL 390
และ 361499 ก.ปฐ 499
SOIL 499
หรือ กลุมสหกิจศึกษา
361490 ก.ปฐ 490
SOIL 490

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
361414 ก.ปฐ 414
SOIL

414

361452 ก.ปฐ
SOIL
361461 ก.ปฐ
SOIL
361498 ก.ปฐ
SOIL

452
452
461
461
498
498

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร
Professional Skill Training in Soil Science
ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-18-0)

สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร
Cooperative Education in Soil Science
รวม

6 หนวยกิต

การจัดสรรทรัพยากรอยางแมนยําเพื่อระบบนิเวศ
เกษตรที่ยั่งยืน
Precision Resource Allocation for Sustainable
Agroecosystem
ปุย และการจัดการธาตุอาหารพืช
Fertilizer and Plant Nutrient Management
การอนุรักษดิน
Soil Conservation
สัมมนา 2
Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรือกลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง)
GE (Learner Person or Active Citizen)
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)

3(0-9-0)

6 หนวยกิต

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

3 หนวยกิต
19 หนวยกิต
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วิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (Highland Agriculture and Natural Resources)
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
365201 ก.สท. 201 ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร
3(3-0-6)
HANR 201 Natural Resources and Agriculture
365211 ก.สท. 211 ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง
3(3-0-6)
HANR 211 Highland Agricultural System
365301 ก.สท. 301 เศรษฐกิจและการพัฒนาปาไมอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
HANR 301 Economy and Sustainable Forest
Development
365321 ก.สท. 321 ทรัพยากรปาไมเบื้องตน
3(3-0-6)
HANR 321 Fundamental Forest Resource
365331 ก.สท. 331 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากร
3(2-3-4)
ปาไมและการเกษตร
HANR 331 Geo-Informatic Technology for Forest
Resource and Agricultural Management
365421 ก.สท. 421 หลักการจัดการลุมน้ํา
3(2-3-4)
HANR 421 Principles of Watershed Management
3 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไป
(กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรือกลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง)
GE (Learner Person or Active Citizen)
รวม
21 หนวยกิต
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
365291 ก.สท. 291
HANR 291
365324 ก.สท. 324
HANR 324
365401 ก.สท. 401
HANR 401

การปฏิบัติการภาคสนามในระบบนิเวศปาไมและ
วนเกษตร
Field Practices in Forest and Agroforestry
Ecosystems
หลักวนเกษตร
Principles of Agroforestry
ระบบนิเวศปาไมเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
Forest Ecosystems for Climate Change

2(0-12-0)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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365422 ก.สท.
HANR
365428 ก.สท.
HANR

422
422
428
428

365497 ก.สท. 497
HANR 497

Mitigation
การฟนฟูระบบนิเวศปาไมและลุมน้ํา
Forest Ecosystem and Watershed Restoration
การคณิตและการใชคอมพิวเตอรทางปาไม
Forest Mensuration and Computer
Applications
สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

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

1(1-0-2)
6 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

กลุมปญหาพิเศษ
365390 ก.สท. 390
HANR 490
และ 365499 ก.สท.
HANR
หรือ กลุมสหกิจศึกษา
365490 ก.สท.
HANR

499
499
490
490

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
365498 ก.สท. 498
HANR 498

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรปาไมและ
วนเกษตร
Professional Skill Training in Forest Resource
and Agroforestry
ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-18-0)

สหกิจศึกษาทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร
Cooperative Education in Forest Resource
and Agroforestry
รวม

6 หนวยกิต

สัมมนา 2
Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

1(1-0-2)

3(0-9-0)

6 หนวยกิต

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
16 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ระบุไวในภาคผนวก
3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / อาจารยประจําหลักสูตร / อาจารยประจํา
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1.

ผศ.ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง*

2.

อ.ดร.กรวัฒน อรรถโสภา*

3.

อ.ดร.บาจรีย ฉัตรทอง*

4.

ผศ.พรสุข ชัยสุข*

5.

ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ*

6.

ผศ.ดร.ปลันธนา
ฐาปนพงษวรกุล*

คุณวุฒิ
Dr.Agr. (Molecular genetics), University of Bonn,
Germany, 2003
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536
ปร.ด. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2562
วท.ม. (ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558
วท.บ. (ชีววิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2554
วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545
วท.ม. (พันธุศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2543
วท.บ. (พันธุศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
Ph.D. (Plant Pathology), National Pingtung
University of Science and Technology, Taiwan, 2013
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
Ph.D. (Plant Molecular Biology), The United
Graduate School of Agricultural Sciences,
Ehime University, Japan, 2010
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543

ภาระงานสอน/สัปดาห
จํานวนผลงาน
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาการรวม
ตรี
บศ.
ตรี
บศ. (ผลงานในระยะ
5 ปลาสุด)
4.4
2.5
4.6
7.7
21(17)

7.27

12.4

7.27

12.4

5(5)

9.75

4.5

9.75

4.5

10(9)

20

1.5

20

1.5

2(1)

12

10

12

10

7(5)

20

10

20

10

8(7)
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

7.

อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย*

8.

ผศ.ดร.สงวนศักดิ์
ธนาพรพูนพงษ*

9.

ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค*

10. อ.ดร.นครินทร จี้อาทิตย*

11. อ.จามจุรี โสตถิกุล*
(3 5099 00278 22 4)
12. ผศ.ดร.พิมพใจ สีหะนาม*

13. อ.ดร.เทวินทร แกวเมืองมูล*

14. ผศ.ดร.จุฑามาส คุมชัย*

คุณวุฒิ
Ph.D. (Plant Breeding and Plant Genetics),
University of Wisconsin-Madison, USA, 2019
M.S. (Plant Breeding and Plant Genetics),
University of Wisconsin-Madison, USA, 2018
B.S. (Genetics and Plant Sciences), University
of California, Davis, USA, 2013
Dr.sc.agr. (Agriculture Chemistry), Georg-August
-Universität Göttingen, Germany, 2004
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538
บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2538
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534
Dr.sc.agr. (Agricultural Science), Georg August
University of Goettingen, Germany, 2007
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535
ปร.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2560
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาพืชสวน (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528
วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน
(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
ปร.ด. (การจัดการระบบเกษตร) (นานาชาติ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2563
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตรและ
อนุรักษศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548
Ph.D. (Horticulture), National Pingtung
University of Science and Technology,
Taiwan, 2013
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546

ภาระงานสอน/สัปดาห
จํานวนผลงาน
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาการรวม
ตรี
บศ.
ตรี
บศ. (ผลงานในระยะ
5 ปลาสุด)
12.45
4.5
12.45
4.5
2(1)

12.28

4.5

12.28

4.5

9(8)

22.87

-

22.87

-

5(3)

19

8.55

19

8.55

8(5)

15.65

7.86

15.65

7.86

4(2)

23.43

8.25

25

5

21(12)

7.2

5.25

7.2

5.25

2(1)

9.34

7.2

9.34

9

10(7)

85
ที่

ชื่อ-นามสกุล

15. ผศ.ดร.ฟาไพลิน ไชยวรรณ*

16. รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ*

17. อ.ดร.สุกิจ กันจินะ*

18. ผศ.ดร.ณฐิตากานต พยัคฆา*

19. ผศ.ธีระพงษ เสาวภาคย*

20. ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแยม*

21. อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ*

22. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร

คุณวุฒิ
ปร.ด. (ปฐพีศาสตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาปฐพีศาสตร
และอนุรักษศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549
วท.บ. (ปฐพีศาสตร), มหาวิทยาลัยแมโจ, 2547
Ph.D. (Agricultural and Extension Education),
Mississippi State University, USA, 1998
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2526
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2523
Dr.sc.agr. (Agricultural Communication and
Extension), University of Hohenheim, Germany,
2015
M.Sc. (Agricultural Sciences), University of
Hohenheim, Germany, 2005
รป.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541
ปร.ด. (สงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเกษตรศาสตร
เชิงระบบ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสงเสริมและเผยแพร
การเกษตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550
วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538
วท.บ. (วนศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
วท.ด. (พืชไร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549
วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชไร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528
Ph.D. (Life sciences), Tohoku University, Japan,
2018
วท.ม. (วิทยาศาสตรชีวภาพปาไม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555
วท.บ. (วนศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551
Ph.D. (Rural Development, Theories and
Organization), Central Luzon State University,
Philippines, 1991
M.S. (Rural Development, Theories and
Organization), Central Luzon State University,
Philippines, 1989
ทษ.บ. (สงเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยแมโจ, 2528

ภาระงานสอน/สัปดาห
จํานวนผลงาน
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาการรวม
ตรี
บศ.
ตรี
บศ. (ผลงานในระยะ
5 ปลาสุด)
7.85
8.25
7.85
8.25
7(4)

3

3

3

3

18(10)

6

1.4

6

3

7(6)

4.4

-

3

3

8(4)

6

-

6

-

7(2)

16

0.5

16

0.5

7(2)

10

-

10

3

14(9)

4.5

3

4.5

3

25(18)

86
ที่

ชื่อ-นามสกุล

23. ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล

คุณวุฒิ

Ph.D. (Technology and Agrarian Development),
Wageningen University, Netherland, 2007
วท.ม. (เกษตรศาสตร) เกษตรศาสตรเชิงระบบ,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา, 2536
24. ผศ.ดร.จุฑาทิพย เฉลิมผล
วท.ด. (ระบบเกษตรและวิศวกรรมเกษตร),
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, 2552
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป),
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540
25. ผศ.ดร.ภาณุพันธุ ประภาติกุล ปร.ด. (การสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554
กศ.บ. (สงเสริมการเกษตร),
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสัตวศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543
26. ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ Ph.D. (Agricultural Economics) University of
Hohenheim, Germany, 2003
ศ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2536
27. ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษสังข
Ph.D. (Agricultural Economics), University of
Hohenhiem, 2004
บธ.ม. (บัญชี), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541
บธ.บ. (บัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2537
28. รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล Ph.D. (Economics), University of New England,
Australia, 2006
ศ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2533
29. ผศ.ดร.ประทานทิพย กระมล Ph.D. (Economics), University of New England,
Australia, 2011
ศ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2537

ภาระงานสอน/สัปดาห
จํานวนผลงาน
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาการรวม
ตรี
บศ.
ตรี
บศ. (ผลงานในระยะ
5 ปลาสุด)
6.5
3
6.5
3
34(21)

6

3

6

3

24(16)

6

3

6

3

39(29)

6

6

6

6

13(7)

13

6

13

6

11(5)

6

6

6

6

8(7)

11

3

11

3

11(7)
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30. ผศ.ดร.กรรณิกา แซลิ่ว

ภาระงานสอน/สัปดาห
จํานวนผลงาน
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาการรวม
ตรี
บศ.
ตรี
บศ. (ผลงานในระยะ
5 ปลาสุด)
7
3
10
3
8(4)

31.

11

3

11

3

20(14)

3

3

3

3

2(2)

10.5

4

10.7

5.2

11(6)

6.9

7.2

6.9

8.2

13(6)

7

4.2

7

6.2

16(10)

15

2

15

4

14(8)

ที่

32.

33.

34.

35.

36.

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

Ph.D. (Agricultural Economics), National Taiwan
University, Taiwan, 2015
MBA (Finance), National Taiwan University,
Taiwan, 2008
ศ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2544
ผศ.ดร.อนุพงศ วงศไชย
Ph.D. (Agricultural Economics and
Management), National Pingtung University of
Science and Technology, Taiwan, 2013
MBA (Applied Economics), National Chung
Hsing University, Taiwan, 2010
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2548
อ.ดร.จิตติมา สิงหเวชสกุล
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร) (นานาชาติ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2563
ศ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2559
ศ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557
รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
Ph.D. (Entomology), Kagoshima University,
Japan, 1991
M.S. (Entomology), Yamaquchi University,
Japan, 1988
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528
ผศ.ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง Ph.D. (Entomology), Kansas State University,
USA, 2005
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529
ผศ.ดร.ปยะวรรณ สุทธิประพันธ Ph.D. (Agricultural Science),
Science of Biological Environment,
Gifu University, Japan, 2007
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชากีฏวิทยา,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543
รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
Ph.D. (Molecular Biology), University of Bath,
UK, 2000
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

37. ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี

คุณวุฒิ

Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology),
Kagawa University, Japan, 2002
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2539
วท.บ. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535
38. รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2544
วท.ม. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
วท.บ. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529
39. ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
วท.ด. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาโรคพืช,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545
40. ผศ.ดร.เสาวลักษณ แยมหมื่นอาจ Dr.Agr. (Animal Husbandry), University Bonn,
Germany, 2008
วท.ม (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสัตวศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542
วท.บ (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาสัตวศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539
41. ผศ.ดร.ถาวร ออนประไพ
Ph.D. (Applied Science (Remote Sensing),
University of Canberra, Australia, 2004
วท.ม. (วนศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
วท.บ. (ภูมิศาสตร), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2529
42. อ.ดร.มนตรี แสนวังสี
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) (นานาชาติ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2560
วท.ม. (ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม),
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548
วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม),
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544
43. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ Ph.D. (Agronomy and Soil Science),
University of Hawaii at Manoa, USA, 1998
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาเกษตรศาสตร
เชิงระบบ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชศาสตร,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2527
44. อ.ดร.นิวัติ อนงครักษ
ปร.ด. (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2527

ภาระงานสอน/สัปดาห
จํานวนผลงาน
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาการรวม
ตรี
บศ.
ตรี
บศ. (ผลงานในระยะ
5 ปลาสุด)
12
2
15
4
13(8)

16

4

16

4

13(9)

12

3

12

3

48(27)

9.53

20.25

9.53

20.25

33(19)

13.5

6

13.5

6

2(2)

3.5

-

7

-

17(11)

13.5

1.5

13.5

1.5

6(5)

13.76

7

13.76

7

6(6)
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

45. ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย

46. อ.ดร.ยุพา จอมแกว

47. รศ.ดร.ศันสนีย จําจด

48. รศ.ดร.ชนากานต เทโบลต
พรมอุทัย
49. ผศ.ดร.ตอนภา ผุสดี

50. ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต

51. ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ

52. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ

53. ศ.ดร.โสระยา รวมรังษี

คุณวุฒิ
Ph.D. (Applied Bioscience and Biotechnology),
Mie University, Japan, 2002
วท.ม. (ปฐพีศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529
ปร.ด. (ปฐพีศาสตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2561
วท.ม. (ปฐพีศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552
วท.บ. (ปฐพีศาสตร), มหาวิทยาลัยแมโจ, 2548
Ph.D. (Plant Breeding), The University of
Adelaide, Australia, 1996
วท.ม. (พืชไร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2527
วท.ด. (พืชไร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547
วท.บ. (เกษตรศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542
ปร.ด. (พืชไร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553
วท.ม. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545
วท.บ (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542
ปร.ด. (พืชไร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2552
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2548
วท.ด. (พืชไร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2558
วท.ม. (พืชไร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534
Ph.D. (Horticulture), University of Hawaii, USA,
1997
M.S. (Seed Technology), University of
Edinburgh, UK, 1991
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2528
Ph.D. (Biosystems Science), Niigata University,
Japan, 1997
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2531
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2528

ภาระงานสอน/สัปดาห
จํานวนผลงาน
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาการรวม
ตรี
บศ.
ตรี
บศ. (ผลงานในระยะ
5 ปลาสุด)
35.14 11.25
35.14
11.25
18(8)

-

-

-

-

6(6)

11.4

11.48

11.47

11.48

30(21)

4.25

2.8

4.25

2.8

57(29)

16.17

14.18

16.17

14.18

25(18)

22.87

-

22.87

-

10(5)

31.63

3.75

31.63

3.75

3(2)

5.1

7.95

6

8

14(4)

4.72

4.8

4.72

4.8

28(7)
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54. ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม

ภาระงานสอน/สัปดาห
จํานวนผลงาน
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาการรวม
ตรี
บศ.
ตรี
บศ. (ผลงานในระยะ
5 ปลาสุด)
6.62
2.63
6.62
2.63
10(6)

55.

8.14

11.26

8.14

11.26

8(5)

3.2

8.93

3.2

8.93

7(5)

15.59

6.75

15.59

13.5

17(9)

8.73

3

8.73

3

26(10)

21.38

-

21.38

-

3(2)

3.89

1.43

6.75

6.75

4(3)

ที่

56.

57.

58.

59.

60.

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

Ph.D. (Agricultural Sciences), University of
Hohenheim, Germany, 2004
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2534
ผศ.ดร.ฉันทลักษณ ติยายน
Ph.D. (Plant Physiology), Oregon State
University, USA, 2008
M.S. (Horticulture), Oregon State University,
USA, 2002
วท.บ. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539
ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย
Ph.D. (Plant Molecular Biology),
Purdue University, USA, 1999
M.S. (Plant Tissue Culture), University of
Delaware, USA, 1995
วท.บ. (เทคนิคการแพทย), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2532
ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
Ph.D. (Tropical Plant and Soil Sciences),
University of Hawaii at Manoa, USA, 2007
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2539
วท.บ. (เกษตรศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2533
รศ.ดร.สรณะ สมโน
Ph.D. (Agricultural Science), University of
Queensland Australia, 2011
M.Phil. (Agricultural Science), University of
Queensland Australia, 2006
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546
อ.ดร.ณัทธชวัล เจริญเลิศธนกิจ วท.ม. (การออกแบบและวางแผนสิ่งแวดลอม),
มหาวิทยาลัยแมโจ, 2559
วท.ม. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน
(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552
อ.ดร.กนกวรรณ ปญจะมา
ปร.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2562
Ph.D. (Life and Food Sciences), Niigata
University, Japan, 2019
วท.ม. (เกษตรศาสตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2556
วท.บ. (เกษตรศาสตร) สาขาวิชาพืชสวน (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2554
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

61. ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล

62. อ.เอกชัย ใยพิมล

63. อ.วิภาวี สุรินทรเซ็ง

64. อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ

65. อ.วิริยาภรณ วงศกทั ลีคาม
66. อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร

คุณวุฒิ

ภาระงานสอน/สัปดาห
จํานวนผลงาน
ปจจุบัน
เมื่อปรับปรุงหลักสูตร วิชาการรวม
ตรี
บศ.
ตรี
บศ. (ผลงานในระยะ
5 ปลาสุด)
23.34
23.34
3
5(4)

Ph.D. (Landscape Architecture), University of
Illinois at Urbana Champaign, USA, 2017
MLA (Landscape Architecture), University of
Georgia, USA, 2013
BLA (Landscape Architecture), University of
Illinois at Urbana Champaign, USA, 2011
ภ.สถ.ม (ภูมิสถาปตยกรรม),
13.05
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2561
ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปตยกรรม),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2554
ภ.สถ.ม (ภูมิสถาปตยกรรม),
24.62
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2558
ภ.สถ.บ. (ภูมิสถาปตยกรรม) มหาวิทยาลัยแมโจ, 2555
บธ.ด. (การตลาด), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2561
6
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551
วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร),
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2547
ศ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2560
6
ศ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557
Ph.D. (Wildland Resource Science), University
6
of California at Berkeley, USA, 1995
วท.ม. (ระบบนิเวศปาไม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2528
M.F.S. (Tropical Forest Science), Yale
University, United States Of America, 1987
วท.บ. (วนศาสตร) (เกียรตินิยม),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2526

-

13.05

-

2(2)

0.5

24.62

0.5

2(2)

-

6

-

0

-

6

-

0

3

6

3

0

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่ 1 - 63 เปนอาจารยประจําหลักสูตร และลําดับที่ 1 - 66 เปนอาจารยประจํา
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
- มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจและสามารถปรับตัวเขากับวิถีองคกร
- สามารถบูรณาการความรูจากชั้นเรียนกับการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง
- สามารถประยุกตใชความรูและทักษะทางการเกษตร มีความคิดสรางสรรค และสามารถแกไขปญหา
และสถานการณเฉพาะหนา
- มีมนุษยสัมพันธ เสียสละ อดทน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
- สามารถถายทอดความรูจากประสบการณภาคสนามใหผอู ื่นได
4.2 ชวงเวลา
- วิชาการฝกงาน 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
- วิชาการฝกงาน 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
- การฝกทักษะวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- วิชาการฝ ก งาน 1 กํ าหนดการฝก งานโดยแบ งนั กศึ กษาเป น กลุม ยอย เพื่ อรับ การฝกงานในสาขา/
องคความรูที่จัดให
- วิชาการฝกงาน 2 กําหนดการฝกงาน ตามตารางการฝกงานของแตละโครงการที่นักศึกษาเลือกฝก
- การฝกทักษะวิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา กําหนดการและตารางการฝกงาน ขึ้นอยูกับการจัดการของ
หนวยงานหรือสถานประกอบการ
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าป ญ หาพิ เศษ ซึ่ งเป น การเรี ย นรู แ ละฝ ก การค น คว า และ
ดําเนินงานวิจัย หรืองานสํารวจที่สนใจ ภายใตคําแนะนําและการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด และจัดทํารายงานในรูปแบบเอกสารวิชาการ
5.2 ผลการเรียนรู
- มีความรู ความเขาใจกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนได
- สามารถศึกษาดวยตนเองภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
- มีความซื่อสัตยในการนําเสนอขอมูลจริง
- สามารถวิเคราะหขอมูลและวิเคราะหสถิติจากขอมูลงานวิจัย
- สามารถวิเคราะห อธิบาย และวิจารณผลการศึกษาได
- สามารถจัดทํารายงานตามรูปแบบที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.3 ชวงเวลา
ชั้นปที่ 4
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5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
- แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ กระบวนการศึกษา การวางแผนงานวิจัย
- นั กศึ กษา ค นควาข อมู ล เบื้ องตนจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ กอนดําเนินงานวิจัย ภายใต
การกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
- การดําเนินการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหและประเมินผลการวิจัย
- การจัดทํารูปเลมปญหาพิเศษหรือเอกสารวิชาการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
อาจารยที่ปรึกษาประเมินผลการวิจัยจากรายงานในรูปแบบเอกสารทางวิชาการ และ/หรือประเมินจาก
การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

เปนนักวิทยาศาสตรเกษตรที่รูจริง ปฏิบัติได

กลยุทธการสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา

- มี ก ระบวนวิ ช าที่ มี ทั้ งภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก าร
รวมถึ ง กระบวนวิ ช าป ญ หาพิ เศษ ฝ ก งาน และ
สหกิจศึกษา
มีภาวะผูนําและมีความอดทน
- มีกระบวนวิชาฝกงาน 1 ที่นักศึกษาทั้งชั้นป ตองอยู
รวมกันตลอดระยะเวลา 10 วัน ในการฝกปฏิบัติ
ทักษะดานการเกษตร
- มีกระบวนวิชาฝกงาน 2 ที่นักศึกษาจะตองฝกงาน
ตามแผนการฝกงานของแตละโครงการและฝกงาน
รวมกับผูอื่น
- มีกระบวนวิชาสหกิจศึกษาและกระบวนวิชาการฝก
ทักษะวิชาชีพของแตละสาขาวิชาที่นักศึกษาจะตอง
ออกไปฝ ก ยั งสถานประกอบการของภาครั ฐ หรื อ
เอกชน โดยฝ ก ตามแผนการฝ ก ของแต ล ะสถาน
ประกอบการและอยู ภ ายใต ก ารดู แ ลของพี่ เลี้ ย ง
โดยนั ก ศึ ก ษาจะต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดหรื อ
กฎระเบียบของสถานประกอบการและอาจจะตอง
ฝกรวมกับบุคคลอื่น
- มีโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวเขากับสังคมพลวัต - มีการสอดแทรกในหลายกระบวนวิชา และในกลุม
วิชาศึกษาทั่วไป นอกจากนี้คณะยังกําหนดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตาง ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยกํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว ม
กิจกรรม เชน เป ดโลกกิจกรรม แมเหี ยะสัม พั น ธ
โครงการเกษตรพยาบาล เปนตน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ผลลั พ ธ ก ารเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป (GELOs : General Education
Learning Outcomes)
ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(GELOs)
GELO 1 เปนบุคคลผูเรียนรู
1.1 ติ ด ตามความก า วหน า และ
เลื อ กใช เครื่อ งมื อ เทคโนโลยี
ดิ จิทั ล มาใช ให เกิ ด ประโยชน
ตอการทํางานอยางปลอดภัย

กลยุทธการสอน

1. การเรียนรูผานระบบออนไลน
2. การเรียนรูผานงานที่ไดรับมอบหมาย
3. การใหคําแนะนําโดยอาจารยผูสอน
4. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
1.2 สามารถสื่ อ สารกั บ ผู อื่ น ได 1. การเรียนรูในชั้นเรียน
อยางตรงประเด็น
2. การฝกปฏิบตั ิการสื่อสารภาษา
ตางประเทศ
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
1.3 สามารถเลือกใชขอมูลตาง ๆ 1. กิจกรรมการเรียนรูผานการบรรยาย
ในการดู แ ลตนเองและผู อื่ น
กรณีศกึ ษา และสถานการณจําลอง
อย า งเหมาะสม อาทิ ด า น 2. การอภิปรายในชั้นเรียน
สุขภาพกาย ใจ การเงิน
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
1.4 สามารถบริหารจัดการตนเอง 1. การเรียนรูโดยใชโครงงานหรือปญหา
และบุ คคลอื่ นที่ เกี่ ยวข อ ง
เปนฐาน (Project-based or
รวมถึงสามารถแก ป ญ หา
problem based learning)
เพื่ อ ให ได ผ ล ลั พ ธ ต าม ที่ 2. งานที่ไดรับมอบหมาย
คาดหวัง
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
GELO 2 เปนผูร วมสรางสรรคนวัตกรรม
2.1 แสดงออกซึ่งทักษะการคิดที่มี 1. การเรียนรูโดยใชโครงงานหรือปญหา
ประสิทธิผล เพื่อการปรับปรุง
เปนฐาน (Project-based or
แกไข หรือสรางสรรคสิ่งใหม
problem based learning)
2. งานที่ไดรับมอบหมาย
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม

กลยุทธสําหรับวิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. การสอบวัดทักษะ digital literacy
2. การประเมินจากผลงาน
3. การสังเกตโดยผูสอน
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
1. การสอบวัดทักษะทาง
ภาษาตางประเทศ
2. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
1. การสอบ
2. การสังเกตแนวคิดที่สงผลตอ
พฤติกรรมจากการอภิปราย
3. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
1. ผลงานจากโครงงานหรือปญหา
2. การสะทอนคิดโดยผูเรียน
3. การสังเกตโดยผูสอน
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม

1. ผลงานจากโครงงานหรือปญหา
2. การสะทอนคิดโดยผูเรียน
3. การสังเกตโดยผูสอน
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
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ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ
กลยุทธสําหรับวิธีการวัดและ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลยุทธการสอน
ประเมินผล
(GELOs)
2.2 ปรับตั วและแก ไขป ญ หา 1. การเรียนรูโดยใชโครงงานหรือปญหา 1. ผลงานจากโครงงานหรือปญหา
เฉพาะหนาได
เปนฐาน (Project-based or
2. การสะทอนคิดโดยผูเรียน
problem based learning)
3. การสังเกตโดยผูสอน
2. งานที่ไดรับมอบหมาย
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
GELO 3 เปนพลเมืองของประเทศ และโลก ที่มีความรับผิดชอบและเขมแข็ง
3.1 ปฏิบัติตามหนาที่ของตนเอง 1. การเรียนรูโดยใชโครงงานหรือปญหา 1. ผลงานจากโครงงานหรือปญหา
เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กล า
เปนฐาน (Project-based or
2. การสะทอนคิดโดยผูเรียน
ต อ ต าน ใน ก ารก ระ ทํ าที่
problem based learning)
3. การสังเกตโดยผูสอน
ไม ถู ก ต อ ง เสนอแนวทาง 2. กิจกรรมการเรียนรูผานการบรรยาย 4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
การสร า งความเป น ธรรม
กรณีศกึ ษา และสถานการณจําลอง
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
ใหกับสังคม
3. การอภิปรายในชั้นเรียน
4. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
3.2 แสดงออกซึ่ ง ความเป น ผู ใ ห 1. การเรียนรูโดยใชโครงงานหรือปญหา 1. ผลงานจากโครงงานหรือปญหา
โดยไม คํ านึ งถึ งสิ่ งตอบแทน
เปนฐาน (Project-based or
2. การสะทอนคิดโดยผูเรียน
มีจิตเสียสละ
problem based learning)
3. การสังเกตโดยผูสอน
2. งานที่ไดรับมอบหมาย
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
3.3 สามารถทํ า งานเป น ที ม ได 1. การเรียนรูโดยใชโครงงานหรือปญหา 1. ผลงานจากโครงงานหรือปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ
เปนฐาน (Project-based or
2. การสะทอนคิดโดยผูเรียน
problem based learning)
3. การสังเกตโดยผูสอน
2. งานที่ไดรับมอบหมาย
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
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ผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลยุทธการสอน
(GELOs)
3.4 ยอมรับความหลากหลายทาง 1. กิจกรรมการเรียนรูผานกรณีศึกษา
วั ฒ นธรรม มี สุ น ทรี ย ะทาง สถานการณจาํ ลอง หรือสถานการณ
ศิลปะ
จริงในสิ่งแวดลอมที่มีความแตกตาง
หลากหลาย หรือเรียนรูจากศิลปน
หรือปราชญชาวบาน
2. การอภิปรายในชั้นเรียน
3. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม
3 .5 มี ส ว น ร ว ม ใน ก า ร ดู แ ล 1. การเรียนรูโดยใชโครงงานหรือปญหา
สิ่งแวดลอม
เปนฐาน (Project-based or
problem based learning)
2. กิจกรรมการเรียนรูผานการบรรยาย
กรณีศกึ ษา และสถานการณจําลอง
3. การอภิปรายในชั้นเรียน
4. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม

กลยุทธสําหรับวิธีการวัดและ
ประเมินผล
1. การสังเกตแนวคิดที่สงผลตอ
พฤติกรรมจากการอภิปราย
2. การสังเกตพฤติกรรมโดยตรงจาก
ผูสอน หรือเพื่อนรวมชั้นเรียน
(peer assessment)
3. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม

1. ผลงานจากโครงงานหรือปญหา
2. การสะทอนคิดโดยผูเรียน
3. การสังเกตโดยผูสอน
4. วิธีการวัดและประเมินผลอื่น ๆ
ที่หลักสูตรเห็นวาเหมาะสม

2.2 ผลลัพธการเรียนรูท ี่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (PLOs)
ผลลัพธการเรียนรู

กลยุทธการสอน

PLO 1 ประยุ ก ต ใช อ งค ค วามรู 1. มีกิจกรรมภาคบรรยาย หลักการ
เท ค โน โล ยี น วั ต ก รรม ท าง ทางทฤษฎี และปฏิ บั ติ ก ารใน
การเกษตร ทักษะและศาสตรที่ ชั้ น เรี ย น โด ย อ าจ าร ย ห รื อ
เกี่ ย วข อ งในระบบการผลิ ต ที่ มี ผู เ ชี่ ย วชาญ ที่ มี ป ระสบ การณ
มาตรฐาน ปลอดภั ย เป น มิ ต ร ในสาขานั้น ๆ
กั บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ ส ร า ง 2 . กํ าห น ด ให มี ก าร ฝ ก ป ฏิ บั ติ
มู ล ค า เพิ่ ม รวมทั้ ง การจั ด การ ภาคสนามหรือดูงาน ในแหลงฝก
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สถานประกอบการ และชุ ม ชน
อยางยั่งยืน
การลงมื อ ป ฏิ บั ติ แ ละการฝ ก
PLO 1.1 มี ค ว า ม รู ประสบการณวิชาชีพ
พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ 3. มี กิ จ กรรมการสอนที่ เน น ผูเรีย น
ศาสตรที่เกี่ยวของกับการเกษตร เป น ศู น ย ก ลาง มี ก ารซั ก ถาม
รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม อภิปราย เนนใหผูเรียนมีสวนรวม

กลยุทธการประเมิน

1. การทดสอบยอย
2. การทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน
3. การประเมินผลงาน
4. การประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
5. ประเมินการนําเสนอและรายงาน
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ผลลัพธการเรียนรู

กลยุทธการสอน

ท างก ารเก ษ ต รที่ เพี ย งพ อ
สําหรับการประกอบอาชีพและ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
PLO 1.2 คิด วิเคราะห
และประยุ ก ต ใ ช อ งค ค วามรู
เท ค โน โล ยี น วั ต ก รรม ท าง
การเกษ ตร และบู รณ าการ
ศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อการผลิต
และการแก ป ญ หาอย า งเป น
ระบบ
PLO 1.3 ใชทั ก ษะทาง
การเกษตรในระบบการผลิ ต
อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ มี
มาตรฐาน ปลอดภั ย เป น มิ ต ร
กั บ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ ส ร า ง
มู ล ค า เพิ่ ม รวมทั้ ง การจั ด การ
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน
PLO 2 สื่ อ สารและเผยแพร
องค ค วามรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการเกษตร โดย
เลื อ ก ใช ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ
เท ค โน โล ยี สื่ อ ส ารได อ ย าง
เหมาะสม
PLO 2.1 สื่ อ สารทาง
วิ ช าการและการทํ า งานทาง
ดานการเกษตรที่เกี่ยวของดวย
การนํ า เสนอปากเปล า และ
การเขียนบรรยายทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษา
ต า งประเทศอื่ น ๆ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
PLO 2.2 เ ผ ย แ พ ร
องค ค วามรู เทคโนโลยี แ ละ

มีการเรียนรูดวยตนเองและ/หรือ
เรี ย น รู แ บ บ กลุ ม เรี ย น รู จ าก
กรณีศึกษา หรือสถานการณจริง
4. การศึ ก ษาค น คว า /การค น คว า
วิ จั ย /การจํ า ลองสถานการณ
และบทบาทสมมุติ และนําเสนอ

จั ด การเรี ย นการสอนโดยเน น ให
ผู เรี ย นได ฝ ก ทั ก ษะด า นเทคโนโลยี
Smart Agriculture และกิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย
ได แ ก การอภิ ป รายกลุ ม การใช
กรณี ศึ ก ษาการสะท อ นคิ ด การทํ า
โครงงาน การลงมือปฏิบัติ การศึกษา
คนควาอิสระ ฯลฯ

กลยุทธการประเมิน

ป ระ เมิ น จ าก ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท าง
การเรี ย น และการป ฏิ บั ติ ของ
นักศึกษา ดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
1. การประเมินทักษะโดยใชขอสอบ
หรือการสอบถาม ประเมินผล
ระหวางการอภิปรายกลุม หรือ
ปฏิบัติงาน การนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน
2. การทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา และการจําลอง
สถานการณ
3. การประเมินผลงานที่เกิดจาก
การใชกระบวนการแกไขปญหา
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ
การวิเคราะหวิจารณ เชน
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นวัตกรรมทางการเกษตร โดย
เลื อ ก ใช ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ
เท ค โน โล ยี สื่ อ ส ารได อ ย าง
เหมาะสม
PLO 3 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น
ในฐานะผู นํ า และผู ร ว มงาน
ที่ ดี สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ
สถานการณ ได อ ย างเหมาะสม
มี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู ข อง
ตนเองอย างต อ เนื่ อ ง รวมทั้ งมี
ค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ สั งค ม
มี ค วามภาคภู มิ ใ จ และรั ก ใน
อาชีพการเกษตร

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมิน

รายงาน และการคนควาอิสระ

1. สอดแทรกในการจัดการเรียน
1. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
การสอนทุกระบวนวิชา
การทํางาน การวิจัย และ
การทดสอบ โดยไมคัดลอก
2. คณาจารยเปนแบบอยางที่ดีแก
ผลงานของผูอื่นมาเปนผลงาน
นักศึกษา
ของตนเอง และไมทุจริตใน
3. จัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสราง
การสอบ
คุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งใน
และนอกหลักสูตร
2. ประเมินจากการเขารวมและมี
4. จัดกระบวนวิชาเฉพาะเพื่อพัฒนา
สวนรวมในกิจกรรมทั้งในและ
จริยธรรม คุณธรรม และ
นอกหลักสูตรที่ไดมีการจัดขึ้น
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. การประเมินตนเอง ประเมินโดย
5. กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
กลุมเพื่อน อาจารย อาจารย
ปลูกฝงความมีระเบียบ วินัย
พี่เลี้ยงในแหลงฝกฯ ผูใชบริการ
การตรงตอเวลา การแตงกาย
และชุมชน โดยใชวิธีการ
ที่หลากหลาย ไดแก
การสัมภาษณ การสังเกต
การสอบถาม การสนทนากลุม
การบันทึกสิ่งเรียนรู ฯลฯ
4. การประเมินติดตามผลภายหลัง
จากสําเร็จการศึกษา โดยให
บัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน
จากผูใชบัณฑิต โดยใช
แบบสอบถาม การสัมภาษณ
และการสนทนากลุม
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1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรมีความหมายดังนี้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
GELO 1 เปนบุคคลผูเรียนรู
1.1 ติ ด ตามความก า วหน า และเลื อ กใช เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช ใ ห เกิ ด ประโยชน ต อ
การทํางานอยางปลอดภัย
1.2 สามารถสื่อสารกับผูอื่นไดอยางตรงประเด็น
1.3 สามารถเลือกใชขอมูลตาง ๆ ในการดูแลตนเองและผูอื่นอยางเหมาะสม อาทิ ดานสุขภาพกาย
ใจ การเงิน
1.4 สามารถบริห ารจั ด การตนเองและบุ ค คลอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง รวมถึ งสามารถแก ป ญ หาเพื่ อ ให ได
ผลลัพธตามที่คาดหวัง
GELO 2 เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
2.1 แสดงออกซึ่งทักษะการคิดที่มีประสิทธิผล เพื่อการปรับปรุง แกไขหรือสรางสรรคสิ่งใหม
2.2 ปรับตัวและแกไขปญหาเฉพาะหนาได
GELO 3 เปนพลเมืองของประเทศ และโลก ที่มีความรับผิดชอบและเขมแข็ง
3.1 ปฏิ บั ติ ต ามหน าที่ ข องตนเอง เคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กล า ต อ ต า นในการกระทํ า ที่ ไม ถู ก ต อ ง
เสนอแนวทางการสรางความเปนธรรมใหกับสังคม
3.2 แสดงออกซึ่งความเปนผูใหโดยไมคํานึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตเสียสละ
3.3 สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสุนทรียะทางศิลปะ
3.5 มีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอม
หมวดวิชาเฉพาะ
PLO 1 ประยุกตใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร ทักษะและศาสตรที่เกี่ยวของในระบบ
การผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
1.1 มี ค วามรู พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตรแ ละศาสตรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเกษตร รวมทั้ งเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมทางการเกษตรที่เพียงพอสําหรับการประกอบอาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
1.2 คิด วิเคราะหและประยุกตใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร และบูรณาการศาสตร
ที่เกี่ยวของเพื่อการผลิตและการแกปญหาอยางเปนระบบ
1.3 ใชทักษะทางการเกษตรในระบบการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

101
PLO 2 สื่อสาร และเผยแพรองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยเลือกใชสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม
2.1 สื่อสารทางวิชาการและการทํางานทางดานการเกษตรที่เกี่ยวของดวยการนําเสนอ ปากเปลาและ
การเขี ย นบรรยายทั้ ง ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ และ/หรื อ ภาษาต า งประเทศอื่ น ๆ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2 เผยแพรองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร โดยเลือกใชสารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
PLO 3 มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและผูรวมงานที่ดี สามารถปรับตัวเขา
กั บ สถานการณ ได อ ย า งเหมาะสม มี ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู ข องตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มี
ความรับผิดชอบตอสังคม มีความภาคภูมิใจ และรักในอาชีพการเกษตร

102
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูจากหลักสูตร (GELOs) สูกระบวนวิชา (Curriculum Mapping)
กลุมวิชา /
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1.1

หมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู (Learner Person)
วิชาบังคับ (Required courses)
001101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
Fundamental English 1
001102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
Fundamental English 2
001201 การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective Writing
001227 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร
English for Agriculture and Agro-Industry
204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม

Information Technology and Modern Life
วิชาเลือก (Elective courses)
851100 การสื่อสารเบื้องตน

Introduction to Communication
050100 การใชภาษาไทย
Usage of the Thai Language

GELO 1
1.2 1.3








1.4

GELO 2
2.1
2.2

3.1

GELO 3
3.2
3.4

3.5
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กลุมวิชา /
รหัสวิชา
074100
074101
211100
359202
461100
462130
651106
702101
351100

ชื่อวิชา
โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
Nutrition for Promotion of Health
การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
Promoting of Health in Everyday Life
กินดี: การมีชวี ติ ที่ดขี ึ้นและการปองกันโรค
Eating Well: Better Living and Disease Prevention
พืชและอาหารปลอดภัย
Plant and Food Safety
สมุนไพรเพือ่ สุขภาพและความงาม
Herbs for Health and Beauty
ยาในชีวิตประจําวัน
Medications in Everyday Life
สุขอนามัยอาหารจากสัตวสําหรับผูบริโภค
Food Sanitary from Food Animal for Consumer
การเงินในชีวิตประจําวัน
Finance for Daily Life
เศรษฐศาสตรเกษตรบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
Agricultural Economics Based on Sufficiency
Economy

1.1

GELO 1
1.2 1.3

1.4












GELO 2
2.1
2.2

3.1

GELO 3
3.2
3.4

3.5

104
กลุมวิชา /
รหัสวิชา
705191

ชื่อวิชา

1.1

GELO 1
1.2 1.3

ผูบริโภคที่ชาญฉลาด
Smart Consumer
กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-creator)
012173 ศาสนาเบื้องตน
Descriptive Study of Religion
050106 ศิลปะแหงการเปนมนุษยที่มีคณ
ุ คา
Humanistic Arts
063101 การเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเอง
Learning for Self-Development
206100 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Everyday Life
214100 สัตววิทยาบูรณาการกับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Integrated Zoology and Health Science
218100 ศาสตรแหงอัญมณีและเครื่องประดับ
The Science of Gemstone and Jewelry
400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Technology Development and Global Change
610111 บรรจุภัณฑเพื่อการตลาด
Packaging for Marketing

1.4

GELO 2
2.1
2.2












3.1

GELO 3
3.2
3.4

3.5
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กลุมวิชา /
รหัสวิชา
176100
356102
368100
602101
703103
888107
610112
013110
201116
602100

ชื่อวิชา
กฎหมายและโลกสมัยใหม
Law and Modern World
สัตวน้ําสวยงาม
Ornamental Aquatic Animals
การเริ่มตนธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Starting an Agribusiness in a Changing World
เทคโนโลยีชีวภาพกับโลกสมัยใหม
Biotechnology and Modern Word
การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Entrepreneurship and Business
การเริ่มตนธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอรม
Business Startup on Digital Platform
นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
Food Product Innovation
จิตวิทยากับชีวติ ประจําวัน
Psychology and Daily Life
วิทยาศาสตรและภาวะโลกรอน
Science and Global Warming
การใชประโยชนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
Introduction to Application of Biotechnology

1.1

GELO 1
1.2 1.3

1.4

GELO 2
2.1
2.2











3.1

GELO 3
3.2
3.4

3.5

106
กลุมวิชา /
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
วิชาบังคับ (Required courses)
140104 การเปนพลเมือง
Citizenship
วิชาเลือก (Elective courses)
109115 ชีวิตกับสุนทรียะ
Life and Aesthetics
951100 ชีวิตสมัยใหมกบั แอนนิเมชัน
Modern Life and Animation
012200 จิตอาสา
Mind Volunteer
127100 การเมืองในชีวิตประจําวัน
Politics in Everyday Life
128100 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
Basic Good Governance in Administration
154153 ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม
Disaster in Modern World
201115 ชีวิตและพลังงาน
Life and Energy

1.1

GELO 1
1.2 1.3

1.4

GELO 2
2.1
2.2

3.1

GELO 3
3.2
3.4



3.5











107
กลุมวิชา /
รหัสวิชา
365221
602102
651105

ชื่อวิชา

1.1

GELO 1
1.2 1.3

หลักการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Principles of Conservation
ชีวิตกับพลังงานทางเลือก
Life and Alternative Energy
ระบบนิเวศกับสุขภาพ
Ecosystem and Health

หมายเหตุ หลักสูตรไมไดกําหนดใหเลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคลองกับ GELO ขอ 3.3

1.4

GELO 2
2.1
2.2

3.1

GELO 3
3.2
3.4

3.5




108
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
วิชาแกน (Core Courses)
วิชาแกนวิทยาศาสตร (Science)
202101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
Basic Biology 1
202102 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
Basic Biology 2
202103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1
202104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2
202231 พันธุศาสตร 1
Genetics 1
203206 เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
Organic Chemistry for Non-Chemistry Students
203209 ปฏิบัติการเคมีอนิ ทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry Students
203111 เคมี 1
Chemistry 1

1.1

PLO 1
1.2































PLO 2
1.3

2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
203115 ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
206108 คณิตศาสตรเบือ้ งตน
Elementary Mathematics
207181 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics for Agricultural Students
207191 ปฏิบัติการฟสกิ สสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics Laboratory for Agricultural Students
215205 จุลชีววิทยา
Microbiology
215206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
วิชาแกนเกษตรศาสตร (Agriculture)
351202 เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน
Introduction to Agricultural Economics and Agribusiness
Management
352210 การสงเสริมการเกษตรเบือ้ งตน
Introduction to Agricultural Extension
356210 สัตวศาสตรและสัตวน้ําเบื้องตน
Introduction to Animal and Aquatic Sciences

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3

PLO 3

2.1

2.2






































110
กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
357210 แมลงศัตรูทางการเกษตร
Agricultural Insect Pests
359207 มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
Agricultural Production Standards
360210 โรคพืชวิทยาเบือ้ งตน
Elementary Plant Pathology
363210 การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องตน
Introduction to Plant Production and Soil Management
400190 การฝกงาน 1
Practical Training 1
400210 นวัตกรรมการเกษตรเบื้องตน
Introduction to Agricultural Innovations
400211 การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
Agricultural Systems and Natural Resource Management
400290 การฝกงาน 2
Practical Training 2
วิชาเอก (Major)
006103 บานและชุมชน
Home and Community

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3







2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
006341 หลักมนุษยสัมพันธ
Principles of Human Relations
006349 กระบวนการมีสว นรวมของชุมชนในโครงการพัฒนา
Community Participation Process in Development Projects
202311 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
202331 การปรับปรุงพันธุพืช
Plant Breeding
202342 พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป
General Plant Physiology
202356 กายวิภาคของพืช
Plant Anatomy
204202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเว็บ
Information Technology and Web Development
211311 ชีวเคมี 1
Biochemistry 1
211312 ชีวเคมี 2
Biochemistry 2
211315 ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3

2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
211317 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
Biochemistry Laboratory 1
211318 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
Biochemistry Laboratory 2
211319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry Laboratory
215431 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
Microbial Genetics
260462 หลักการเกษตรชลประทาน
Principles of Agricultural Irrigation
351321 เศรษฐศาสตรการตลาดสินคาเกษตร
Economics of Agricultural Marketing
351331 สหกรณการเกษตร และสถาบันการเกษตร
Agricultural Cooperation and Institution
351364 หลักเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Principles of Natural Resource and Environmental
Economics
351371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy Paths

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3



2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
352301 ภาวะผูนําในการสงเสริมการเกษตร
Leadership in Agricultural Extension
352311 หลักการสงเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension
352313 การสงเสริมเกษตรที่สงู
Highland Agricultural Extension
352314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริมการเกษตร
Information Technology Management for Agricultural
Extension
352316 หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
Principle of Agricultural Extension Research
352317 มนุษยสัมพันธและนันทนาการในการสงเสริมการเกษตร
Human Relations and Recreation in Agricultural Extension
352319 สวัสดิการเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตร
Welfare for Agricultural Community Development
352321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
Methods of Agricultural Extension
352322 การพัฒนาชนบทสมัยใหม
Modern Rural Development

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2





















































1.3

2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
352323 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
Modern Agricultural Development
352324 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอยางยั่งยืน
Sustainable Agricultural Community Economy
Development
352325 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตร
Social Innovation for Agricultural Community
Development
352331 การพูดและการเขียนเพื่อการสงเสริมการเกษตร
Speaking and Writing for Agricultural Extension
352332 การแพรกระจายนวัตกรรมการเกษตร
Diffusion of Agricultural Innovations
352390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
Professional Skill Training in Agricultural Extension
352401 การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกรผูใหญ
Agricultural Extension for Adult Farmers
352412 การสงเสริมเยาวชนเกษตร
Farm Youth Extension
352413 การวางแผนและการจัดฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร
Planning and Management of Training in Agricultural

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2



















































1.3



2.1



PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
รหัสวิชา
352414
352421
352422
352431

352433
352441
352490

352494

ชื่อวิชา
Extension
การเปนผูประกอบการดานการเกษตรในชุมชน
Community Agricultural Entrepreneurship
การบริหารองคการสงเสริมการเกษตร
Management of Agricultural Extension Organizations
การจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
Agro-tourism Management
หลักการประชาสัมพันธและการสื่อสารทางการเกษตร
Principles of Public Relations and Communication
in Agriculture
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสงเสริมการเกษตร
Media Production Technology in Agricultural Extension
การวางแผนและประเมินผลโครงการสงเสริมการเกษตร
Planning and Evaluation of Agricultural Extension Project
สหกิจศึกษาทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
Cooperative Education in Agricultural Extension and
Rural Development
หัวขอเลือกสรรทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
Selected Topics in Agricultural Extension and Rural
Development

1.1

PLO 1
1.2



























































PLO 2
1.3





2.1



PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
352497 สัมมนา 1
Seminar 1
352498 สัมมนา 2
Seminar 2
352499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
353302 ปฏิบัติการผสมพันธุพืชไร
Practice in Hybridization of Field Crops
353303 หลักการปรับปรุงพันธุพืช
Principles of Plant Breeding
353312 สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
Applied Field Crop Physiology
353313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops in Thailand
353390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร
Professional Skill Training in Agronomy
353418 พืชวงศถวั่
Legumes
353421 พืชอาหารสัตว
Forage Crops

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2





































































1.3

2.1



PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
353422 ทุงหญาเขตรอน
Tropical Pastures
353432 วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
353441 การปรับปรุงพันธุพืชไร
Field Crop Breeding
353452 การทดสอบเมล็ดพันธุ
Seed Testing
353453 การผลิตเมล็ดพันธุเชิงธุรกิจ
Commercial Seed Production
353454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
353471 การเพาะปลูกพืชไรขั้นสูง
Advanced Agronomy
353482 ทรัพยากรพันธุกรรมในพืช
Genetic Resources in Plants
353490 สหกิจศึกษาทางพืชไร
Cooperative Education in Agronomy
353497 สัมมนา 1
Seminar 1

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3





























































2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
353498 สัมมนา 2
Seminar 2
353499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
354311 สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural Research
354312 การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
355315 เครื่องยนตและเครื่องจักรกลในฟารม
Engines and Farm Machinery
355411 เครื่องจักรกลการเกษตร 1
Agricultural Machinery 1
356330 อาหารและการใหอาหารสัตว
Feeds and Feeding
356350 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Principles of Aquaculture
356370 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตวเลี้ยงในฟารม
Sanitation and Health Control in Farm Animal
356441 การผลิตสัตวปก
Poultry Production

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2































1.3

2.2














2.1

PLO 3
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
356442 การผลิตสุกร
Swine Production
356443 การผลิตโคนม
Dairy Cow Production
356444 การผลิตโคเนื้อ
Beef Cattle Production
356446 การจัดการในฟารมปศุสัตว
Management in Livestock Farm
357322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
357323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
Insect Pests of Stored Products
357324 แมลงศัตรูไมผล
Insect Pests of Fruit Crops
357325 แมลงศัตรูพืชไร
Insect Pests of Field Crops
357326 แมลงศัตรูผัก
Insect Pests of Vegetable Crops
357360 แมลงอุตสาหกรรม
Industrial Insects

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2

PLO 3

1.3

2.1

































































2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
357390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
Professional Skill Training In Entomology
357417 กายวิภาคของแมลง
Insect Anatomy
357418 นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
357421 แมลงพาหะนําโรคพืช
Insect Transmission of Plant Diseases
357422 แมลงศัตรูทางการแพทยและสัตวแพทย
Medical and Veterinary Entomology
357426 การเลี้ยงผึ้ง
Apiculture
357427 การผลิตหมอนไหม
Sericulture
357432 อนุกรมวิธานแมลง 1
Insect Systematics 1
357433 อนุกรมวิธานแมลง 2
Insect Systematics 2
357441 หลักการควบคุมแมลง
Principles of Insect Control

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3

2.1





















































PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
357442 การควบคุมแมลงศัดรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insect Pests
357443 พืชตานทานแมลง
Plant Resistance to Insects
357444 สารกําจัดแมลง
Insecticides
357446 หลักการกักกันพืช
Principles of Plant Quarantine
357490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
Cooperative Education in Entomology
357491 เทคนิคทางกีฏวิทยา
Techniques in Entomology
357494 หัวขอเลือกสรรทางกีฏวิทยา
Selected Topics in Entomology
357497 สัมมนา 1
Seminar 1
357498 สัมมนา 2
Seminar 2
357499 ปญหาพิเศษ
Special Problems

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3















































2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
359207 มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
Agricultural Production Standards
359301 การขยายพันธุพ ืช
Plant Propagation
359302 การขยายพันธุพ ืชขั้นสูง
Advanced Plant Propagation
359303 การจัดการสนามหญา
Turf Management
359305 ระเบียบวิธวี ิจัยทางการเกษตร
Agricultural Research Methodology
359306 การเปนผูประกอบการพืชสวน
Entrepreneurship in Horticulture
359311 สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural Crops
359341 การจัดการสถานขยายพันธุไม
Nursery Management
359350 หลักการทําสวนไมผล
Principles of Fruit Production
359360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
Introduction to Industrial Crops

PLO 1
1.2

1.3













































1.1

PLO 2
2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
359380 พืชพรรณสําหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดลอม
Plant Materials for Garden and Environmental Design
359381 การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 1
Garden and Environmental Design 1
359382 การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 2
Garden and Environmental Design 2
359390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
Professional Skill Training in Horticulture
359401 การปรับปรุงพันธุพืชสวน
Improvement of Horticultural Crops
359403 การปฏิบัติหลังเก็บเกีย่ วของผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of horticultural Crops
359405 กลวยไมวทิ ยา
Orchidology
359407 การจัดการนํ้าสําหรับการเพาะปลูกพืชสวน
Water Management for Horticultural Horticulture
359408 การผลิตพืชสวนแบบไมใชดิน
Soilless Culture for Horticultural Crops
359409 พืชสวนบนที่สูง
Highland Horticulture

1.1

PLO 1
1.2



PLO 2
1.3

2.1





PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
359410 หลักการไมดอก
Principles of Floriculture
359412 ธุรกิจไมดอก
Flower Business
359413 ไมประดับ
Ornamental Plants
359414 ไมดอกประเภทหัว
Flower Bulbs, Tubers and Corms
359419 สรีรวิทยาหลังเก็บเกีย่ วของดอกไม
Postharvest Physiology of Flowers
359421 การผลิตพืชผัก
Vegetable Production
359422 การผลิตเมล็ดพันธุผัก
Vegetable Seed Production
359423 การผลิตพืชผักเพื่อการคา
Commercial Vegetable Production
359431 การเพาะเลี้ยงเห็ด
Mushroom Culture
359451 ไมผลเขตรอน
Tropical Fruits

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2































1.3

2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
359452 ไมผลเขตกึง่ รอน
Subtropical Fruits
359453 การปลูกไมผลเปลือกแข็ง
Nut Culture
359455 ไมผลเขตหนาว
Temperate Fruits
359460 พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
Herbs and Spices
359461 พืชเครื่องดื่ม
Beverage Crops
359462 มะพราวและปาลมนํ้ามัน
Coconut and Oil Palm
359463 พืชเสนใย
Fiber Crops
359464 พืชใหกลิ่นหอม
Aromatic Crops
359465 พืชโตเร็วสําหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม
Fast Growing Crops for Wood Industry
359466 พืชใหนํ้ายางเพือ่ อุตสาหกรรม
Industrial Latex and Resin Crops

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3

2.1

2.2





















































































PLO 3
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
359467 การปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสาํ หรับพืชอาหาร
Good Agricultural Practices for Food Crops
359481 การออกแบบภูมิทัศน
Landscape Design
359483 การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 3
Garden and Environmental Design 3
359484 การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 4
Garden and Environmental Design 4
359490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน
Cooperative Education in Horticulture
359497 สัมมนา
Seminar
359499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
360212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology Laboratory
360301 เทคนิคทางโรคพืช
Plant Pathology Techniques
360304 โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3













PLO 3

2.1

2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
360390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
Professional Skill Training in Plant Pathology
360400 การวินจิ ฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
360401 โรคของไมดอกไมประดับ
Diseases of Ornamental Plants
360402 โรคของพืชไร
Diseases of Field Crops
360403 โรคของไมผล
Diseases of Fruit Crops
360404 โรคของผัก
Diseases of Vegetable Crops
360407 การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
360411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Plant Diseases
360423 ราสาเหตุโรคพืช
Plant Parasitic Fungi
360431 ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
Plant Parasitic Nematodes

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3

2.1







































































PLO 3
2.2



128
กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
360441 ไวรัสวิทยาของพืช
Plant Virology
360450 โรคหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Disease
360460 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อโรคในระดับโมเลกุล
Molecular Plant-Pathogen Interactions
360470 การประยุกตใชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
Application of Plant Tissue Culture in Plant Pathology
360471 การประยุกตใชเทคนิคระดับโมเลกุลทางดานโรคพืชและการเกษตร
Application of Molecular Techniques in Plant Pathology
and Agriculture
360490 สหกิจศึกษาทางโรคพืช
Cooperative Education in Plant Pathology
360497 สัมมนา 1
Seminar 1
360498 สัมมนา 2
Seminar 2
360499 ปญหาพิเศษ
Special Problems

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3





























































2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
361211 หลักปฐพีศาสตร
Principle of Soil Science
361214 ปฏิบัติการปฐพีศาสตร
Soil Science Laboratory
361301 คุณภาพดินและสิ่งแวดลอม
Soil and Environmental Quality
361321 การวิเคราะหดนิ และพืช
Soil and Plant Analysis
361341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับการเกษตร
Spatial Information System for Agriculture
361351 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility Management
361390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร
Professional Skill Training in Soil Science
361413 การจําลองระบบดิน-พืช
Soil-Crop Systems Modeling
361414 การจัดสรรทรัพยากรอยางแมนยําเพื่อระบบนิเวศเกษตรที่ยั่งยืน
Precision Resource Allocation for Sustainable
Agroecosystem

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2













































1.3



2.1



PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
361421 ปฐพีเคมี
Soil Chemistry
361433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
Soil Microbial Biotechnology
361442 การสํารวจและจําแนกดิน
Soil Survey and Classification
361452 ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช
Fertilizer and Plant Nutrient Management
361453 ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
361461 การอนุรักษดิน
Soil Conservation
361471 ปฐพีฟสิกส
Soil Physics
361474 วิธีการทางปฐพีฟสิกส
Methods of Soil Physics
361475 การจัดการนํ้าในดินและการชลประทานระดับไรนา
Soil Water Management and On-Farm Irrigation
361476 อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3





























































2.1



PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
361490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร
Cooperative Education in Soil Science
361497 สัมมนา 1
Seminar 1
361498 สัมมนา 2
Seminar 2
361499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
363401 เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับในการเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture
363402 เทคโนโลยีโรงเรือน
Greenhouse Technology
363403 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแปลงปลูกพืช
Information System for Crop Management
363451 พืชพลังงาน
Energy Crops
365201 ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร
Natural Resources and Agriculture
365211 ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง
Highland Agricultural System

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2

PLO 3

1.3

2.1

2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
365291 การปฏิบัตกิ ารภาคสนามในระบบนิเวศปาไมและวนเกษตร
Field Practices in Forest and Agroforestry Ecosystems
365301 เศรษฐกิจและการพัฒนาปาไมอยางยัง่ ยืน
Economy and Sustainable Forest Development
365321 ทรัพยากรปาไมเบื้องตน
Fundamental Forest Resource
365322 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
Forest Resources Conservation
365323 ธรรมชาติของดินปาไม
Nature of Forest Soils
365324 หลักวนเกษตร
Principles of Agroforestry
365325 ระบบนิเวศวนเกษตร
Agroforest Ecosystems
365331 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรปาไมและ
การเกษตร
Geo-Informatic Technology for Forest Resource and
Agricultural Management
365390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรปาไมและวนเกษตร

1.1

PLO 1
1.2

1.3



























PLO 2
2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
รหัสวิชา

365401
365421
365422
365423
365424
365425
365426
365427
365428

ชื่อวิชา
Professional Skill Training in Forest Resource and
Agroforestry
ระบบนิเวศปาไมเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Forest Ecosystems for Climate Change Mitigation
หลักการจัดการลุมนํ้า
Principles of Watershed Management
การฟนฟูระบบนิเวศปาไมและลุมน้ํา
Forest Ecosystem and Watershed Restoration
สมดุลธาตุอาหารในระบบนิเวศปาไม
Forest Ecosystem Nutrient Balance
ไฟปาและระบบนิเวศ
Wildfire and Ecosystems
การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
Wildlife Resource Conservation
พืชปาและการใชประโยชน
Forest Plants and Utilization
การปลูกสรางสวนปา
Forest Plantation
การคณิตและการใชคอมพิวเตอรทางปาไม
Forest Mensuration and Computer Applications

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3

2.1



























PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
365429 การจัดการกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการเกษตร
Greenhouse Gas Management in Forest And Agricultural
Sectors
365431 ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรปาไมและการเกษตร
Remote Sensing for Forest Resource and Agricultural
Surveys
365432 จุลอุตุนิยมวิทยาปาไมและวนเกษตร
Forest and Agroforest Micrometeorology
365490 สหกิจศึกษาทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร
Cooperative Education in Forest Resource and
Agroforestry
365491 หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 1
Selected Topics in Forest Resource and Agroforestry 1
365492 หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 2
Selected Topics in Forest Resource and Agroforestry 2
365493 หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 3
Selected Topics in Forest Resource and Agroforestry 3
365497 สัมมนา 1
Seminar 1

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3

2.1

2.2
































































PLO 3
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กลุมวิชา /
ชื่อวิชา
รหัสวิชา
365498 สัมมนา 2
Seminar 2
365499 ปญหาพิเศษ
Special Problems
368211 การจัดการธุรกิจการเกษตร
Agricultural Business Management
368310 การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจฟารม
Applications of Economic Theories for Farm Business
368411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง
Intermediate Agribusiness Management
368431 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตร
Financial Management for Agribusiness
701100 การบัญชีขั้นตน 1
Elementary Accounting 1
705211 หลักการตลาด
Marketing Principles
751101 หลักเศรษฐศาสตร 1
Principles of Economics 1
851204 หลักการประชาสัมพันธ การโฆษณา และการสือ่ สารการตลาด

1.1

PLO 1
1.2

PLO 2



















1.3

2.1

PLO 3
2.2
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กลุมวิชา /
รหัสวิชา

851305
851309
954140
954464

ชื่อวิชา
Principles of Public Relations, Advertising and Marketing
Communication
ศิลปะเพื่อการสือ่ สาร
Arts for Communication
สื่อกับโลกสมัยใหม
Media and the Modern World
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Literacy
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการบุคลากรความรู
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คําอธิบายผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนั ก ในคุ ณ ค าและคุ ณ ธรรม จริย ธรรม เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย สุ จริต มี จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
1.5 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย
2. ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห ป ญ หา รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่ เหมาะสมกับ
การแกไขปญหา
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษาในศาสตรของตนกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.2 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญ หา เพื่อใชในการแกไขปญ หา
อยางสรางสรรค
3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.4 มีทักษะการคิดแบบองครวม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มี มนุ ษ ยสั มพั นธที่ ดีส ามารถสื่อสารกับกลุม คนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแกไขสถานการณ ทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุม
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4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.4 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือนําสถิติมาประยุกตใชในการแกปญหา
ที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล า และการเขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณ คาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
2. ความรู
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถวิเคราะห ปญ หา รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่ เหมาะสมกับ
การแกไขปญหา
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
2.4 สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษาในศาสตรของตนกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.2 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไขปญ หา
อยางสรางสรรค
3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.4 มีทักษะการคิดแบบองครวม
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
5.2 สามารถแก ไ ขป ญ หาโดยใช ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร หรื อ นํ า สถิ ติ ม าประยุ ก ต ใ ช ใ น
การแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งปากเปล า และการเขี ย น เลื อ กใช รู ป แบบของสื่ อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
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ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูทคี่ าดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป (GELOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ผลลัพธการเรียนรูทคี่ าดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาทัว่ ไป (GELOs)
GELO1
GELO2
GELO3
ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทาง
 
วิชาการและวิชาชีพ
1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ
1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน


มนุษย
1.5 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
1.6 ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย


2. ดานความรู
2.1 มีความรูแ ละความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 
2.2 สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับ


การแกไขปญหา
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา


เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ

141
ผลลัพธการเรียนรูทคี่ าดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาทัว่ ไป (GELOs)
ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
2.4 สามารถบูรณาการความรูในทีศ่ ึกษาในศาสตรของตนกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.5 เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.2 สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค
3.3 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.4 มีทักษะการคิดแบบองครวม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุม
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.4 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับการใชสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม

GELO1
GELO2
GELO3
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5
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ผลลัพธการเรียนรูทคี่ าดหวังของหลักสูตรหมวดศึกษาทัว่ ไป (GELOs)
ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
5.2 สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกตใชใน
การแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
5.3 สามารถสือ่ สารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนออยางเหมาะสม
หมายเหตุ หลักสูตรไมไดกาํ หนดใหเลือกเรียนกระบวนวิชาที่สอดคลองกับ GELO ขอ 3.3

GELO1
GELO2
GELO3
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 3.5
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางผลลัพธการเรียนรูทคี่ าดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
PLO 1
PLO 2
PLO 3
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ

และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข

ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย
2. ดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาทีศ่ ึกษา


2) สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรูทักษะ และการใชเครื่องมือที่


เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูใ นแนวกวางของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ๆ
4) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษาในศาสตรของตนกับความรูในศาสตรอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ
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ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
1.1
3. ดานทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชใน
การแกไขปญหาอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
4) มีทักษะการคิดแบบองครวม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเปนผูริเริ่ม
แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
การใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
2) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกต
ใชในการแกปญ
 หาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3

PLO 3

2.1

2.2
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ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
1.1
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรปู แบบ
ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม

PLO 1
1.2

PLO 2
1.3

2.1


PLO 3
2.2
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบลําดับขั้น และคาลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่กําหนดใหวัดและ
ประเมินผลดวยอักษร S และ U เปนลําดับขั้น ซึ่งไมมีคาลําดับขั้น
สัญลักษณและความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตาง ๆ ใหกําหนดดังนี้
(1) อักษรลําดับขั้นที่มีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย
คาลําดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
4.00
B+
ดีมาก (VERY GOOD)
3.50
B
ดี (GOOD)
3.00
C+
ดีพอใช (FAIRLY GOOD)
2.50
C
พอใช (FAIR)
2.00
D+
ออน (POOR)
1.50
D
ออนมาก (VERY POOR)
1.00
F
ตก (FAILED)
0.00
(2) อักษรลําดับขั้นที่ไมมีคาลําดับขั้น ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย
S
เปนที่พอใจ (SATISFACTORY)
U
ไมเปนที่พอใจ (UNSATISFACTORY)
V
ผูเขารวมศึกษา (VISITOR)
W
การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN)
CE
หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบ
(CREDITS FROM EXAMINATION)
CP
หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน
(CREDITS FROM PORTFOLIO)
CS
หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน
(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS)
CT
หนวยกิตทีไ่ ดจากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ
(CREDITS FROM TRAINING)
CX
หนวยกิตที่ไดรับจากการยกเวนการเรียน
(CREDITS FROM EXEMPTION)
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(3) อักษรลําดับขั้นที่การวัดและประเมินผลยังไมสิ้นสุด ใหกําหนดดังนี้
อักษรลําดับขัน้
ความหมาย
I
การวัดผลยังไมสมบูรณ (INCOMPLETE)
P
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS)
กระบวนวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได ลํ า ดั บ ขั้ น A, B+, B, C+, C, D+, D หรื อ S, CE, CP, CS, CT และ CX
เทานั้น จึงจะนับหนวยกิตของกระบวนวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมเพื่อสําเร็จการศึกษา
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษาที่ยังไมสาํ เร็จการศึกษา
• การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา
1. มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา
โดยตรวจสอบวิธีการใหคะแนนสวนตาง ๆ
• การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ทํางานตรงสาขา
2. การทวนสอบจากผูประกอบการ
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
• ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
• ประเมินจากผูใชบัณฑิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ไดแก
1) ตองเรียนกระบวนวิชาตาง ๆ ใหครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และตองไมมีกระบวน
วิชาใดที่ไดรับอักษรลําดับขั้น I หรือ P
2) การศึกษาในระบบทวิภาค ตองใชเวลาในการเรียนไมน อยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับ
นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษา ใหนับเวลาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมและเวลาที่ศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรวมกัน
3) มีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไมนอยกวา 2.00 และมีคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 2.00
4) เขารับการทดสอบความรูและทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิท ยาลัยเชียงใหมกอน
สําเร็จการศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5) เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษาที่ จะได รับการเสนอใหไดรับปริญ ญา ประกาศนียบัตรบัณ ฑิต ประกาศนียบัตรบัณ ฑิตชั้นสูง
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

148

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกร
ต าง ๆ การประชุ ม ทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือต างประเทศ หรือการลาเพื่ อเพิ่ ม พู น
ประสบการณ
(2) สงเสริมสนับสนุนใหเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ
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หมวด 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
สอน ขั้นต่ําระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
- อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ขั้นต่ําระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทาหรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรต ามหลัก เกณฑ ที่ กําหนดในการพิ จารณาแต งตั้ งให บุ ค คลดํ ารงตํ าแหน งทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
- มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูท รงคุณ วุฒิ บัณ ฑิตใหม ผูใช
บั ณ ฑิ ต และการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั งคม และความก าวหน าทางวิช าการ มาประกอบ
การพิจารณา
2. บัณฑิต
- มีการประเมินคุณ ภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในมุมมองของ
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต โดยพิ จ ารณาจากคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ต ามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ผลการเรี ย นรู ที่ เที ย บเคี ย งได อ ย า งน อ ย 5 ด าน คื อ 1) ด านคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม 2) ด านความรู
3) ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา 4) ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีการสํารวจขอมูล ผลลัพ ธการเรียนรูของหลักสูตร และบัณ ฑิ ตที่ ไดงานทํา/ประกอบอาชีพ อิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป นั บ จากวั น ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา เมื่ อ เที ย บกั บ บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาใน
ปการศึกษานั้น ๆ
3. นักศึกษา
- มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให
สอดคลองกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา เพื่อใหนักศึกษามี
ความพรอมในการเรียนและสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
- มี การจัด กิจ กรรมเพื่ อพั ฒ นาความรู ความสามารถ และศั ก ยภาพของนั ก ศึ กษาในรู ป แบบต าง ๆ
เสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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- มีก ารแต งตั้ งอาจารย ที่ ป รึก ษาเพื่ อ ให คํ าปรึก ษาดานวิชาการ และแนะแนวให แ กนั กศึ กษาทุ กคน
โดยอาจารยจะตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาปรึกษาได
- มี ก ารสํ ารวจข อ มู ล การคงอยู ข องนั ก ศึ ก ษา อั ต ราการสํ าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ ประเมิ น แนวโน ม ผล
การดําเนินงาน
- มีระบบการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอรองเรียน
4. อาจารย
- มีระบบการรับอาจารยใหมที่สอดคลองกับระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย และตองมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอั งกฤษตามเกณฑ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ าหนด ซึ่ งสอดคล อ งกั บ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
- มีระบบการบริหาร และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิสัยทัศน
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร
- มีระบบการพัฒนาคุณ ภาพอาจารย เพื่อใหอาจารยมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
- มีการสํารวจขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิ ช าการ การคงอยู ข องอาจารย และความพึ ง พอใจของอาจารย เพื่ อ ประเมิ น แนวโน ม ผล
การดําเนินงาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
- มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย ไดมาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และยุทธศาสตรชาติ
- มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบรรยายและปฏิบัติการ
- มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
- มีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาและอาจารยผูสอนในแตละกระบวนวิชา โดยคํานึงถึง
ความรู ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญในกระบวนวิ ช าที่ ส อน และมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอน
- มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน ทั้งทางดานกายภาพ
อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล
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- มี ก ารสํ า รวจความพึ งพอใจและความต อ งการของอาจารย ผู ส อนและนั ก ศึ ก ษาต อ สิ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนรู และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อยางนอย
ปการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมประชุม อยางนอยรอยละ
80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย า งน อ ยก อ นการเป ด สอนในแต ล ะภาคการศึ ก ษาให ค รบ
ทุกกระบวนวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของกระบวนวิช า และรายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ใหครบทุกกระบวนวิชาที่เปดสอน
ในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปดภาคการศึกษา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. 3
และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรับ ปรุง การจั ด การเรีย นการสอน กลยุ ท ธก ารสอน หรือ การประเมิ น ผล
การเรียนรูจ ากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม ไดรับคําแนะนําดานการบริหารจัดการ
หลักสูตร
9. อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาทางวิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
11. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา และนําผลการประเมินมาวิเคราะหเพื่อหา
จุ ด อ อ นและจุ ด แข็ ง ในการสอนของอาจารย ผู ส อน เพื่ อ ปรั บ กลยุ ท ธ ก ารสอนให เหมาะสม
โดยอาจารยแตละทาน
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการสอบ
 มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม
 วิเคราะห เพื่ อหาจุ ดออนและจุดแข็งในการเรียนรูของนักศึกษา เพื่ อปรับ กลยุท ธการสอนให
เหมาะสมกับนักศึกษาแตละชั้นป โดยอาจารยแตละทาน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งในดานทักษะ กลยุทธการสอน และ
การใชสื่อในทุกกระบวนวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
 ประเมินโดยนักศึกษาปสุดทาย
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
 ประเมินโดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณ ภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับ
การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมขอมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย นักศึกษา บัณ ฑิต และผูใชบัณ ฑิต และขอมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปญ หาของการบริหาร
หลั ก สูต รทั้ งในภาพรวมและในแต ล ะกระบวนวิช า และนํ าไปสูก ารดํ าเนิ น การปรับ ปรุงกระบวนวิช าและ
หลักสูตรตอไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะดําเนินการทุกๆ 5 ป ทั้งนี้ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
1. คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา
ม.อ. 101 (001101) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
ENGL 101
: Fundamental English 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน
ในระดับเบื้องตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking,
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.
ม.อ. 102 (001102) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
ENGL 102
: Fundamental English 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.อ. 101 (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียน
ในระดับที่ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Communication in English for everyday interactions. More advanced listening,
speaking, reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long
learning.
ม.อ. 201 (001201) : การอานเชิงวิเคราะหและการเขียนอยางมีประสิทธิผล
3(3-0-6)
ENGL 201
: Critical Reading and Effective Writing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตาง ๆ และการเขียน
อยางมีประสิทธิผล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน
English language skills for critical reading from different sources and media and
effective writing on topics of students’ interests.
ม.อ. 227 (001227) : ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
ENGL 227
: English for Agriculture and Agro-Industry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.อ. 102 (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในบริบท
ทางเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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Specific language skills, components and functions for effective communication in
agricultural and agro-industrial contexts.
ว.คพ. 100 (204100) : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม
3(3-0-6)
CS 100
: Information Technology and Modern Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
คอมพิวเตอรกับการใชงานในชีวิตประจําวัน เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต องคประกอบ
สําคัญของการออนไลน การทํางานรวมกันแบบออนไลน ซอฟตแวรชวยเพิ่มประสิทธิผลในสํานักงานสําหรับ
ชีวิตสมัยใหม ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรูสารสนเทศ
Computer in everyday life, computer network and internet, online essentials,
online collaboration, office productivity software for modern life, information technology
security, information literacy.
สม. 100 (851100) : การสื่อสารเบื้องตน
3(3-0-6)
MC 100
: Introduction to Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิ ด ด า นการสื่ อ สาร กระบวนการสื่ อ สาร หน า ที่ แ ละบทบาทของการสื่ อ สารมวลชน
สื่อทางเลือกและเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม
Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass
communication. Alternative media. Information technology and its interface with society.
ม.ศท. 100 (050100) : การใชภาษาไทย
HUGE 100
: Usage of the Thai Language
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาไทย
A study of the usage of the Thai Language and practice in writing.

3(3-0-6)

ศ.สข. 100 (074100) : โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
3(3-0-6)
EDHL 100
: Nutrition for Promotion of Health
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความหมาย และความสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ และโภชนาการ ความตองการอาหารของ
บุคคลวัยตาง ๆ การวางแผนดานโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ การศึกษาบริโภคนิสัยของ
บุคคล และการวิเคราะห วิจารณ ภาวะที่เกิดจากการบริโภค
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Meaning and importance of health promotion and nutrition. Food requirements at
all stages of life. Planning of nutrition and evaluation of nutrition status. Study of consumer
behavior. Analysis and synthesis of consumer status.
ศ.สข. 101 (074101) : การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
EDHL 101
: Promoting of Health in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สุ ข ภาพและความสํ าคั ญ ของการส งเสริ ม สุ ข ภาพ การส งเสริ ม สุ ข ภาพของตนเอง และชุ ม ชน
การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและชุมชน
Health and importance of promoting of health. Promoting of personal and
community health. Evaluation of personal and community health status.
ว.ชท. 100 (211100) : กินดี: การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการปองกันโรค
3(3-0-6)
BCT 100
: Eating Well: Better Living and Disease Prevention
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
โภชนาการและตัวเรา : สุขภาพ วิทยาศาสตร และวิถีชีวิต อาหารที่ควรรับประทาน: ความตองการ
แตละวันและฉลากอาหาร อาหารใหพลังงาน วิตามิน เกลือแร น้ําและเสนใย อาหารเสริม สารปรุงแตงอาหาร
โรคในสังคมสมัยใหม : มะเร็ง โรคอวน เบาหวาน เครียด อาหารไมยอย ทองผูก อาการแกเกินวัย ภูมิคุมกันต่ํา
และภูมิแพ
Nutrition and self: health, science and life style, What you should eat: dietary
requirements, food labels and recommendations, Energy from nutrients, Vitamins, minerals,
water and fibers, Food supplements, Food additives and Diseases in Modern Society:
Cancers, Obesity, Diabetes Mellitus, Stress, Indigestion, Constipation, Premature Aging, Low
Immunity and Allergies.
ก.พส. 202 (359202) : พืชและอาหารปลอดภัย
3(3-0-6)
HORT 202
: Plant and Food Safety
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาระบบผลิตแบบตาง ๆ ทางการเกษตร ชนิดของสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
อันตรายจากการปนเปอนในอาหาร ระบบความปลอดภัยดานอาหาร เกษตรดีที่เหมาะสม การตรวจสอบ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ตกคางในผลผลิตการเกษตรและสารพิษในอาหาร
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Study on agricultural production systems, type of agrochemical pesticide, hazard
from food contamination, food safety systems, good agricultural practices, pesticide residue
test in agricultural product and toxic substance test in food.
ภ.วภ. 100 (461100) : สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
3(3-0-6)
PHPS 100
: Herbs for Health and Beauty
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
พืชสมุนไพรที่ใชเพื่อเสริมสุขภาพ กลุมที่ใชรักษาโรคพื้นฐาน กลุมผักพื้นบาน รวมถึงพืชพิษตาง ๆ
และการแกพิษ สมุนไพรทั้งลักษณะพืชสดและพืชแหง พรอมทั้งยาเตรียมและผลิตภัณ ฑในรูปแบบตาง ๆ
สรรพคุณ ทั้งที่เปนยา อาหาร และเครื่องสําอาง เนนที่มีใชประจําวัน ชวยใหสามารถนํามาใชไดอยางถูกตอง
ปลอดภัยตามหลักวิชา
Herbs for health promotion, those used to treat common diseases, indigenous
vegetables including some toxic plants. Medicinal plants, both in fresh and dry forms and
their various products. Their uses as drugs, food and cosmetics, emphasizing daily usage for
proper and safe use.
ภ.บก. 130 (462130) : ยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
PHPC 130
: Medications in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนะนําความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชยา ชนิดของยา ขอควรระวังในการใชยา ผลขางเคียงของยา
พิษของยา การใชสมุนไพรใกลตัว และผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อประโยชน
ในดานความปลอดภัยในการใชยา และสงเสริมสุขภาพอนามัย
Introduction to basic knowledge for medication uses including types of
medication, precautions, adverse drug reactions, toxicity, as well as herbal medicines and
food supplement products, for the safety of self-care medications and health promotion.
สพ. 106 (651106) : สุขอนามัยอาหารจากสัตวสําหรับผูบริโภค
2(1-2-3)
VM 106
: Food Sanitary from Food Animal for Consumer
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การเลือกซื้อวัตถุดิบและอาหารที่มาจากสัตว และสุขอนามัยกระบวนวิการผลิตตั้งแตฟารมถึง
ผูบริโภค
Criteria for selection raw materials and food from animal, Sanitary in production
line from farm to table.
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บธ.กง. 101 (702101) : การเงินในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
FINA 101
: Finance for Daily Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความรู เบื้ อ งต น ของการบริ ห ารการเงิ น ในชี วิ ต ประจํ า วั น การสร า งฐานะมั่ น คงทางการเงิ น
การสํ า รวจสุ ข ภาพทางการเงิ น การวางแผนทางการเงิน การบริ ห ารรายได รายจ า ย และภาระหนี้ สิ น
บริการของสถาบันการเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงินสําหรับเหตุการณ ของชีวิต
การประกันความเสี่ยง การวางแผนภาษี และการเตรียมความพรอมเพื่อความสุข
Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial
health evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial
institution services. Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life
events. Risk insurance. Tax planning. Preparing for happiness.
ก.ศฐ. 100 (351100) : เศรษฐศาสตรเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
AEC 100
: Agricultural Economics Based on Sufficiency Economy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อเปน
ฐานความรูและตัวอยาง ที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ในระดับปจเจกบุคคล ครัวเรือน และ
ชุมชน เนนการเรียนรูจากกรณีศึกษาของชุมชนเกษตรและชนบทที่ใชหลักปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ฝกการมองวิเคราะหอยางเปนระบบ การเสนอแนวคิดธุรกิจเกษตรจําลองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
Study on His Majesty the King’s sufficiency economy philosophy and the royal
obligations as a foundation and representations of what applicable for leading one’s daily
life at the individual, household, and community levels. Stress on students’ the learning
from experience of various rural and agricultural communities which have applied the
sufficiency economy principle, exercising systematic analytical thinkings, and proposing
agricultural business model within sufficiency economy framework.
บธ.กต. 191 (705191) : ผูบริโภคที่ชาญฉลาด
1(1-0-2)
MKTG 191
: Smart Consumer
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
บทบาทของการตลาดในชีวิตประจําวัน เขาใจกลยุทธการตลาดของธุรกิจ สิทธิและหนาที่ของ
ผูบริโภค การเปนผูบริโภคที่ชาญฉลาดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Roles of marketing in everyday life, understanding business marketing strategies,
knowing consumer right, knowing how to be a smart consumer in sufficiency economy.

158
ม.ศน. 173 (012173) : ศาสนาเบื้องตน
3(3-0-6)
RE 173
: Descriptive Study of Religion
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ธรรมชาติแ ละขอบเขตของศาสนา กําเนิด พัฒ นาการและประเภทของศาสนา รูปแบบตาง ๆ
ของศาสนา อเทวนิยม กระบวนการกึ่งศาสนา บทบาทของศาสนาในปจเจกบุคคลและสังคม
Nature and scope of religion; origins, development and types of religion; different
forms of atheistic religion; semi-religious movements; role of religion in the individual and
society.
ม.ศท. 106 (050106) : ศิลปะแหงการเปนมนุษยที่มีคุณคา
3(3-0-6)
HUGE 106
: Humanistic Arts
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเปนมนุษยเพื่อความเขาใจและรูจักตนเองและผูอื่น
มนุษยในสภาพแวดลอมปจจุบัน เปาหมายของมนุษย แนวทางวิธีการหรือศิลปะที่นําไปสูเปาหมายของมนุษย
ความรูเชิงขอเท็จจริงและเชิงคุณคา การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมอยางสันติ ดวยมโนธรรมและ
สํานึกตอสังคม
The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and
others; humanity in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment
through humanistic arts, factual knowledge and installation of values; living and working
together peacefully and with a sense of social responsibility.
ศ.ลส. 101 (063101) : การเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเอง
3(3-0-6)
EDCI 101
: Learning for Self-Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความหมาย ความสํ าคั ญ และลักษณะธรรมชาติการเรียนรูของมนุษ ย คุณ ลักษณะของบุคคล
ที่เรียนรูตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรูในโลกยุคดิจิทัล แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการเสริมสมบูรณ
แหงตน การพัฒนาศักยภาพตนเองในดานการคิด การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการความเครียด
การสรางมนุษยสัมพันธที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองโลกที่มีคุณคา
แบบอยางของบุคคลที่ประสบความสําเร็จจากการมีวินัยในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง
Definition, importance, and nature of human learning. Characteristics of a life-long
learning person. Learning skills in the digital world. Approaches of self-development and
self-fulfillment. Development of self-potential in thinking. Effective time management. Stress
management. Creating Good human relationships. Development of desirable personality.
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Self-development for being a valuable global citizen. Examples of people who became
successful through self-discipline in learning for self-development.
ว.คณ. 100 (206100) : คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
MATH 100
: Mathematics in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การให เ หตุ ผ ลเชิ ง คณิ ต ศาสตร เ พื่ อ การแก ป ญ หา ระบบจํ า นวนจริ ง และการประยุ ก ต ใ ช
ในชี วิ ต ประจํ า วั น คณิ ต ศาสตร สํ า หรั บ ผู บ ริ โภคและการจั ด การทางการเงิ น ความรู สึ ก เชิ ง จํ า นวนเพื่ อ
การตัดสินใจคณิตศาสตรกับสถานการณปจจุบัน
Mathematical reasoning for problem-solving, real number system and its
applications in everyday life, consumer mathematics and financial management, sense of
number for decision making, mathematics and current situations.
ว.สว. 100 (214100) : สัตววิทยาบูรณาการกับวิทยาศาสตรสุขภาพ
3(3-0-6)
ZOOL 100
: Integrated Zoology and Health Science
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ประวัติของสัตววิทยาและวิวัฒนาการของสัตว การกําเนิดของสัตวและมนุษย เนื้อเยื่อสัตวและ
พยาธิวิทยา การสรางเซลลสืบพันธุ การสืบพันธุ และการคุมกําเนิด การปฏิสนธิและโทคโนโลยีชวยการสืบพันธุ
พัฒ นาการตัวออนหลังปฏิสนธิ ผิวหนังและการดัดแปลง กระดูก ขอตอ และการเคลื่อนไหว บทบาทของ
ระบบประสาทและอวั ย วะรั บ ความรู สึ ก โภชนาการและการย อ ยอาหาร การลํ าเลี ย งและภาวะธํารงดุ ล
ความผิดปกติตาง ๆ และการบําบัด โลกของสัตว การปรับตัว และการสูญพันธุ ความสัมพันธระหวางสัตว
มนุษย และสิ่งแวดลอม
History of zoology and animal evolution, origin of animals and human, animal
histology and pathology, gametogenesis, reproduction and birth control, fertilization and
assisted reproductive technology, post-embryonic development, skin and its derivatives,
bone, joint and movement, roles of nervous system and sense organs, nutrition and
digestion, transportation and homeostasis, abnormalities and therapy, animals world,
adaptation and extinction, relationship among animals, human and environment.
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ว.อณ. 100 (218100) : ศาสตรแหงอัญมณีและเครื่องประดับ
3(3-0-6)
GEM 100
: The Science of Gemstone and Jewelry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปริทัศนทางอัญ มณี และเครื่องประดับ หลักการทางอัญ มณี ศาสตร ลักษณะเฉพาะและสมบัติ
ของอัญมณีที่สําคัญ อัญมณีสังเคราะหและอัญมณีเลียนแบบ
A review of gemstones and jewelry, Principles of gemological sciences,
Characteristics and properties of important gemstones and Synthetics and imitation
gemstones.
ก.กษ. 110 (400110) : พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
3(3-0-6)
AGRI 110
: Technology Development and Global Change
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ผลของพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีตอสังคมมนุษยและการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคตาง ๆ
พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเกษตรตอการเกิดสังคมมนุษย ยุคเครื่องจักรกับการปฏิวัติเขียว ปฏิชีวนะสาร
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ยีนเทคโนโลยีกับชีวิตยุคใหม ผลของพัฒนาการทางอุตสาหกรรมกับมลภาวะและ
ปญหาโลกรอน แนวทางในการแกปญหาในปจจุบันและอนาคต
Effects of technology on human societies and global changes in different eras
are discussed. Development of agricultural technology and human community formation,
machine era and green evolution, antibiotics and world changes, gene technology and
modern way of life. Effects of industrial development on pollution and global warming.
Present and future prospects for problem solving.
อ.อก. 111 (610111) : บรรจุภัณฑเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
AG 111
: Packaging for Marketing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หน าที่ ของบรรจุภั ณ ฑ บรรจุ ภัณ ฑ เพื่ อการขนสง บรรจุภัณ ฑ คาปลีก ฉลากสิน คา การสราง
อัตลักษณในตราสินคา บรรจุภัณฑฉลาดและบรรจุภัณฑแอคทีฟ บรรจุภัณฑกับสิ่งแวดลอม บรรจุภัณฑใน
ตลาดในประเทศและตางประเทศ
Packaging functions, transport packaging, retailed packaging, label, brand identity,
intelligent packaging and active packaging, packaging and environment and packaging in
Thailand and other countries.
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น.ศท. 100 (176100) : กฎหมายและโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
LAGE 100
: Law and Modern World
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม
ระหวางประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถิ่น
ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญ หาจากกรณี ศึกษาตาง ๆ
เกี่ยวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม
Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and
international societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in
the rural and urban societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived
from case studies relating to law and modern world.
ก.สศ. 102 (356102) : สัตวน้ําสวยงาม
3(3-0-6)
ANS 102
: Ornamental Aquatic Animals
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ภาพรวมของกลุมของสัตวน้ําสวยงาม พฤติกรรมของสัตวน้ําสวยงาม สัตวน้ําสวยงามไมมีกระดูก
สันหลัง สัตวน้ําสวยงามมีกระดูกสันหลัง สัตวน้ําสวยงามในดานธุรกิจ การวิจัย ความเชื่อของมนุษ ย และ
สิ่งแวดลอม สัตวน้ําสวยงามตางถิ่น และชนิดของสัตวน้ําสวยงามปรับปรุงพันธุ
Overview of ornamental aquatic animals, ornamental aquatic animals behavior,
invertebrate ornamental aquatic animals, vertebrate ornamental aquatic animals, business of
ornamental aquatic animals, ornamental aquatic animals for research, ornamental aquatic
animals and human credulity, ornamental aquatic animals and environment, invasive
ornamental aquatic animal species, and genetic improvement ornamental aquatic animal
species.
ก.ธก. 100 (368100) : การเริ่มตนธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
ABM 100
: Starting an Agribusiness in a Changing World
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดพื้นฐานของการเริ่มตนธุรกิจเกษตรใหประสบผลสําเร็จ ธุรกิจเกษตรของโลกและของไทย
ความคิดทางธุรกิจที่ดีและธุรกิจเกษตรที่เหมาะกับศักยภาพของผูประกอบการใหม นวัตกรรมดานอาหารและ
การเกษตร และแหลงสืบคนนวัตกรรมความเปนผูประกอบการในยุคดิจิทัล การตลาดดิจิทัลสินคาเกษตร
การบริ ห ารการเงิ น ในยุ ค ดิ จิ ทั ล การบริ ห ารความเสี่ ย งธุ ร กิ จ เกษตร องค ป ระกอบของแผนธุ ร กิ จ เกษตร
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เครือขายธุรกิจเกษตร ทรัพยสินทางปญ ญา กฎหมายธุรกิจสําหรับผูประกอบการและจริยธรรมทางธุรกิจ
ตลอดจนกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว
Basic concepts of starting a successful agribusiness, Global agribusiness and
agribusiness in Thailand, good agribusiness idea and appropriate agribusiness to startups,
foods and agricultural innovation and source retrieval of innovation, digital entrepreneurship,
digital marketing of agricultural products, digital financial management, agribusiness risk
management, agribusiness plan components, agribusiness networking, intellectual property,
business law for entrepreneur and business ethics. Moreover, case studies of successes and
failures are included.
อ.ทช. 101 (602101) : เทคโนโลยีชีวภาพกับโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
BIOT 101
: Biotechnology and Modern Word
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การบูรณาการความรูความเขาใจเทคโนโลยีชีวภาพกับชีวิต วิทยาการและเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหมแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมตอชีวิต
Integration of knowledge and understanding of modern biotechnology to life,
modern science and biotechnology, trends of biotechnology development, impacts of
modern biotechnology on life.
บธ.กจ. 103 (703103) : การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน
3(3-0-6)
MGMT 103
: Introduction to Entrepreneurship and Business
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ
หลักการจัดการ การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวางประเทศ
และจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ
Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and
business opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors,
environment, types of business, forms of business, business plans, principle of management,
marketing management, production management, financial management, accounting,
taxation, business law, international business and business ethics for entrepreneur.
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นว.ด. 107 (888107) : การเริ่มตนธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอรม
3(3-0-6)
DIN 107
: Business Startup on Digital Platform
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การเป ด ความคิ ด ทางธุ ร กิ จ บนดิ จิ ทั ล แพลตฟอร ม แรงจู ง ใจของผู ก อ ตั้ ง ธุ ร กิ จ บนดิ จิ ทั ล
แพลตฟอรม 7 เทคนิคสําหรับการออกแบบการเริ่มตนธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอรม การคนพบความเปนไปได
ทางธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอรม แนวคิดของหนาที่กับการปฏิบัติตามธรรมเนียม แนวคิดองคประกอบ ทัศนคติ
ในการทํางาน การเริ่มตนธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอรม
Opening up the business idea on digital platform. Founder’ s motivation to
startup business on digital platform. Seven techniques for startup design on digital platform.
Discovering business potential on digital platform. “Function” versus “convention”
concepts. Component concept. Working attitude. Startup execution on digital platform.
อ.อก. 112 (610112) : นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
3(3-0-6)
AG 112
: Food Product Innovation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร วัฒนธรรมทางอาหาร ชนิดของ
ผลิตภัณฑใหม หลักการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร แนวคิดการสรางนวัตกรรมอาหาร การออกแบบและตกแตง
อาหาร การทดสอบผลิตภัณฑใหม ทรัพยสินทางปญญาและกรณีศึกษา
Definition and importance of food product innovation, food culture, types of
new products, principles of food product development, concept of food innovation, food
design and decoration, new product testing, intellectual property and case studies.
ม.จว. 110 (013110) : จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
PSY 110
: Psychology and Daily Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี ; สําหรับนักศึกษาที่ไมใชวิชาเอก
จิตวิท ยากับชีวิตประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล ปจจัยดานสังคม
Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social
factors.
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ว.วท. 116 (201116) : วิทยาศาสตรและภาวะโลกรอน
3(3-0-6)
SC 116
: Science and Global Warming
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แก ส เรื อ นกระจกและปรากฏการณ เรือ นกระจก ภาวะโลกรอ นและผลกระทบ นโยบาย
นวัตกรรม และการปฏิบัติเพื่อรับมือภาวะโลกรอนและภัยธรรมชาติบรรยากาศ พลังงานและการถายโอน
พลังงานความรอนในอากาศ และมหาสมุท ร สภาพอากาศและการคาดการณ ภูมิอากาศ การปรับตัวและ
การผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Greenhouse gases and greenhouse effect, global warming and its impact,
policy, innovation and conduct for coping global warming and natural disaster, atmosphere,
energy and heat transfer in air and ocean, weather and climate projection, climate change
adaptation and mitigation.
อ.ทช. 100 (602100) : การใชประโยชนเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน
3(3-0-6)
BIOT 100
: Introduction to Application of Biotechnology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ประวัติการพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ บทบาทของสิ่งมีชีวิตกับเทคโนโลยีชีวภาพ บทบาท
ของเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวัน บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพตอสิ่งแวดลอมและการอนุรักษ บทบาท
ของเทคโนโลยีชีวภาพตอเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและขอควรระวังทางเทคโนโลยีชีวภาพ
และแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต
History of biotechnology development, roles of organisms in biotechnology,
roles of biotechnology in daily life, roles of biotechnology in environment and conservation,
roles of biotechnology in economy and country’s development, ethics and bewareness in
biotechnology and future trends in biotechnology development.
ร.ท. 104 (140104) : การเปนพลเมือง
3(3-0-6)
PG 104
: Citizenship
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเปนพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหนาที่
พลเมือง การสรางความตระหนั กถึงป ญ หารอบตัวทั้ งในระดับ ท องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสราง
จิ ต สํ า นึ ก และศี ล ธรรมอั น ดี ในความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั งคมและผลประโยชน ส ว นรวม การเป น พลเมื อ งกั บ
การเรียนรูและการดํารงตนในพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม การสรางทัศนคติเชิงบวกเพื่อ
การแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองภายใตกฎหมาย ระเบียบ และคานิยม
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ของชุ ม ชนและสั งคม การเป น พลเมื อ งที่ มี ค วามรูแ ละความเข าใจในขนบธรรมเนี ย มทางวั ฒ นธรรมและ
ประวัติศาสตรทองถิ่น การเรียนรูจริยธรรมในวิชาชีพของตน
Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations
of citizenship. Problems awareness of daily life at local, national and international levels.
Creation of public mind and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship
and the way of life in plural and multicultural societies. Creating a positive and peaceful
attitude to enable conflict resolution by peaceful means. Political expression under laws,
regulations, social norms and communal practice. Citizenship and the understanding of
cultural tradition and local history. Ethics and vocational citizen.
วจ.ศป. 115 (109115) : ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
FAGE 115
: Life and Aesthetics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความงามโดยรวมซึ่งสามารถพบเห็นไดในธรรมชาติ งานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสื่อ
สมัยใหมในชีวิตประจําวัน สุนทรียะในงานศิลปะตะวันตกและตะวันออก ขนบจารีตวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ
และผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากภูมิปญญาของสังคม
Beauty in general found in nature, works of art, traditions and culture and
modern media used in daily life. Aesthetics in western and eastern art. Traditions and
culture, beliefs and cultural creations that reflect social wisdom.
ศท.อ. 100 (951100) : ชีวิตสมัยใหมกับแอนนิเมชัน
3(3-0-6)
ANI 100
: Modern Life and Animation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความเขาใจเชิงประวัติศาสตรแอนนิเมชันและภาพยนตรแอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบ
แอนนิเมชันในปจจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรางแอนนิเมชันเบื้องตน เชน ขั้นเตรียมการผลิต การผลิต
และหลังการผลิต การใชไฟลในงานแอนนิเมชันตาง ๆ เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละคร
แอนนิเมชันเบื้องตน
Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms
of animation at present day. Idea and basic process of animation production, for instance,
preproduction, production, and post-production. File utilization in presenting the animation
projects of students. And the basic design of animation character.
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ม.ศน. 200 (012200) : จิตอาสา
3(2-2-5)
RE 200
: Mind Volunteer
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดเรื่องจิตอาสา หลักธรรมพื้นฐานของจิตอาสาในศาสนาตาง ๆ การฝกปฏิบัติงานดวย
จิตอาสา
The concept of mind volunteer, basic principles of mind volunteer in various
religions, the practice of mind volunteer.
ร.ปค. 100 (127100) : การเมืองในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
GOV 100
: Politics in Everyday Life
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการเมือง: ความหมายและความสําคัญ แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐ
ชาติ และระบบการเมือง ระบอบการปกครองรูปแบบตาง ๆ ความเปนพลเมือง การมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชน กระแสโลกาภิ วัต น การเมื อ งในเรื่อ งสิ่ งแวดล อ ม การเมื อ งในเรื่อ งความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรม การเมื อ งในเรื่ อ งข อ มู ล ข าวสารและเทคโนโลยี การเมื อ งในเรื่อ งความเท าเที ย ม การเมื อ งใน
ชีวิตประจําวัน: ผลกระทบและการปรับตัว
Basic concept about politics: Definitions and significance. Basic concept about
state, nation and political system. Political regimes. Citizenship. People's political
participation. Globalization. Politics in environmental issue. Politics in cultural diversity.
Politics in information and technology. Politics in equality issue. Politics in everyday life:
Impacts and adaptation.
ร.รปศ. 100 (128100) : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน
3(3-0-6)
PA 100
: Basic Good Governance in Administration
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความหมายและแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล สภาพปญหาและการพัฒนาจริยธรรมในภาครัฐ
ตั ว ชี้ วั ด หรื อ องค ป ระกอบธรรมาภิ บ าลในภาครั ฐ คุ ณ ธรรมของการเป น นั ก ศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษาการใช
หลักธรรมาภิบาลในองคการภาครัฐ การนําเสนองานกลุม
Meaning and concepts of good governance. The problem and the ethics
development in government units. Good governance components and indicators of
government units. Student morality and ethics. Case studies of good governance in
government units. Student presentations.
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ส.ภม. 153 (154153) : ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
GEO 153
: Disaster in Modern World
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติมนุษยและเทคโนโลยี
การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ สิ่งที่ควรทําเมื่อเกิดภัยพิบัติและ
การใหความชวยแหลือผูประสบภัย การใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
Basic knowledge of natural disasters. Basic knowledge of man-made disasters
and technology. Disaster preparedness. Disaster prevention and mitigation. Things to do
when disasters occur and giving help for casualty. Technologies for disaster management.
ว.วท. 115 (201115) : ชีวิตและพลังงาน
3(3-0-6)
SC 115
: Life and Energy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แหลงกําเนิดพลังงาน ความสัมพันธของพลังงานกับชีวิต วิถีการเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งมีชีวิต
วิถีการเปลี่ยนรูปพลังงานในสิ่งไมมีชีวิต วัฏจักรของพลังงานและการเปลี่ยนรูปพลังงาน การถายทอดพลังงาน
ระหวางพืช สัตวและมนุษยในระบบนิเวศ กระบวนการอนุรักษพลังงานในชีวิตประจําวัน ความปลอดภัยของ
การใชพลังงานในชีวิตประจําวัน
Energy sources, relations of Energy to life, ways of energy conversion of living
things, ways of energy conversion of non-living things, Cycle of energy and its transformation,
The flow of energy through plants, animals and humans in the ecosystem, Conservation of
energy in daily life and Safety of energy in daily life.
ก.สท. 221 (365221) : หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
HANR 221
: Principles of Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความหมาย ความสําคั ญ และขอบเขตของสิ่งแวดลอม ความสัมพั นธระหวางสิ่งแวดลอม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ระบบนิ เวศกั บ มนุ ษ ย แนวทางการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
การจําแนกประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทที่ใชแลวไมหมด ประเภทที่ใช
แล วหมดไป และประเภทที่ ใช แ ล ว ฟ น ฟู ท ดแทนได ป ญ หาเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล อ มและทรัพ ยากรธรรมชาติ
เนนประเด็นทรัพยากรธรรมชาติที่ฟนฟูทดแทนไดเพื่อการอนุรักษ โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากรป าไม สัตวปา ลุมน้ํา และทรัพยากรมนุษ ย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวมเพื่ อ
ความยั่งยืน ตัวอยางการจัดการฯ: ปาชุมชน วนเกษตร ปาไมกับการลดภาวะโลกรอน
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Definition, importance and scope of environment, Interrelationship among
environment, natural resources, ecosystem and human beings, Approach to natural resource
and environmental conservation, Classification of natural resources (NR) into 3 categories: Inexhaustible NR, exhaustible NR and renewable NR, Problems concerning environment and
natural resources, with particular to renewable NR for conservation: biodiversity, forest,
wildlife, watershed and human resource, Participatory Natural Resource Management (PNRM)
for sustainability, Examples of PNRM: Community forestry and Agroforestry, Forest and
Global Warming mitigation.
อ.ทช. 102 (602102) : ชีวิตกับพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
BIOT 102
: Life and Alternative Energy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปญหาทางพลังงานในปจจุบัน พลังงานทางเลือก การใชพลังงานทางเลือกในชีวิตประจําวัน
และพลังงานของประเทศ รวมทั้งอุปสรรคและแนวทางแกไข
Present energy problems, alternative energy, alternative energy in daily life
and energy of country, including barrier and its solving.
สพ. 105 (651105) : ระบบนิเวศกับสุขภาพ
3(3-0-6)
VM 105
: Ecosystem and Health
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความเชื่ อ มโยงระหวางระบบนิ เวศกั บ สุ ข ภาพและผลกระทบต อ มนุ ษ ย และสั ต ว ต าง ๆ
การบู รณาการองค ค วามรูท างวิท ยาศาสตร เพื่ อ อธิ บ ายผลของความเปลี่ย นแปลงในสังคมพื ช สัต ว และ
สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะที่จะสงผลกระทบตอชีวิตมนุษย
The relations between ecosystem and health and effects on human and
animal life. Integration of knowledge of science for explaining the changes of plants, animals
and environment, especially the changes that affect to human life effects.
ว.ชว. 101 (202101) : ชีววิทยาพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
BIOL 101
: Basic Biology 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
บทนํา ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต
สารเคมี ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล แ ละเมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศ าสตร แ ละอณู พั น ธุ ศ าสตร กลไกของวิ วั ฒ นาการ
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ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว และนิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม
Introduction, scientific methods, characteristics of life, biological level of
organization, chemical of life, cell and metabolism, genetics and molecular genetics,
mechanism of evolution, diversity of life, structure and function of plant, structure and
function of animal and ecology and behavior.
ว.ชว. 102 (202102) : ชีววิทยาพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
BIOL 102
: Basic Biology 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 101 (202101) and ว.ชว. 103 (202103)
การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยาของพืช: การสังเคราะหแสง การลําเลียง การเจริญ และ
เติบโต ฮอรโมน และการสืบพันธุ ระบบนิเวศและการอนุรักษ สรีรวิทยาของสัตว: ระบบยอยอาหาร ระบบ
ขับถาย ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส ระบบตอมไร
ทอ ระบบสืบพันธุ และการเจริญของสัตว
Classification of living organisms, plant physiology: photosynthesis,
transportation, growth and development, hormones and reproduction, ecosystem and
conservation, animal physiology: digestive system, excretory system, respiratory system,
circulatory system, immune system, nervous system and sensory, endocrine system,
reproductive system, and animal development.
ว.ชว. 103 (202103) : ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
BIOL 103
: Biology Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอม ว.ชว. 101 (202101)
กล อ งจุ ล ทรรศน โครงสร า งและหน า ที่ ข องเซลล การหายใจระดั บ เซลล การแบ งเซลล
พั น ธุ ศ าสตร วิ วั ฒ นาการและความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต เนื้ อ เยื่ อ พื ช เนื้ อ เยื่ อ สั ต ว พฤติ ก รรม และ
นิเวศวิทยาประชากร
Microscope, cell structure and functions, cellular respiration, cell divisions,
genetics, evolution and biological diversity, plant tissues, animal tissues, behavior and
population ecology.
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ว.ชว. 104 (202104) : ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-0)
BIOL 104
: Biology Laboratory 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอม ว.ชว. 102 (202102)
บทนํ า ระบบนิ เวศและการอนุ รั ก ษ การจั ด จํ า แนกสิ่ ง มี ชี วิ ต : จุ ลิ น ทรี ย พื ช และสั ต ว
กายวิภาคเปรียบเทียบในสัตว การแลกเปลี่ยนกาซ ระบบหมุนเวียนโลหิตและการขับถาย ระบบประสาทและ
อวัยวะรับ ความรูสึ ก ฮอรโมนสั ต ว การสื บ พั น ธุแ ละการเจริญ ขั้ น ตน ของตั วอ อ นสัต ว การสั งเคราะห แ สง
การลําเลียงในพืช การควบคุมการเติบโตในพืช และการสืบพันธุและการขยายพันธุพืช
Introduction, ecosystem and conservation, classification of microorganisms,
plants and animals, animal comparative anatomy, gas exchange, circulatory system and
excretion, nervous system and sense organs, animal hormones, animal reproduction and
early embryonic development, photosynthesis, transport in plants, plant growth regulation
and plant reproduction and propagation.
ว.ชว. 231 (202231) : พันธุศาสตร 1
4(3-3-6)
BIOL 231
: Genetics 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 101 (202101) และ 103 (202103); หรือ ว.ชว. 147 (202147);
หรือ ว.ชว. 184 (202184)
เมนเดลเลียนยีน มัลติเปลอัลลีล ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ การกําหนดเพศ
และพันธุกรรมที่ขึ้นกับเพศ ความสัม พั นธระหวางยีนและรีคอมบิเนชัน การถายทอดลักษณะทางปริมาณ
พั น ธุศ าสตรป ระชากร พั น ธุศ าสตรสําหรับ การปรับ ปรุงพั นธุ ความผิดปกติ เชิงจํานวนและโครงสรางของ
โครโมโซม มิวเตชัน อิทธิพลของแมและพันธุกรรมในไซโต พลาสซึม สารพันธุกรรมและการแสดงออกของ
ยีน พันธุวิศวกรรม และปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
Mendelian genes, multiple alleles, probability and Chi-square test, sex
determination and sex-linked traits, linkage and recombination, quantitative traits,
population genetics, genetics for breeding, numerical and structural chromosome aberration,
mutation, maternal effects and cytoplasmic heredity, genetic material and gene expression,
genetic engineering, and related laboratory.
ว.คม. 206 (203206) : เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
3(3-0-6)
CHEM 206
: Organic Chemistry for Non-Chemistry Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 104 (203104) หรือ ว.คม. 111 (203111)
การจํ าแนกและการเรี ยกชื่ อ พั น ธะในโมเลกุ ล ของสารประกอบอิน ทรีย ปฏิ กิริยาเคมี อิ น ทรีย
การวิเคราะหสารประกอบอินทรีย แอลิฟาติกไฮโดรคารบอน ไอโซเมอริซึมและไอโซเมอรโครงรูป สเตอริโอเคมี
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สารประกอบแอโรแมติก สารประกอบแฮโลเจน แอลกอฮอล ฟนอล และอีเทอร เอมีน แอลดีไฮดและคีโตน
กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ คารโบไฮเดรต ลิปด กรดอะมิโน เปปไทด และโปรตีน
Classification and nomenclature, bonding in molecules of organic compounds,
organic reactions, organic compounds analysis, aliphatic hydrocarbons, isomerism and
conformational isomers, stereochemistry, aromatic compounds, halogen compounds,
alcohols, phenols and ethers, amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids and
derivatives, carbohydrates, lipids, amino acids, peptides and proteins.
ว.คม. 209 (203209) : ปฏิบัติการเคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาเคมี
1(0-3-0)
CHEM 209
: Organic Chemistry Laboratory for Non-Chemistry
Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 108 (203108) หรือ ว.คม. 115 (203115); และลงทะเบี ย นเรีย น
พรอม ว.คม. 206 (203206)
แนะนําอุปกรณและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐาน
ทางเคมีอินทรีย ไอโซเมอรโครงรูปและสเตอริโอไอโซเมอร ปฏิกิริยาเคมีอินทรียพื้นฐาน และการวิเคราะหหา
หมูฟงกชันเบื้องตน
Introduction to the equipment and safety procedure in chemistry laboratory, basic
laboratory techniques in organic chemistry, conformational isomers and stereoisomers, basic
organic reactions and preliminary analysis of functional groups.
ว.คม. 111 (203111) : เคมี 1
3(3-0-6)
CHEM 111
: Chemistry 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
บทนําและปริมาณสัมพันธทางเคมี โครงสรางอะตอม พันธะเคมีในสารประกอบประเภท
ตาง ๆ สมดุลเคมี อุณหพลศาสตรเชิงเคมี เคมีไฟฟา สารละลายและคอลลอยด กรด-เบส และจลนพลศาสตร
เชิงเคมี
Introduction and chemical stoichiometry, atomic structures, chemical bonding
in various compounds, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, electrochemistry,
solutions and colloids, acid-bases and chemical kinetics.
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ว.คม. 115 (203115) : ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
CHEM 115
: Chemistry Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอม ว.คม. 111 (203111)
เทคนิ ค ต า ง ๆ ในปฏิ บั ติ ก ารเคมี ปฏิ กิ ริ ย าของทองแดง สารกํ า หนดปริ ม าณ:การสั งเคราะห
แคลเซียม ออกซาเลต การสังเคราะหโพแทสเซียมอะลัม จากอะลูมิเนียมฟอยล พันธะเคมีแ ละโครงสราง
โมเลกุล สมดุลเคมี เอนทัลปของปฏิกิริยา เซลลกัลวานิกและเซลลความเขมขน อิเล็กโทรลิซิส การหามวล
โมเลกุล โดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง สมดุลกรดเบสและบัฟเฟอร กราฟการไทเทรตระหวาง
กรด-เบส การไทเทรตระหวางกรด-เบส การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี: ไอโอดิเนชันของแอซีโตน และ
การทดลองพิเศษ
Chemistry laboratory techniques, reactions of copper, limiting agent: synthesis of
calcium oxalate, synthesis of potassium alum from aluminum foils, chemical bonds and
molecular structure, chemical equilibria, enthalpy of reactions, galvanic and concentration
cells, electrolysis, determination of molar weight by freezing point depression, acid-base
equilibria and buffers, titration curves of acid-base, acid-base titration, determination of rate
of reaction: iodination of acetone and special experiments.
ว.คณ. 108 (206108) : คณิตศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
MATH 108
: Elementary Mathematics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การหาอนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง
และการประยุกต อนุพันธยอย เมทริกซและระบบสมการเชิงเสนและการประยุกต กําหนดการเชิงเสน
Differentiation and applications, integration and applications, first-order differential
equations and some applications, partial derivatives, matrices and systems of linear
equations and applications, linear programming.
ว.ฟส. 181 (207181) : ฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร
3(3-0-6)
PHYS 181
: Physics for Agricultural Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
กลศาสตร แ ละกลศาสตร ข องของไหล คลื่ น และเสี ย ง ความร อ น ทฤษฎี จ ลน ข องแก ส และ
อุ ณ หพลศาสตร ไฟฟ า สถิ ต ไฟฟ า กระแสตรงและไฟฟ า กระแสสลั บ ทั ศ นศาสตร ฟ สิ ก ส ยุ ค ใหม แ ละ
ฟสิกสนิวเคลียร
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Mechanics and fluid mechanics. Waves and sound, heat, kinetic theory of gases
and thermodynamics. Electricity, direct current and alternating current. Optics, modern
physics and nuclear physics.
ว.ฟส. 191 (207191) : ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร
1(0-3-0)
PHYS 191
: Physics Laboratory for Agricultural Students
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
กระบวนวิชาปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการทดลองพื้นฐานและการประยุกตทางฟสิกส สําหรับ
นั ก ศึ ก ษาเกษตรศาสตร ซึ่ ง ประกอบด ว ยการทดลองต า ง ๆ ทางกลศาสตร ความร อ น คลื่ น กล ไฟฟ า
ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม ที่เปนไปตามเนื้อหาของกระบวนวิชา ว.ฟส. 181
A laboratory course dealing with basic experimental techniques and applications
in physics for agricultural students, consisting of various experiments in mechanics, thermal
physics, mechanical waves, electricity, optics and modern physics in accordance with course
content in PHYS 181.
ว.จช. 205 (215205) : จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
MICB 205
: Microbiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) และ ว.ชว. 104 (202104); หรื อ ว.ชว. 147
(202147)
บทนํ า ประวั ติ ข องจุ ล ชี ว วิ ท ยา วิ ธีก ารทางจุ ล ชี ว วิ ท ยา จุ ลิ น ทรี ย โพรแคริ โอต และยู แ คริ โอต
ความหลากหลายและการจัดจําแนกแบคทีเรีย โภชนาการและการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการเจริญ ของ
จุลินทรีย เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย จุลินทรียและการกอโรค ไวรัสและภูมิคุมกันวิท ยา พันธุศาสตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและอาหาร และจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
Introduction, history of microbiology, the methods in microbiology, prokaryotic
and eukaryotic microorganisms, bacterial diversity and classification, nutrition and cultivation
of microorganisms and microbial growth, microbial metabolism, microorganisms and
diseases, viruses and immunology, microbial genetics and biotechnology, industrial and food
microbiology and environmental microbiology.
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ว.จช. 206 (215206) : ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
1(0-3-0)
MICB 206
: Microbiology Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอม ว.จช. 205 (215205)
เทคนิ ค พื้ น ฐานทางจุ ล ชี ววิ ท ยา การควบคุ ม จุลิ น ทรีย การเพาะเลี้ ยงจุลิ น ทรีย โครงสรางของ
แบคที เรี ย การเจริ ญ เติ บ โตและธาตุ อ าหารที่ ช ว ยในการเจริ ญ เติ บ โต การเพาะเลี้ ย งจุ ลิ น ทรี ย ใ นสภาพ
ไรออกซิเจน แบบแผนการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย การทํางานในแงเมตาโบลิซึมของแบคทีเรีย ฟงไจ ไวรัส
ภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลชีววิทยาของน้ําดื่ม จุลชีววิทยาของอากาศ จุลชีววิทยาของดิน
Basic technique in microbiology, microorganism control, microorganism cultivation,
bacterial structure, microbial growth and nutrition, anaerobic cultivation, microbial growth
phase, microbial metabolism, fungi, viruses, immunology, industrial microbiology, drinking
water microbiology, air microbiology, soil microbiology.
ก.ศฐ. 202 (351202) : เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
AEC 202
: Introduction to Agricultural Economics
and Agribusiness Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคที่ใชในการจัดการดานเกษตร การจัดการ
ดานการผลิต และการตลาดในธุรกิจเกษตร บัญ ชีฟารม การบริหารธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัล จริยธรรมใน
การจัดการดานเกษตรและการบริหารธุรกิจเกษตร
Basic concepts of microeconomics and macroeconomics for agricultural
management, production and marketing management in agribusiness, farm accounting,
agribusiness management in the digital age, ethics in agricultural and agribusiness
management.
ก.สส. 210 (352210) : การสงเสริมการเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
AET 210
: Introduction to Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
พัฒนาการของการสงเสริมการเกษตร แนวคิดพื้นฐานการสงเสริมการเกษตร แนวทางและวิธีการ
ส งเสริ ม การเกษตร นวั ต กรรมในการส งเสริ ม การเกษตร การส ง เสริ ม การเกษตรในประเทศไทยและใน
ตางประเทศ และความทาทายของการสงเสริมการเกษตรในปจจุบัน
Development of agricultural extension, fundamental concepts of agricultural
extension, agricultural extension approaches and methods, innovations in agricultural
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extension, agricultural extension in Thailand and other countries, and today’s challenges for
agricultural extension.
ก.สศ. 210 (356210) : สัตวศาสตรและสัตวน้ําเบื้องตน
2(2-0-4)
ANS 210
: Introduction to Animal and Aquatic Sciences
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความสําคัญของปศุสัตวและสัตวน้ํา การปรับปรุงพันธุ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต อาหารและ
การยอยอาหาร การผลิตปศุสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตวและ
สัตวน้ํา และผลิตภัณฑจากปศุสัตวและสัตวน้ํา
Importance of livestock and aquatic animals, breeds and breeding, reproduction,
growth, feed and digestion, livestock production, aquaculture, animal disease, sanitation,
livestock and aquatic animals biotechnology and their products.
ก.กฏ. 210 (357210) : แมลงศัตรูทางการเกษตร
2(1-3-2)
ENT 210
: Agricultural Insect Pests
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 101 (202101) หรือ ว.ชว. 147 (202147) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ความสําคัญของแมลงศัตรูทางการเกษตร กายวิภาค การเจริญเติบโตและการถอดรูปของแมลง
แนวทางการจําแนกอันดับของแมลง ความสําคัญทางเศรษฐกิจของแมลงศัตรูสําคัญทางพืชไร พืชผัก ไมผลและ
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว แมลงศัตรูสําคัญในชุมชนเมือง รวมทั้งหลักการในการบริหารแมลงศัตรูสําคัญทาง
เศรษฐกิจ
Significant roles of agricultural insect pests, insect growth, insect anatomy, and
metamorphosis. Classification and identification in insect orders. Economic importance of
insect pests of field crops, vegetables, fruit crops, and postharvest products. Urban insects of
economic importance. Including principles of insect pest management.
ก.พส. 207 (359207) : มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
1(1-0-2)
HORT 207
: Agricultural Production Standards
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
องคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐาน ระบบการรับรองมาตรฐานขององคกร
ระหวางประเทศ องคกรรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรของไทย การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
ประเภทของอันตรายทางอาหาร ระบบมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรของไทย ระบบการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย และระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย
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International standard organizations; international standard certification systems;
certification bodies of agricultural production standards in Thailand; risk evaluation and
analysis; types of food hazards; Thai agricultural production standard systems, organic
production systems, and safe food production systems; and agricultural production standard
certification systems.
ก.รพ. 210 (360210) : โรคพืชวิทยาเบื้องตน
2(2-0-4)
PLP 210
: Elementary Plant Pathology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 205 (215205) และ ว.จช. 206 (215206); หรือลงทะเบียนพรอมกัน
ความสําคัญและพัฒนาการทางโรคพืชที่มีผลตอการเกษตร ลักษณะอาการของโรค การเขาทําลาย
การแพรระบาดที่มีสาเหตุจากสิ่งมีชีวิต ไดแก เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด ไฟโตพลาสมา และไสเดือนฝอย
และสาเหตุจากสิ่งไมมีชีวิต ตลอดจนโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวและโรคเมล็ดพันธุ การปองกันกําจัดโรคพืช และ
เทคโนโลยีชีวภาพในทางโรคพืช
Importance and development of plant disease affecting agricultural production.
Symptoms, infection, epidemic, biotic agents i.e. fungi, bacteria, virus, viroid, phytoplasma
and nematode and abiotic agents, including postharvest disease and seed pathology, plant
disease control and biotechnology in plant disease.
ก.พศ. 210 (363210) : การผลิตพืชและการจัดการดินเบื้องตน
4(3-3-6)
PLS 210
: Introduction to Plant Production
and Soil Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ระบบการผลิตพืช การจําแนกพืชและโครงสรางของพืช ปจจัยที่มีผลตอการผลิตพืช มาตรฐาน
การผลิตพืชเพื่อความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การจัดการดิน ธาตุอาหาร และน้ําเพื่อการผลิตพืช
การขยายพันธุพืช การผลิตพืชเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม การจัดการศัตรูพืช และการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล
Plant production system; plant classification and structure; factors affecting plant
production; plant production standards for safety and environmental stewardship; soil,
nutrient and water management for plant production; plant propagation; commercial crop
production; modern agricultural technology; pest management; and postharvest
management of produces.
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ก.กษ. 190 (400190) : การฝกงาน 1
1(0-3-0)
AGRI 190
: Practical Training 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ฝกปฏิบัติในหองสมุด ฝกงานในสถาบันการเกษตรหรือในฟารมเกษตรกร เรียนรูการอยูรวมกัน
การทํางานเปนทีมในกิจกรรมทางการเกษตร และฝกภาคสนามในชุมชนเกษตร
Practical work on searching academic documents in the library, practical work in
the agricultural institution or private farm. Experiencing communal living and team working.
Field work in agricultural community.
ก.กษ. 210 (400210) : นวัตกรรมการเกษตรเบื้องตน
2(2-0-4)
AGRI 210
: Introduction to Agricultural Innovations
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดของนวัตกรรมการเกษตร วิธีการของระบบการจัดการฟารมที่ทันสมัย เทคโนโลยีการเกษตร
ในระบบการจัดการฟารมที่ทันสมัย การจัดการดินและน้ําเพื่อการเกษตรแบบทันสมัย การควบคุมโรคและ
ศัตรูพื ชดวยเทคโนโลยีสมัยใหม ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการผลิตสัตว ระบบสารสนเทศเพื่ อ
การตัดสินใจทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณในระบบการเกษตรแบบทันสมัย เครื่องจักรกลเกษตรในยุค
เกษตรสมัยใหม โรงเรือนอัจฉริยะ การจัดการขอมูลเพื่อการเกษตรแบบแมนยําสูง ระบบติดตาม ควบคุม และ
สั่งการอัตโนมัติในการเกษตรสมัยใหม การใชประโยชนขอมูลขนาดใหญในทางการเกษตร และการสื่อสาร
ดิจิทัลทางการเกษตร
Concepts of agricultural innovation; approaches of modern agricultural system and
management; agricultural technologies in modern farm management system, soil and water
management for modern agriculture, disease and pest controls, animal production system
with modern technologies, and information system for agricultural decision making; tools
and equipment in modern agricultural system; farm mechanics in modern agriculture;
intelligent farmhouse; data management for precision agriculture; automatic monitoring,
controlling, and functioning systems in modern agriculture; big data utilization in agriculture;
and digital media communication for agriculture.
ก.กษ. 211 (400211) : การจัดการระบบเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
AGRI 211
: Agricultural System and Natural Resource Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความสําคัญ ประเภทและชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศเกษตร ความสัมพันธระหวาง
ระบบนิเวศธรรมชาติ กับระบบนิ เวศเกษตร ความหมายและแนวคิดระบบเกษตร เครื่องมือและวิธีการใน
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การวิ เคราะห ระบบเกษตร ป ญ หาเกี่ย วกั บ ทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมถึ งป ญ หาด านเกษตรกรรม แนวทาง
การแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ การออกแบบภูมิทัศนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและระบบเกษตรอยางยั่งยืน กรณีศึกษาของการจัดการระบบ
เกษตรแบบบูรณาการกับทรัพยากรธรรมชาติ
Importance, categories and types of natural resources; agro-ecosystems;
relationships between natural ecosystems and agro-ecosystems; definitions and concepts of
agricultural systems; tools and methods in agricultural system analyses; natural resource
problems, including agricultural problems; integrated approaches in resolving natural
resource problems; landscape designs for natural resource and agricultural system
management; sustainable management of natural resources and agricultural systems; case
studies of integrated management of agricultural systems and natural resources.
ก.กษ. 290 (400290) : การฝกงาน 2
1(0-3-0)
AGRI 290
: Practical Training 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 190 (400190)
การฝกงานภาคสนามจํานวน 100 ชั่วโมงเกี่ยวกับการใชทรัพยากรทางการเกษตรเพื่อการผลิต
ตั้งแตเริ่มตนกิจกรรมไปจนถึงตลาดของผลิตผลทางการเกษตร ฝกหัดวิเคราะหการดําเนินการเกษตรในเชิง
ธุรกิจ
Field work minimum 100 hours. Focusing at utilization of agricultural resources for
agricultural products from starting of the process to marketing. Practicum on introduction to
agribusiness management.
ม.บน. 103 (006103) : บานและชุมชน
3(3-0-6)
HC 103
: Home and Community
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธของบาน ครอบครัว และชุมชน สถานการณปจจุบัน
ของครอบครัวไทย การสมรสและความสัมพันธในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต ประเด็นที่เกี่ยวของกับชุมชนและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน สถานการณและปญหาครอบครัวที่มีผลกระทบ
ตอสังคมและชุมชน วิถีชีวิตยุคใหม
Meaning, significance and relationship among home, family and community.
Present circumstances of Thai families. Marriage and family relations. Changing of factors
affecting in everyday life. Recent issues in community and environment. Effect of community
and society on family situations and problems. Modern life style.
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ม.บน. 341 (006341) : หลักมนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
HC 341
: Principles of Human Relations
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หลักของมนุษยสัมพันธ บทบาทของมนุษยสัมพันธในสังคม ความสัมพันธปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ความสัมพันธระหวางบุคคลประเภทตางๆ ที่เปนคูกัน การปรับปรุงมนุษยสัมพันธในครอบครัว ในโรงเรียน
และในสํานักงาน ฯลฯ อุปสรรคของมนุษยสัมพันธและวิธีแกไข
Principles of human relations; role of human relations in society; primary and
secondary relationships; relations between reciprocal pairs of persons; improvement of
human relations in family, school and office; obstacles of human relations and their
solutions.
ม.บน. 349 (006349) : กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในโครงการพัฒนา
3(3-0-6)
HC 349
: Community Participation Process
in Development Projects
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ม.บน. 103 (006103)
แนวคิ ดและความหมายของกระบวนการมีสวนรวมของชุม ชน ความสําคัญ และลักษณะของ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน กระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวมของชุมชนกับโครงการพัฒนา
Concept and meaning of participation process, significance and characteristics of
community participation process, community participation planning process in development
projects.
ว.ชว. 311 (202311) : ชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล
4(3-3-6)
BIOL 311
: Cell and Molecular Biology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) หรือ ว.ชว. 104 (202104)
ภาพรวมของเซลลและโครงสรางพื้นฐานของระบบทางชีววิทยา ชีวโมเลกุล โครงสรางและหนาที่
ของออรแกแนลลตาง ๆ วัฏจักรและการเติบโตของเซลล การเปลี่ยนแปลงรูปรางและการทําหนาที่เฉพาะของ
เซลล การแกชราของเซลล และเทคนิคทางเซลวิทยา การวิเคราะหเซลลทางเคมี และการทําปฏิบัติการที่
เกี่ยวของ
Overview of cell and elementary units of biological system, biomolecules,
structures and functions of organelles, cell cycle and growth, cell differentiation and
specialization, cell aging and cytological techniques cytochemical analysis and related
experiments.
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ว.ชว. 331 (202331) : การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-4)
BIOL 331
: Plant Breeding
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231 (202231)
ความสําคัญและหลักการพื้นฐานของการปรับปรุงพันธุพืชและระบบการสืบพันธุของพืช แนวคิด
ทางพั น ธุศาสตรกั บ การปรับ ปรุงพั น ธุ ความแปรปรวนของจํานวนโครโมโซมและลัก ษณะโพลี พ ลอยด ใน
การปรับปรุงพันธุ กระบวนการปรับปรุงสายพันธุและการคัดเลือก สายพันธุผสม การปรับปรุงพันธุตานทาน
โรคและแมลง การผสมขามระหวางพืชตางชนิด การกลายพันธุที่ถูกเหนี่ยวนํา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสําหรับ
การปรับปรุงผลผลิต เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการปรับปรุงผลผลิต และปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
The importance and principle of plant breeding and reproductive systems in
plants, concepts of genetics and plant breeding, chromosome variations and polyploidy in
plant breeding, plant breeding process and selections, hybrid variety, plant breeding for
diseases and insect resistance, interspecific and intergeneric hybridizations, induced
mutations, tissue culture for crop improvement, biotechnology for crop improvement and
related laboratories.
ว.ชว. 342 (202342) : พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป
4(3-3-6)
BIOL 342
: General Plant Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) และ ว.ชว. 104 (202104) และ ว.คม. 106
(203206)
การเปลี่ ย นรู ป พลั งงาน เซลล พื ช และน้ํ า ความสั ม พั น ธ ข องน้ํ า ในพื ช เมแทบอลิ ซึ ม เอนไซม
การสังเคราะหแสง การหายใจ เมแทบอลิซึมของไนโตรเจน ธาตุอาหารที่จําเปนและหลักเกณฑ การขาดธาตุ
อาหารและวิธีก ารวินิ จฉั ย การดู ด และการลํ าเลี ย งธาตุ อ าหาร ความอุด มสมบู รณ ข องดิ น และการจั ด การ
การเติบโตและการเจริญ ระดับของการควบคุมการเจริญ การควบคุมโดยฮอรโมนในกระบวนการเจริญเติบโต
การเติบโตเพื่อการสืบพันธุ การติดผลและการเจริญ การเสื่อมตามอายุและการพักตัวและปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
Energy conversion, plant cell and water, water relation in plant, metabolism,
enzymes, photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism, essential elements and criteria,
nutrient deficiency and diagnosis method, absorption and translocation of mineral nutrients,
soil fertility and management, growth and development, the different levels of
development control, hormonal control of growth and development process, reproductive
growth, fruit set and development, senescence and dormancy and related experiments.
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ว.ชว. 356 (202356) : กายวิภาคของพืช
3(2-3-4)
BIOL 356
: Plant Anatomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 102 (202102) และ ว.ชว. 104 (202104)
ลักษณะทั่วไปของพืชชั้นสูง เซลลพืช เนื้อเยื่อเจริญ เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว เนื้อเยื่อถาวรเชิงซอน
โครงสรางของราก โครงสรางของลําตน โครงสรางของใบ โครงสรางสารหลั่ง โครงสรางดอก ผลและเมล็ดและ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
General structure of higher plants, plant cell, meristematic tissues, simple
permanent tissue, complex permanent tissue, root structure, stem structure, leaf structure,
secretory structure, structure of flower, fruit and seed and related laboratories.
ว.คพ. 202 (204202) : เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
CS 202
: Information Technology and Web Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศในป จ จุ บั น ฐานข อ มู ล เบื้ อ งต น เครื อ ข า ย
คอมพิวเตอรและระบบการสื่อสาร การประมวลผลแบบกระจาย ความปลอดภัยบนเครือขายคอมพิวเตอร
การประยุกตใชเทคโนโลยีเว็บ และการนําเสนอโครงงาน
Today’s concept in development of information technology, introduction to
database, computer network and communication system, distributed computing, computer
network security, application of web technology and project presentation.
ว.ชท. 311 (211311) : ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
BCT 311
: Biochemistry 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 113 (203113) หรือ ว.คม. 104 (203104)
บทนําเกี่ยวกับชีวเคมี บัฟเฟอรในระบบชีวภาพ เทคนิคและเครื่องมือในทางชีวเคมี นิวคลีโอไทด
และกรดนิวคลีอิก กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซมและโคเอนไซม คารโบไฮเดรตและไกลแคน ลิพิด และ
เมมเบรนทางชีวภาพและการขนสง
Introduction to biochemistry, buffering in biological system, techniques and tools
in biochemistry, nucleotides and nucleic acids, amino acids and proteins, enzymes and
coenzymes, carbohydrates and glycans, lipids, biological membrane and transport.
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ว.ชท. 312 (211312) : ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
BCT 312
: Biochemistry 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชท. 311 (211311)
บทนํ าของเมแทบอลิ ซึ ม และชี วพลั งงานศาสตร เมแทบอลิ ซึ ม ของคารโบไฮเดรต ชี วเคมี ของ
โภชนาการ เมแทบอลิซึม ของลิพิด เมแทบอลิซึม ของโปรตีน เมแทบอลิซึมของกรดนิวคลีอิก การควบคุม
เมแทบอลิซึม
Introduction of metabolism and bioenergetics, carbohydrate metabolism,
biochemistry of nutrition, lipid metabolism, protein metabolism, nucleic acid metabolism,
metabolic regulation.
ว.ชท. 315 (211315) : ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315
: Introductory Biochemistry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 202 (203202) หรือ ว.คม. 204 (203204) หรือ ว.คม. 206 (203206)
บทนําสูชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต: เซลลและองคประกอบของเซลล หลักการและเทคนิคทางชีวเคมี
คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซมและโคเอนไซม กรดนิวคลีอิก การสงผานอิเล็กตรอนและ
ชีวพลังงานศาสตร และชีวเคมีประยุกต
Introduction to the biochemistry of life: cells and subcellular organelles, principles
and techniques of biochemistry, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins, enzyme
and co-enzymes, nucleic acids, electron transport and bioenergetics, applied biochemistry.
ว.ชท. 317 (211317) : ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-0)
BCT 317
: Biochemistry Laboratory 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอม ว.ชท. 311 (211311)
สารละลายบัฟเฟอร กรดนิวคลีอิก กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรตและลิพิด
Buffer solution, nucleic acids, amino acids and proteins, enzymes, carbohydrates
and lipids.
ว.ชท. 318 (211318) : ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-3-0)
BCT 318
: Biochemistry Laboratory 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชท. 317 (211317) และลงทะเบียนเรียนพรอม ว.ชท. 312 (211312)
ชีวพลังงานศาสตรของเซลล การแยกและการหาปริมาณไกลโคเจนในตับ อินเวอรเทส เจลฟล
เตรชัน การแยกกรดอะมิโนโดยโครมาโทกราฟแลกเปลี่ยนไอออน และอิเล็กโทรโฟรีซิส
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Bioenergetics of cells, isolation and quantification of liver glycogen, invertase, gel
filtration, separation of amino acids by ion exchange chromatography and electrophoresis.
ว.ชท. 319 (211319) : ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319
: Introductory Biochemistry Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอม ว.ชท. 315 (211315)
คารโบไฮเดรต ชีวพลังงาน ลิพิด โปรตีน เอนไซม และกรดนิวคลีอิก
Carbohydrates, bioenergetics, lipids, proteins, enzymes and nucleic acids.
ว.จช. 431 (215431) : พันธุศาสตรของจุลนิ ทรีย
3(2-3-4)
MICB 431
: Microbial Genetics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 205 (215205) และ ว.จช. 206 (215206); หรือ 207 (215207) และ
ว.จช. 208 (215208)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพันธุศาสตรของจุลินทรีย สารพันธุกรรม และการจําลองตัวของดีเอ็นเอ
การแสดงออกของยีนในแบคทีเรีย การควบคุมการแสดงออกของยีน ความเสียหาย และการซอมแซมดีเอ็นเอ
การแลกเปลี่ยนยีน และทรานสโปซอน พันธุศาสตรของแบคเทอริโอฟาจ พันธุศาสตรของเชื้อรา พันธุศาสตร
ของสาหราย การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ และการหาลําดับเบสของดีเอ็นเอ การโคลนยีนและการบงบอกลักษณะ
ของโคลนลูกผสม การประยุกตเทคโนโลยีดีเอ็นเอลูกผสม บทนําเกี่ยวกับชีวสารสนเทศศาสตร และปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวของ
Fundamental of microbial genetics, genetic material and DNA replication, gene
expression in bacteria, regulation of gene expression, DNA damage and repair, genetic
exchange and transposons, bacteriophage genetics, fungal genetics, algal genetics,
amplification of DNA and DNA sequencing, gene cloning and characterization of recombinant
clones, application of recombinant DNA technology, introduction to Bioinformatics and
related laboratory.
วศ.กษ. 462 (260462) : หลักการเกษตรชลประทาน
3(3-0-6)
AE 462
: Principles of Agricultural Irrigation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : None
ความสัมพันธระหวางดินและน้ํา แหลงน้ํา วิธีการใหน้ํา การวัดน้ําชลประทาน ระบบการใหน้ําไรนา
ความตองการน้ําของพืชชนิดตาง ๆ เครื่องสูบน้ํา
Soil-water relations. Water sources. Irrigation methods. Water measurement. Farm
irrigation system. Water requirement of crops. Water pumps.
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ก.ศฐ. 321 (351321) : เศรษฐศาสตรการตลาดสินคาเกษตร
3(3-0-6)
AEC 321
: Economics of Agricultural Marketing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตลาดและการตลาด วิถีการตลาดและระบบตลาดของสินคาเกษตร ปญหา
การตลาดสินคาเกษตร การวิเคราะหอุปสงคอุปทานสินคาเกษตร พฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการวางแผน
การตลาด ปรั ชญาการตลาดและกลยุ ท ธก ารตลาด การกํ าหนดราคาสิน ค าเกษตร ต น ทุ น การตลาดและ
สวนเหลื่อมการตลาด การเสี่ยงภัยทางการตลาด และการตลาดสินคาเกษตรระหวางประเทศ
Basic knowledge of market and marketing. Marketing channel and marketing
system of agricultural products. Agricultural marketing problems. Demand and supply
analysis of agricultural products. Impact of consumers’ behavior on market planning.
Marketing philosophy and marketing strategies. Agricultural product pricing. Marketing cost
and marketing margin. Marketing risk. International marketing of agricultural products.
ก.ศฐ. 331 (351331) : สหกรณการเกษตร และสถาบันการเกษตร
3(3-0-6)
AEC 331
: Agricultural Cooperation and Institution
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ใหรูถึงประวัติ ปรัชญา และหลักการขององคการ และสถาบันของสหกรณ ทฤษฎีและ แนวทาง
การปฏิบัติในการจัดรูปและการจัดการ เพื่อใหสหกรณ และสถาบันการเกษตรอื่น ๆ เปนผลสําเร็จ
History philosophy and principles of cooperative organizations and institution;
theoretical and practical consideration in the organization and management of the
successful cooperatives and other agricultural institutions.
ก.ศฐ. 364 (351364) : หลักเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
AEC 364
: Principles of Natural Resource and
Environmental Economics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ศศ. 101 (751101) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200)
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ความสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ แนวความคิ ด และทฤษฎี
เศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ อุปทานและอุปสงค ตลาด ราคา การพัฒนา การจัดการ และสถาบัน
Natural resources and the environment, economic importance, relating economic
concepts and theory, supply and demand, markets, prices, development, management and
institutions.
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ก.ศฐ. 371 (351371) : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
AEC 371
: Sufficiency Economy Paths
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
ระบบภูมิสังคมและธุรกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาฯ หลักศาสนาตาง ๆ แนวทางใน
การประยุกตใชในระดับตาง ๆ เชน ปจเจก ครัวเรือน ชุมชน ธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืนบนฐานภูมิสังคมที่แตกตาง แบบจําลองและยุทธศาสตร กรณีศึกษาเพื่อการเรียนรูและการวิเคราะห
Socio-geographic and business systems. Sufficiency economy philosophy and
philosophy of various religions. The principle of sufficiency economy applied to different
levels namely: individual, household, community, business, industry, government and public
society for sustainable development on different social basis, models and strategies. Case
studies and analysis.
ก.สส. 301 (352301) : ภาวะผูน ําในการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 301
: Leadership in Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
ความหมายและความสําคัญของผูนํา องคประกอบผูนํา ประเภทและคุณลักษณะของผูนําทฤษฎี
ภาวะผูนํา การสรางแรงจูงใจและทักษะการเปนผูนํา การพัฒ นาทักษะดานภาวะผูนํา บทบาทของผูนําใน
การสงเสริมการเกษตร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของผูนําในการสงเสริมการเกษตร และกรณีศึกษา
ภาวะผูนําตอการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
Definition and significance of leadership; elements of leadership; types and
characteristics of leaders; leadership concepts and theories; motivation and leadership skills;
development of leadership skills; roles of leaders in agricultural extension; factors
influencing the efficiency of leaders in agricultural extension; and case studies for agricultural
extension and agricultural development.
ก.สส. 311 (352311) : หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 311
: Principle of Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตร หลักการและวิธีการของการสงเสริมการเกษตร
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการเกษตร การวิเคราะหกลุมเปาหมายในการสงเสริมการเกษตร แนวทาง
การพั ฒ นาเกษตรกร กลุมเกษตรกร และองคกรทางการเกษตร และการสงเสริม การเกษตรสมัยใหมของ
หนวยงานรัฐ เอกชน และองคกรอิสระ
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Concepts and theories of agricultural extension; principles and methods of
agricultural extension; factors relating to agricultural extension; target groups analysis in
agricultural extension; development guidelines of farmers; farmers groups and agriculture
organization; and, modern agricultural extension of the governments, private sectors, and
independent organizations.
ก.สส. 313 (352313) : การสงเสริมเกษตรบนทีส่ ูง
3(3-0-6)
AET 313
: Highland Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
ความสําคัญเกษตรที่สูงและการสงเสริมการเกษตร ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรบนพื้นที่สูง ระบบการผลิตทางเกษตรและปญหาเกษตรบนที่สูง วิถีชีวิตความเปนอยูของชนเผา องคกร
และบทบาทดานการสงเสริมเกษตรบนที่สูง แนวทางและกระบวนการการสงเสริมเกษตรบนที่สูง เครื่องมือใน
การส งเสริม การเกษตรบนที่ สู ง กรณี ตั วอย างการส งเสริ ม การเกษตรบนที่ สู ง สิ่ งที่ ท าทายในการส งเสริม
การเกษตรบนที่สูง
The importance highland and agricultural extension; physical and socio-economic
characteristics of highland agriculture; highland agricultural production systems and highland
agricultural problems; livelihood of hilltribes; organizations and their role in promoting
highland agricultural extension; approaches and process for highland agriculture extension;
tools in highland agricultural extension; case studies on highland agricultural extension; and,
challenges for highland agricultural extension.
ก.สส. 314 (352314) : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 314
: Information Technology Management
for Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
ความหมาย และความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสงเสริมการเกษตร โครงสรางของ
ระบบสารสนเทศด านการสงเสริมการเกษตร แหลงของสารสนเทศทางการสงเสริม การเกษตรและระบบ
ฐานขอมูลทางการเกษตรตาง ๆ ขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและระบบการตัดสินใจตาง ๆ พาณิ ชย
อิเล็กทรอนิกสและการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเบื้องตน การประยุกตใชแอปพลิเคชันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสงเสริมการเกษตร
Definition and importance of information technology in agricultural extension
work, structure of agricultural extension information system, sources of agricultural extension
information and agricultural database systems, information for decision making and others
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decision making systems, introduction to geographic information systems, agricultural
extension information technology application to promote agriculture extension work.
ก.สส. 316 (352316) : หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร
4(3-3-7)
AET 316
: Principle of Agricultural Extension Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
ความสํ าคั ญ ของการวิจั ยทางส งเสริม การเกษตร ลั กษณะของการวิจัยทางสงเสริม การเกษตร
การกําหนดหัวขอการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร การสืบคนและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร การใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสงเสริม
เกษตร การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรงานวิจัย และ
จริยธรรมในการวิจัย
Importance of agricultural extension research; nature of agricultural extension
research; research topic determining in agricultural extension research; literature search and
review; research design; data collection for agricultural extension research; statistical analysis
for agricultural extension research; data analysis with computer programs; research report
writing and dissemination; and, research ethics.
ก.สส. 317 (352317) : มนุษยสัมพันธและนันทนาการในการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 317
: Human Relations and Recreation
in Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างมนุ ษ ยสั ม พั น ธ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ใ นการส ง เสริ ม การเกษตร การสร า ง
ความสัมพันธระหวางนักสงเสริมการเกษตรกับเกษตรกร ความสําคัญและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ
การมีสวนรวมของเกษตรกรในกิจกรรมนันทนาการ การวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการ และการฝกปฏิบัติ
จัดกิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมการเกษตร
Concepts and theories of human relations, human relations in agricultural
extension, creating human relations between agricultural extension officers and farmers,
importance and types of recreation activities, participation of farmers in recreation activities,
planning for recreation activities, and practices on organizing recreation activities in
agricultural extension.
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ก.สส. 319 (352319) : สวัสดิการเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตร
3(3-0-6)
AET 319
: Welfare for Agricultural Community Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
แนวคิดในการจัดสวัสดิการสําหรับชุมชนเกษตร ความหมายและความสําคัญของสวัสดิการชุมชน
หลัก การจัด สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน ประเภทของสวัส ดิการชุม ชน แนวทางการจัด ตั้งกองทุ น สวัส ดิ การในชุ ม ชน
การประเมินการบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน การพัฒนาการบริหารจัดการทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน
กระบวนการปฏิบัติงานของงานสวัสดิการชุมชน และกรณีตัวอยางของงานสวัสดิการชุมชนในมิติตาง ๆ
Concept of community welfare provision for agricultural communities. Meaning
and importance of community welfare. Principles of community welfare. Types of
community welfare. Guidelines of community welfare fund establishment. Assessment of
community welfare fund administration. Administration development of community welfare
fund. Operational processes of community welfare and case study of community welfare in
various dimensions.
ก.สส. 321 (352321) : วิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 321
: Methods of Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
ปรั ช ญาของการส ง เสริ ม การเกษตร หลั ก และวิ ธี ก ารส ง เสริ ม การเกษตร ระบบการส ง เสริ ม
การเกษตร การใชโสตทัศนูปกรณในการสงเสริมการเกษตร การติดตอสื่อสารในการสงเสริมการเกษตร และ
การประเมินผลวิธีการสงเสริมการเกษตร
Philosophy of agricultural extension; principles and methods of agricultural
extension; agricultural extension system; utilization of audio-visual equipment in agricultural
extension; communication in agricultural extension; and evaluation of agricultural extension
methods.
ก.สส. 322 (352322) : การพัฒนาชนบทสมัยใหม
3(3-0-6)
AET 322
: Modern Rural Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
แนวคิดพื้นฐานการพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทในยุคดิจิทัล การเกษตรสมัยใหมกับการพัฒนา
ชนบท ความยืดหยุนและความยั่งยืนกับการพัฒ นาชนบทสมัยใหม การบริหารการพัฒ นาชนบทสมัยใหม
กรณีศึกษาการพัฒนาชนบทสมัยใหม และความทาทายของการพัฒนาชนบทและการพัฒนาชนบทในอนาคต
Fundamental concepts of rural development; rural development in the digital
age; modern agricultural and rural development; resilience and sustainability and modern
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rural development; modern rural development management; case studies in modern rural
development; and, challenges and rural development in the future.
ก.สส. 323 (352323) : การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
3(3-0-6)
AET 323
: Modern Agricultural Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
พั ฒ นาการของการเกษตรประเทศไทย แนวคิ ด และหลั ก การการพั ฒ นาการเกษตรสมั ย ใหม
ลักษณะและรูปแบบของการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม นโยบายและกลยุทธการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
(ตนน้ํา/กลางน้ํา/ปลายน้ํา) ของภาครัฐ เอกชน และองคกรอิสระ วิธีการดําเนินการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
และปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหมของประเทศไทย
Development of Thailand agriculture; concept and principle of modern
agricultural development; characteristics and patterns of modern agricultural development;
modern agricultural development policies and strategies (upstream/midstream/downstream)
of public sector, private sector and independent organizations; methodology of modern
agricultural development; and, important factors driving the development of modern
agriculture in Thailand.
ก.สส. 324 (352324) : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตรอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
AET 324
: Sustainable Agricultural Community
Economy Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเกษตรอยางยั่งยืน ปญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ทุนและศักยภาพในการพัฒนาเศรฐกิจชุมชน การพัฒนากลุมและเครือขาย การจัดการตนเองและการมี
สวนรวม การบริหารจัดการองคกรชุมชน การบริหารตลาดและธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเกษตรอยางยั่งยืน
Concept of sustainable agricultural community economy development, problems
related to community economy development, assets and potential for community economy
development, development of groups and networks, self-management and participation,
management of community organizations, community marketing and business management,
and case studies on sustainable agricultural community economy development.
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ก.สส. 325 (352325) : นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนเกษตร
3(3-0-6)
AET 325
: Social Innovation for Agricultural Community
Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
ประเด็นปญ หาดานเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลกระทบตอสังคมเกษตร แนวคิดและทฤษฎีดาน
การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางสังคม ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม กระบวนการสราง
นวัตกรรมทางสังคมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง: ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและ
สิ่งแวดลอม เครื่องมือและการนําไปใชในการพัฒนาชุมชนเกษตร กรณีศึกษานวัตกรรมทางสังคมตอการพัฒนา
ชุมชนเกษตรในหลายมิติ สิ่งที่ทาทายและโอกาสในการพัฒนา
Socio-economic problems and impacts for agricultural society; theories and
concepts of change and building social innovation; factors affecting development of social
innovation; building social innovation to change; aspect of natural resources, and agriculture
and the environment; tools and applications for agricultural community development; case
studies on social innovation for agricultural development in different dimensions, and
challenges and opportunities for development.
ก.สส. 331 (352331) : การพูดและการเขียนเพือ่ การสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 331
: Speaking and Writing for Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 (352311) หรือ นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
ความหมายและความสํ าคั ญ ของการพู ด ในงานส งเสริม การเกษตร องค ป ระกอบของการพู ด
การจําแนกประเภทและรูปแบบของการพูด ความรูเบื้องตนของวิทยากรกระบวนการ ศิลปะและบทบาทของ
การเป น วิท ยากรกระบวนการ การเขีย นอย างมี ป ระสิ ท ธิผ ลในงานสงเสริม การเกษตร องค ป ระกอบของ
การเขียนในงานสงเสริมการเกษตร การเขียนบทความเพื่อเผยแพรความรูทางการเกษตร และการจัดการ
องคความรูเบื้องตน
The meaning and significance of speaking in agricultural extension; the
composition of speaking; the classification and model of speaking; basic knowledge of
facilitators; art and roles of facilitator; writing effectively in agricultural extension; the
composition of writing in agricultural extension; article writing to disseminate agricultural
knowledge; and, basic knowledge management.
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ก.สส. 332 (352332) : การแพรกระจายนวัตกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 332
: Diffusion of Agricultural Innovations
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
แนวคิดเกี่ยวกั บ นวัตกรรมการเกษตร การแพรกระจายและการยอมรับ นวัต กรรมการเกษตร
การสื่อสารกับการแพรกระจายนวัตกรรมการเกษตร แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและการเรียนรูของผูใหญ
การประยุกตใชแนวคิดการแพรกระจายและการยอมรับนวัตกรรมการเกษตรเพื่อการสงเสริมการเกษตร และ
กรณีศึกษาการแพรกระจายนวัตกรรมการเกษตร
Concepts of agricultural innovations; diffusion and adoption of agricultural
innovations; communication and agricultural innovation diffusion; learning and adult learning
concepts; applications of agricultural innovation diffusion and adoption concept to
agricultural extension; and, case studies on diffusion of agricultural innovations.
ก.สส. 390 (352390) : การฝกทักษะวิชาชีพสาขาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
3(0-18-0)
AET 390
: Professional Skill Training in Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การฝกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร ประกอบดวย การฝก
ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณการทํางานในสาขาวิชา
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร ตลอดจนการศึกษาดูงาน การบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิทางดานสงเสริมและ
เผยแพรการเกษตร และการฝกอบรมทางดานเทคนิควิธีในการสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
Professional skill training for agricultural extension students includes practical
training at a public agency, state-owned enterprise, or private organization to increase their
work experiences in agricultural extension. The training also involves field trips, special
lectures by agricultural extension specialists, and training in techniques of agricultural
extension.
ก.สส. 401 (352401) : การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกรผูใหญ
3(3-0-6)
AET 401
: Agricultural Extension for Adult Farmers
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 (352311)
สั งคมเกษตรและเกษตรกรผู ใหญ หลั กจิ ต วิท ยาและการเรียนรูข องเกษตรกรผู ใหญ แนวทาง
การสงเสริมการเกษตร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจริยธรรมในการสงเสริมการเกษตรให
เกษตรกรผูใหญ และกรณีศึกษาการสงเสริมการเกษตรใหเกษตรกรผูใหญ
Agrarian society and adult farmers; principles of psychology and adult farmer
learning; agricultural extension approaches, utilization of information and communication
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technology and ethics in agricultural extension for adult farmers; and, case studies on
agricultural extension for adult farmers.
ก.สส. 412 (352412) : การสงเสริมเยาวชนเกษตร
3(3-0-6)
AET 412
: Farm Youth Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 (352311)
หลั ก การและการดํ าเนิ น งานส งเสริม เยาวชนเกษตร จิ ต วิ ท ยาเยาวชนเกษตร การพั ฒ นาการ
พฤติกรรมของเยาวชนเกษตร การจัดตั้งและการบริหารกลุมเยาวชนเกษตรกร การจัดโครงงานสงเสริมการแก
เยาวชนเกษตร จริยธรรมในการสงเสริมเยาวชนเกษตร และกรณีศึกษาการสงเสริมเยาวชนเกษตร
Principles and operation of farm youth extension, psychology of farm youth,
behavioral development for farm youth, establishment and management of farm youth
groups, organizations of extension programs for farm youth, ethics in farm youth extension,
and case studies on farm youth extension.
ก.สส. 413 (352413) : การวางแผนและการจัดฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 413
: Planning and Management of Training
in Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการฝกอบรม การศึกษาความตองการ/ความจําเปนในการฝกอบรมในงาน
สงเสริมการเกษตร จิตวิทยาการเรียนรู การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร การบริหาร
และการจัด การฝ ก อบรมในงานส งเสริม การเกษตร เทคนิ ค วิธีแ ละสื่ อที่ ใช ในการฝ ก อบรมในงานส งเสริม
การเกษตร การประเมินผลการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร การเขียนโครงการฝกอบรมในงานสงเสริม
การเกษตร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร
General knowledge about training; training needs and identification of training
needs in agricultural extension; psychology of learning; development of training
program/courses in agricultural extension; training management in agricultural extension;
techniques, methods, and materials used in the training; evaluation of training program in
agricultural extension; writing an agricultural extension training program in agricultural
extension; and, problems and solutions in training program in agricultural extension.
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ก.สส. 414 (352414) : การเปนผูป ระกอบการดานการเกษตรในชุมชน
3(3-0-6)
AET 414
: Community Agricultural Entrepreneurship
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 202 (351202)
หลักการเปนผูประกอบการดานการเกษตรในชุมชน รูปแบบการประกอบการดานการเกษตรใน
ชุมชน การเริ่มตนธุรกิจสําหรับผูประกอบการดานการเกษตรในชุมชน การผลิตและการตลาดสินคาชุมชน
การบัญ ชีและการเงินเบื้องตนสําหรับผูประกอบการดานการเกษตรในชุมชน การจัดทําแผนธุรกิจเบื้องตน
สํ า หรั บ ผู ป ระกอบการด า นการเกษตรในชุ ม ชน กฎหมายและระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การเป น
ผูประกอบการดานการเกษตรในชุมชน และจริยธรรมผูประกอบการดานการเกษตรในชุมชน
Principles of community agricultural entrepreneurship, community agricultural
entrepreneurship patterns, startup for community agricultural entrepreneurs, production and
marketing of community products, basic accounting and finance for community agricultural
entrepreneurs, basic business plan for community agricultural entrepreneurs, laws and
regulations related to community agricultural entrepreneurship, and ethics for community
agricultural entrepreneurs.
ก.สส. 421 (352421) : การบริหารองคการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 421
: Management of Agricultural Extension Organizations
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 (352311)
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วการบริ ห าร ทฤษฎี ก ารบริ ห าร การบริ ห ารองค ก ารส ง เสริ ม การเกษตร
การบริหารราชการและการบริห ารองคการสงเสริมการเกษตรของไทย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
จริยธรรม ความทาทาย และกรณีศึกษาในการบริหารองคการสงเสริมการเกษตร
Fundamental concepts of management; management theory; management of
agricultural extension organizations; Thai public administration and agricultural extension
organization management in Thailand; related laws and regulations; ethics, challenges, and
case studies on agricultural extension organization management.
ก.สส. 422 (352422) : การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
AET 422
: Agro-tourism Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210) หรือความเห็นชอบของภาควิชา
หลั ก การและการจั ด การท อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร พฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย วเชิ งเกษตร การจั ด การ
ทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร การประชาสั ม พั น ธ ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร การวางแผนพั ฒ นา
การทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน และจริยธรรมในการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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Principles and management of agro-tourism, agro-tourist behavior, agro-tourism
resource management, public relations for agro-tourism, planning for sustainable agrotourism development and ethics in agro-tourism.
ก.สส. 431 (352431) : หลักการประชาสัมพันธและการสื่อสารทางการเกษตร
3(3-0-6)
AET 431
: Principles of Public Relations and
Communication in Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
ความรูและความเขาใจทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ หลักการ องคประกอบ ความสําคัญและ
ประโยชน ของการประชาสัม พั นธ ประวัติความเปนมา และวิวัฒ นาการของการประชาสัม พันธ การสราง
ภาพลักษณเพื่อการประชาสัมพันธทางการเกษตร เครื่องมือที่ใชในการประชาสัมพันธทางการเกษตร หนาที่
คุณ สมบัติและจริยธรรมของนักประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธและการสื่อสารในองคกร กรณีตัวอยาง
การประชาสั ม พั น ธ แ ละการสื่ อ สารทางเกษตร และแนวทางการประยุ ก ต ใช วิ ธี ก าร และกระบวนการ
ประชาสัมพันธในงานสงเสริมทางการเกษตร
General knowledge and understanding about public relations; principles,
components, importance and benefits of public relations; history and evolution public
relations; creating an image for agricultural public relations; public relations tools for
agriculture; duties, qualifications and ethics of public relation officer; public relations and
communication in organizations; case studies in public relations and communication in
agriculture; applications of principles and process of public relations and communication in
agriculture extension work.
ก.สส. 433 (352433) : เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการสงเสริมการเกษตร
3(2-2-5)
AET 433
: Media Production Technology in
Agricultural Extension
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 210 (352210)
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อในการสงเสริมการเกษตร ความสําคัญของสื่อ
กั บ การส ง เสริ ม การเกษตร กระบวนการวางแผนการผลิ ต และการใช สื่ อ ในการส ง เสริ ม การเกษตรที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การประเมิ น ผลการใช สื่ อ ในการส ง เสริ ม การเกษตร และการฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช โปรแกรม
คอมพิวเตอรในการผลิตสื่อในการสงเสริมการเกษตร
Concepts and principle of media production; media utilization in agricultural
extension; importance of media in agricultural extension; planning process of media
production and effective media utilization in agricultural extension; evaluation of media
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utilization in agricultural extension; and, practice on computer programs use for media
production in agricultural extension.
ก.สส. 441 (352441) : การวางแผนและประเมินผลโครงการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 441
: Planning and Evaluation of Agricultural
Extension Project
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สส. 311 (352311) และนักศึกษาชัน้ ปที่ 4
แนวคิด หลักการ และกระบวนการวางแผนโครงการสงเสริมการเกษตร การวิเคราะหปญหาทาง
การเกษตรของชุมชน การออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กระบวนการเขียนโครงการสงเสริม
การเกษตร และการประเมินผลโครงการสงเสริมการเกษตร
Concepts, principle and planning process in agricultural extension project; analysis
of community’s agricultural problems; instrument design for collecting data; writing process
of agricultural extension project; and, evaluation for agricultural extension project.
ก.สส. 490 (352490) : สหกิจศึกษาทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
6
AET 490
: Cooperative Education in Agricultural
Extension and Rural Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การทํางานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ในฐานะพนักงานชั่วคราว
ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใตการควบคุมดูแล
โดยอาจารยที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับการมอบหมายจากหนวยงานและภาควิชา
Working at the organization of a public or private sector as a temporary member
staff at least 16 weeks and to be evaluated by an advisor and trainer assigned by the work
place and the department.
ก.สส. 494 (352494) : หัวขอเลือกสรรทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
1(1-0-2)
AET 494
: Selected Topics in Agricultural Extension
and Rural Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชัน้ ปที่ 4
หัวขอใหมที่นาสนใจทางสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
Current topics of interest in agricultural extension and rural development.
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ก.สส. 497 (352497) : สัมมนา 1
1(1-0-2)
AET 497
: Seminar 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การสัมมนาหัวของานวิจัยทางการสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ที่เกี่ยวของกับปญหาพิเศษ
หรือสหกิจศึกษา การนําเสนอหัวของานวิจัย การคนควาเอกสารอางอิง เทคนิคการนําเสนอและการนําเสนอ
ปากเปลา โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory: S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory: U)
Seminar in topics of agricultural extension and rural development research related to special
problems and cooperative education; presentation of research title, review literatures,
technique in presentation and oral presentation. Grading will be given on satisfactory (S) or
unsatisfactory (U) basis.
ก.สส. 498 (352498) : สัมมนา 2
1(1-0-2)
AET 498
: Seminar 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชัน้ ปที่ 4
การอภิ ป รายประเด็ น ดานการส งเสริม การเกษตรบนพื้ น ฐานของการทบทวนวรรณกรรมและ
สถานการณปจจุบัน ตลอดจนการเสนอแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยมี
การใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
Discussion of the agricultural extension issues based on literature review and
current circumstance as well as purpose guideline for addressing this issue following proper
academic approaches. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.สส. 499 (352499) : ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
AET 499
: Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชัน้ ปที่ 4
การกํ า หนดหั ว ข อ งานวิ จั ย ทางด า นการส ง เสริ ม และเผยแพร ก ารเกษตร วั ต ถุ ป ระสงค
การดํ าเนิ น งานวิ จั ย การวิ เคราะห ผ ล การอภิ ป รายผล การสรุ ป ผล การเขี ย นเล ม และการนํ าเสนอแบบ
ปากเปลา โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory: S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory: U)
Determining special problem topics in agricultural extension and objectives;
conducting research; analyzing data; discussing and summarizing the results; writing the
special problem report, and conduct an oral presentation. Grading will be given on
satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
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ก.พร. 302 (353302) : ปฏิบัติการผสมพันธุพืชไร
1(0-3-0)
AGRO 302
: Practice in Hybridization of Field Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 301 (353301) หรือ ก.พร. 303 (353303)
หลักการคัดเลือกพันธุพอและพันธุแม เครื่องมือที่ใชในการผสมพันธุ วิธีกําจัดและเก็บรักษาเกสร
ตัวผู ลักษณะของดอกธัญ พืชและกระบวนการผสมพันธุขาว ขาวบารเลย ขาวสาลี ขาวโพด และขาวฟาง
ลักษณะของดอกถั่วและกระบวนการผสมพันธุถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วเขียว ลักษณะของดอกพืชน้ํามันและ
กระบวนการผสมพันธุ ทานตะวัน ลักษณะของดอกพืชเสนใยและกระบวนการผสมพันธุ กระบวนการดูแลหลัง
การผสมพันธุ และการประเมินผลการผสมพันธุ
Principle of parental selection, tools for artificial hybridization, methods for
emasculation, anatomy of cereal flowers and hybridization process in rice, barley, wheat,
corn and sorghum, anatomy of bean flower and hybridization process in soy bean, ground
nut and mung bean, anatomy of oil crop flower and hybridization process of sunflower,
anatomy of fiber crop flower and hybridization process, after hybridization care and
evaluation.
ก.พร. 303 (353303) : หลักการปรับปรุงพันธุพชื
4(3-3-6)
AGRO 303
: Principles of Plant Breeding
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231 (202231)
ความสําคัญของการปรับปรุงพันธุพืช วิวัฒนาการของพืชปลูก การปรับตัว และถิ่นกําเนิดเดิมของ
พืชปลูก ระบบการสืบพันธุ และพันธุกรรมที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุพืช การถายทอดลักษณะ และ
อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอการแสดงออกของพืช การปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุพืชผสม
ขาม พันธุใหม การผลิตเมล็ดพันธุและรักษาสายพันธุ การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุพืช
Importance of plant breeding; evolution of crop, adaptation and center of crop
origin; reproductive system of plant and genetics and plant breeding; inheritance and
influence of environment on phenotypes; self-pollination crop improvement; crosspollination crop improvement; new varieties, seed production and variety maintenance;
biotechnology in plant breeding.
ก.พร. 312 (353312) : สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
4(3-3-6)
AGRO 312
: Applied Field Crop Physiology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาของเซลล พื ช ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ กลไกทางสรี ร วิ ท ยาพื้ น ฐานของพื ช
การสังเคราะหแสงและการสรางผลผลิต ระบบการเพาะปลูกพืช ปจจัยจํากัดในระบบเพาะปลูกพืช ฤดูปลูกกับ
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ปจจัยภาวะแวดลอมตามฤดูกาล ดิน ปจจัยจํากัดเฉพาะพื้นที่ ความแตกตางระหวางพันธุพืช ตัวเลือกสําคัญใน
การเพาะปลูก
Plant morphological characteristics in relation to basic physiological mechanisms;
plant photosynthesis and production; cropping system; limiting factors in cropping system;
cropping season and environmental factors; limiting factors in the soil; plant varietal
differences in cropping system.
ก.พร. 313 (353313) : พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
AGRO 313
: Important Field Crops of Thailand
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
พืชไรเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ปลูกอยูในประเทศไทย โดยเนนถึงความสําคัญ ทางเศรษฐกิจ การใช
ประโยชน แหลงกําเนิด การจัดจําแนก ลักษณะทางพฤกษศาสตร วิวัฒ นาการวิธีการผลิต การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต และการปรับปรุงพันธุใน
ประเทศไทย
The economic important field crops grown in Thailand are covered in this course.
The emphasis is on economic importance, utilization, center of origin, classification,
botanical characteristics, evolution of crop production, crop caring, harvesting, factors
affecting on growth and development, varietal improvement (in Thailand) of the crops.
ก.พร. 390 (353392) : การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร
3(0-18-0)
AGRO 390
: Professional Skill Training in Agronomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การฝกปฏิบัติงานภายใตหัวขอที่กําหนด โดยหนวยงานหรือสถานประกอบการที่นักศึกษาเขารับ
การฝกงาน อยางนอย 270 ชั่วโมง ในทักษะที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาพืชไร
Practical training under the topics arranged by workplace or organization where
students are trained at least 270 hours, on agronomy skills.
ก.พร. 418 (353418) : พืชวงศถั่ว
3(3-0-6)
AGRO 418
: Legumes
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
ความหลากหลายทางชี วภาพของพื ช ไรวงศ ถั่ ว และบทบาทในระบบเกษตร การเจริ ญ เติ บ โต
พัฒนาการและลักษณะทางชีววิทยาของพืชไรวงศถั่ว ปจจัยทางสภาพแวดลอมตอการเจริญเติบโต พัฒนาการ
และการใหผลผลิตของพืชไรวงศถ่ัว แบคทีเรียปมรากถั่วและการตรึงไนโตรเจน เทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรีย
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ปมรากถั่ว การจัดการในการปลูก การจัดการธาตุอาหาร การปองกันและควบคุมศัตรูพืช การใชประโยชนจาก
พืชวงศถั่ว
Biodiversity of leguminous crops and its roles in cropping system; growth,
development and biological characteristics of leguminous crops; environmental factors on
growth, development and productivity of legumes; nodule bacteria and nitrogen fixation;
nodule bacterial production technology; cultivation management; nutrition management;
pest management; utilization of legumes.
ก.พร. 421 (353421) : พืชอาหารสัตว
3(3-0-6)
AGRO 421
: Forage Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
บทบาทพื ช อาหารสั ต ว ในระบบเกษตร อนุ ก รมวิ ธ าน ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร สรี ร วิ ท ยา
พัฒนาการการเจริญเติบโต การสรางและการจัดการแปลงหญา คุณคาทางอาหาร สารพิษในพืชอาหารสัตว
การใชประโยชน การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว การพัฒนาพันธุ และการผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวของไทย
Roles of forage crop in cropping system; taxonomy; botanical characteristic;
physiology; development; growth; establishment and pasture management; nutritive value;
toxin in forage crops; uses; forage preservations; varietal improvement and seed production
of forage e crops in Thailand.
ก.พร. 422 (353422) : ทุงหญาเขตรอน
3(3-0-6)
AGRO 422
: Tropical Pastures
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
สภาพแวดลอมของทุงหญาในเขตรอน แหลงกําเนิดของพืชอาหารสัตว การกระจายตัว และปจจัย
ที่มีผลตอการกระจายตัว สภาพแวดลอมกับการเจริญเติบโต พฤกษศาสตรของพืชอาหารสัตว (หญา-ถั่ว) ใน
เขตรอนและเขตกึ่งรอน พืชอาหารสัตวและแหลงของพืชอาหารสัตวในประเทศไทย การจัดการแปลงหญา
คุณคาทางอาหารสัตว การปลูกสราง การประเมินคุณภาพและผลผลิต การพัฒนาและการปรับปรุงทุงหญา
Environmental characteristics of tropical pasture, origin of forage crops, dispersion
and factors effecting distribution, environment and growth of pasture, botany of forage crops
(grass-legumes) in tropical and sub-tropical areas, sources and important forage crops in
Thailand, pasture management, nutritional value, pasture establishment, yield and quality
assessments, pasture development and improvements
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ก.พร. 432 (353432) : วัชพืชและการปองกันกําจัด
4(3-3-6)
AGRO 432
: Weeds and Weed Control
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) และนักศึกษาชัน้ ปที่ 4
ผลกระทบของวัชพืช ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของวัชพืช การแขงขันระหวางวัชพืชและพืชปลูก
ปญ หาสําคัญ ของวัชพืชในประเทศไทย การจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน การปองกันกําจัดวัชพืชโดยชีววิธี
สารปองกันกําจัดวัชพืช พฤติกรรมและผลกระทบของสารปองกันกําจัดวัชพืช และการใชสารปองกันกําจัด
วัชพืชและอุปกรณฉีดพนสาร
Weed impacts; weed biology and ecology; crop-weed competition; important
problems of weed in Thailand; integrated weed management; biological weed control;
herbicides; herbicide behavior and its impacts; and herbicide application and equipment.
ก.พร. 441 (353441) : การปรับปรุงพันธุพ ืชไร
3(3-0-6)
AGRO 441
: Field Crop Breeding
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 303 (353303)
วิวัฒ นาการของการปรับ ปรุงพั น ธุพื ช ไรแ ละสถิติเบื้ อ งต น ที่ ใช องค ป ระกอบของพั น ธุกรรมใน
ประชากรและผลที่ เกิ ดจากการคั ด เลื อก การคั ดเลือ กและปรั บ ปรุงพั น ธุพื ช ผสมตั วเอง การคัด เลือ กและ
ปรับปรุงพันธุพืชผสมขาม การผสมพั นธุขาวระหวางชนิดและสกุลในการปรับปรุงพันธุ การปรับปรุงพันธุ
ดวยการกลายพันธุ การปรับปรุงพันธุพืชแฮพพลอยด การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช และ
การปรับปรุงพันธุแบบแมนยํา
Evolution of field crop breeding, and statistical techniques, genetic components in
population and consequences of selection, selection and breeding methods with selfpollinated crops, selection and breeding methods with cross-pollinated crops, wide
hybridization in plant breeding, mutation breeding, haploid breeding, biotechnology in plant
breeding and precision breeding.
ก.พร. 452 (353452) : การทดสอบเมล็ดพันธุ
3(2-3-4)
AGRO 452
: Seed Testing
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 454 (353454)
การศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ รวมถึงการทดสอบเมล็ดพันธุตามกฎสากล
ของการทดสอบเมล็ดพันธุ หลักการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหความบริสุทธิ์
ของเมล็ ด พั น ธุ การตรวจสอบความชื้ น และความงอกของเมล็ ด พั น ธุ การประเมิ น ต น อ อ น การทดสอบ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ การทดสอบพันธุแทของเมล็ดพันธุ การตรวจสอบน้ําหนักเมล็ดพันธุ การทดสอบ
ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุโดยวิธีทางชีวเคมี การตรวจสอบเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ

201
The study and practice on seed quality control, including various seed testing
according to international seed testing rules; seed sampling and seed purity analysis;
moisture and germination tests; seedling evaluation; seed vigor test; seed purity test; seed
weight determination; viability testing using biochemical methods; seed health test.
ก.พร. 453 (353453) : การผลิตเมล็ดพันธุเ ชิงธุรกิจ
3(2-3-4)
AGRO 453
: Commercial Seed Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 454 (353454)
การผลิตเมล็ดพันธุเชิงธุรกิจ ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ การจัดการไรผลิตเมล็ดพันธุ การตรวจสอบ
คุณภาพไรผลิต การจัดการโรงงานปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ และ
ธุรกิจเมล็ดพันธุ
Commercial seed production; seed production system; management of seed
production field; field inspection; management of seed conditioning and storage plant; seed
quality control and seed business.
ก.พร. 454 (353454) : เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
4(3-3-6)
AGRO 454
: Seed Technology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ องคประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ การงอกของ
เมล็ดพันธุ การพักตัวของเมล็ดพันธุ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุ การตรวจแปลง การเก็บ
เกี่ยวเมล็ดพันธุ การลดความชื้นเมล็ดพันธุ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การจัดการ
แมลงศัตรูในโรงเก็บ การจัดการโรคเมล็ดพันธุ การทดสอบเมล็ดพันธุ กฎหมายเมล็ดพันธุ และธุรกิจเมล็ดพันธุ
Seed technology; seed physiology; chemical composition of seed; seed
germination; seed dormancy; seed vigor; seed production; field inspection; seed harvesting,
seed drying; seed conditioning; seed storage; seed storage insect management; seed
pathogen management; seed testing; seed law and seed business.
ก.พร. 471 (353471) : การเพาะปลูกพืชไรขั้นสูง
3(3-0-6)
AGRO 471
: Advanced Agronomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210); และ ก.พร. 311 (353311) หรื อ ก.พร. 312
(353312)
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืช การจัดการ
เพาะปลู ก พื ช การวิ เคราะห ก ารเจริ ญ เติ บ โตของพื ช การวิ เคราะห ผ ลผลิ ต และองค ป ระกอบผลผลิ ต
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ความสัมพันธระหวางน้ํากับพืช การผลิตพืชในภาวะเครียด คุณภาพของผลผลิต ธาตุอาหารกับการเจริญเติบโต
ของพืช ความสัมพันธระหวาง แหลงสรางและสะสมอาหาร ในการสรางผลผลิตพืช ความแตกตางของพันธุพืช
ในการเพาะปลูก
Plant growth and development; hormones in relation to plant growth; plant
production managements; plant growth analysis, analysis of yield and yield component;
plant water relationship; crop production in stress conditions; yield quality; nutrition in
relation with plant growth; relationship between source and sink in plant production; varietal
differences in plant production.
ก.พร. 482 (353482) : ทรัพยากรพันธุกรรมในพืช
3(3-0-6)
AGRO 482
: Genetic Resources in Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 301 (353301) หรือ ก.พร. 303 (353303)
ความสําคัญของแหลงพันธุกรรมในพืช แหลงกําเนิดพืช แหลงความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช
แหลงการปรับตัวเปนพืชปลูก ขบวนการนําพืชปามาเปนพืชปลูก ความหลากหลายและโครงสรางประชากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ชนิดของแหลงพันธุกรรมพืช การอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมพืช ธนาคารเชื้อพันธุ
และสถาบั น วิจั ย นานาชาติ ที่ ร วบรวมพั น ธุ พื ช กฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การคุ ม ครองพั น ธุพื ช ในระดั บ ชาติ
ความตกลงที่ ค รอบคลุ ม และก า วหน า สํ า หรั บ หุ น ส ว นทางเศรษฐกิ จ ภาคพื้ น แปซิ ฟ ก สหภาพนานาชาติ
เพื่อคุมครองพันธุพืชใหม
Importance of plant genetic resources; center of origin, center of diversity; center
of domestication; domestication; genetic diversity and population structure of plant genetic
resources; types of plant genetic resources; conservation of plant genetic resources; gene
bank and international organization in plant genetic resources; national plant varieties
protection acts; Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
(CPTPP) and International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).
ก.พร. 490 (353490) : สหกิจศึกษาทางพืชไร
6
AGRO 490
: Cooperative Education in Agronomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การทํางานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือนพนักงาน
ไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและ
พนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับการมอบหมายจากหนวยงานและภาควิชา มีการกําหนดลักษณะแผนงานใหนักศึกษา
หรือโครงงานวิจัย และนักศึกษาตองทํารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผลการศึกษา
และนําเสนอผลการฝกงาน
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Working at a public or private organization as a temporary employee for at least
16 weeks, being evaluated by an advisor and mentors assigned by the organization and the
department, assign independent studies or researches, and students must report and
present after a cooperative education and be evaluated.
ก.พร. 497 (353497) : สัมมนา 1
1(1-0-2)
AGRO 497
: Seminar 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
การสั ม มนาหั วข อ งานวิจั ย ทางพื ช ไรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาพิ เศษ การนํ าเสนอหั วข อ งานวิจั ย
การคนควาเอกสารอางอิง เทคนิคการนําเสนอและการนําเสนอปากเปลา โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ
(Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
Seminar in topic of agronomy research related to special problem, presentation of
research title, review literatures, technique in presentation and oral presentation. Grading
will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.พร. 498 (353498) : สัมมนา 2
1(1-0-2)
AGRO 498
: Seminar 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 497 (353497)
การสั ม มนางานวิ จั ย ทางพื ช ไร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาพิ เ ศษหรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา การค น คว า
เอกสารอ างอิ ง หลั ก การเสนอผลการทดลองและการวิ จ ารณ ผ ลการทดลอง เทคนิ ค ในการนํ าเสนอเป น
ภาษาอังกฤษ และการนําเสนอปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory
: S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
Seminar in agronomy research related to special problem and cooperative
education, review literatures, reporting the result and discussion, presentation technique and
English oral presentation. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.พร. 499 (353499) : ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
AGRO 499
: Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
กระบวนการทํ า งานวิ จั ย ประกอบด ว ย การกํ า หนดโจทย ป ญ หางานวิ จั ย และสมมติ ฐ าน
การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ การเก็บขอมูลวิจัย
การวิเคราะหขอมูลงานวิจัย รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย โดยมีการใหลําดับขั้น
เปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
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Research working procedure, including determining research questions and
hypothesis; searching for literature reviews of related researches; setting objectives,
methodology, expected results; collecting research data; research data analysis, as well as
writing research report and/or research paper. Grading will be given on satisfactory (S) or
unsatisfactory (U) basis.
ก.สถ. 311 (354311) : สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
AS 311
: Statistics for Agricultural Research
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คณ. 108 (206108); หรื อ ว.คณ. 181 (206181) และ ว.คณ. 182
(206182); หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญ ของสถิติในงานทดลองทางการเกษตร ตัวแปร ความผันแปร และการประมาณคา
การทดสอบสมมติ ฐ าน การทดสอบความแตกต า งของค า เฉลี่ ย การวางแผนการทดลองขั้ น พื้ น ฐาน
การวิเคราะห ความแปรปรวน การถดถอยเชิงเสนตรงอยางงายและการวิเคราะหสหสัม พันธ การทดสอบ
ไคสแควร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Importance of statistics in agricultural experiments, variables, variation, and
estimation, hypothesis testing, comparison of the means, experimental design basis, analysis
of variance, simple linear regression and correlation, and Chi-square testing using statistical
software.
ก.สถ. 312 (354312) : การวางแผนการทดลอง
3(2-3-4)
AS 312
: Experimental Design
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สถ. 311 (354311)
หลักการของการวางแผนเพื่อการทดลอง แบบแผนการวิเคราะหการทดลองที่มีปจจัยเดียว และ
สองปจจัย แฟคทอเรียล สปลิทพลอท การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย
Principles of field plot technique design and analysis of single- and two-factor
experiments, factorial, split plot, and analysis of multiple regressions.
ก.กว. 315 (355315) : เครื่องยนตและเครื่องจักรกลในฟารม
3(2-3-4)
FM 315
: Engines and Farm Machinery
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
หลั ก การปฏิ บั ติงานของเครื่องยนตตางๆ การบํารุงรักษารถแทรกเตอรที่ ใชในการเกษตรและ
วิธีการใชงานที่ถูกตอง
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Principles of engines and their performance, maintenance farm tractors, and their
operations.
ก.กว. 411 (355411) : เครื่องจักรกลการเกษตร 1
3(3-0-6)
FM 411
: Agricultural Machinery 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชัน้ ปที่ 3
หลักการใชเครื่องทุนแรงการเกษตร การจัดการเครื่องทุนแรงและพลังงานในการเกษตร ปจจัย
เชิงกลในการผลิตทางการเกษตร
Principles of agricultural machinery as labour-saving machine management, energy
used in agriculture and mechanical factors in agricultural production.
ก.สศ. 330 (356330) : อาหารและการใหอาหารสัตว
4(3-3-6)
ANS 330
: Feeds and Feeding
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบอาหารสัตว หลักการใหอาหาร
สัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การใชแปลงหญาและการถนอมพืชอาหารสัตว การเก็บรักษาและการเตรียม
วัตถุดิบอาหารสัตวเพื่อการผสมอาหาร การคํานวณสูตรอาหาร การประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว โดยวิธี
ทางกายภาพและทางเคมี
The importance of feeds, types of nutrients, nature of feedstuffs, principles of
livestock feeding, Forage usage and conservation, storage and preparation of feedstuffs, feed
formulation, feedstuffs quality evaluations by physical and chemical methods.
ก.สศ. 350 (356350) : หลักการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
3(3-0-6)
ANS 350
: Principles of Aquaculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความรูทั่ วไปเกี่ ยวกับ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประวัติแ ละเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและ
สภาวะปจจุบันเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทย ความรูเกี่ยวกับดินและน้ําสําหรับการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา พันธุสัตวน้ํา และอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนชนิดของสัตวน้ําที่นิยมเลี้ยง
General information of aquaculture, history and technology of aquaculture and
current status of aquaculture in Thailand, knowledge of soil and water for aquaculture,
aquatic breed, feedstuff for aquaculture, popular types of aquatic animals.
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ก.สศ. 370 (356370) : สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพฝูงสัตวเลี้ยงในฟารม
3(2-3-4)
ANS 370
: Sanitation and Herd Health Control in Farm Animal
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 210 (356210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญของสุขภาพเบื้องตนในสัตวเลี้ยงในฟารม การตรวจทางหองปฏิบัติการเบื้องตน วัคซีน
และภูมิคุมกันโรค หลักการใชยาในสัตวเลี้ยงในฟารม หลักการใชเครื่องมือและการเย็บแผล หัตถการเบื้องตน
การทําเมตตาฆาตและการผาซากชันสูตรโรค หลักสุขาภิบาลสัตวเลี้ยงในฟารม และหลักการควบคุมและ
ปองกันโรคสัตวเลี้ยงในฟารม
The importance of farm animal health, laboratory for observing farm animal
sample, vaccination and immunity, drug using in farm animals, types and using of surgical
instruments and wound sutures, basic procedural skills, euthanasia and necropsy method,
sanitation in farm animals, and herd health program in farm animals.
ก.สศ. 441 (356441) : การผลิตสัตวปก
3(3-0-6)
ANS 441
: Poultry Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การผลิตสัตวปกของโลกและของประเทศไทย พันธุ อาหาร การจัดการผลิตสัตวปกที่สําคัญทาง
เศรษฐกิจ การผสมเทียม การฟกไข โรคระบาดที่สําคัญ และการจัดการของเสียโดยระบบกาซชีวภาพ
Global and national industrial poultry production, breeds, feed, management,
artificial insemination, incubation, epidemic diseases and waste management by biogas
system.
ก.สศ. 442 (356442) : การผลิตสุกร
3(2-3-4)
ANS 442
: Swine Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
วิวัฒนาการและสถานการณการผลิตสุกร พันธุ การคัดเลือกพันธุ และการปรับปรุงพันธุสุกร กาย
วิภาคและสรีรวิทยาการสืบพันธุสุกร พฤติกรรมและการปรับตัวภายใตสภาพอากาศแบบรอนชื้น อาหารและ
การใหอาหารสุกร ระบบโรงเรือนและอุปกรณที่ใชในฟารมสุกร ระบบการจัดการฟารมและการผลิตสุกร โรค
สุกรและสุขาภิบาลฟารม การจัดการของเสียและสิ่งแวดลอมของฟารมสุกร ระบบมาตรฐานฟารมสุกรและการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสัตว ตลาดและคุณภาพเนื้อสุกร
Evolution and current status of swine production, breeds, selection, and swine
breeding, anatomy and physiology of reproductive system of swine, behavior and adaptation
under hot climate, feeds and feeding, housing system and equipment used in swine farm,
farm management systems and swine production systems, swine diseases and farm
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sanitation, waste and environment management system of swine farm, Good Agricultural
Practices (GAP) and regulation in swine farm, and swine marketing and pork quality.
ก.สศ. 443 (356443) : การผลิตโคนม
3(3-0-6)
ANS 443
: Dairy Cow Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การเลี้ยงโคนมของโลกและในประเทศไทย สายพันธุโคนม โภชนศาสตรโคนม อาหารโคนมระยะ
ตาง ๆ และการจัดการแปลงหญา การจัดการโคนมระยะตาง ๆ การปรับปรุงพันธุโคนม ระบบสืบพันธุโคนม
การสั งเคราะห น้ํ านม ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากน้ํ านมและแผนธุ ร กิ จ จํ า ลองจากผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรูป น้ํ านมโค
เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตโคนม การจัดการสุขภาพโคนม มาตรฐานฟารมโคนม การผลิตน้ํานมคุณภาพสูง
และธุรกิจโคนม
Global and Thailand dairy cow production and breeds of dairy cow, feed and
feeding, concentrate and roughage, and pastures for dairy cow, dairy cow management in
difference stages, dairy cow breeding, reproductive management, milk synthesis and milking,
milk products and milk processing, a business model from milk processing products, dairy
cow biotechnology, health management, farm standard management and high quality milk
production, and dairy business.
ก.สศ. 444 (356444) : การผลิตโคเนื้อ
3(3-0-6)
ANS 444
: Beef Cattle Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การผลิตโคเนื้อ การปรับปรุงพันธุ การจัดการ การใหอาหาร รูปแบบโรงเรือน เครื่องมือและ
อุปกรณในการเลี้ยงโคเนื้อ รวมทั้งการจัดการแปลงหญา การจัดการดานสุขภาพและการควบคุมบังคับสัตว
Beef cattle production. Breeding, management, feeding, housing, equipment and
tools in beef cattle husbandry, including beef cattle pasture relation. Animal health
management and control.
ก.สศ. 446 (356446) : การจัดการในฟารมปศุสัตว
3(3-0-6)
ANS 446
: Management in Livestock Farming
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สศ. 330 (356330) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การเลือกที่ตั้งและการวางผังฟารม โรงเรือนและการกอสรางโรงเรือน เครื่องมือและอุปกรณที่
จําเปนในฟารมปศุสัตว การจัดการดานพืชอาหารสัตวและการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว การจัดการและปญหา
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ในการจัดการฟารมปศุสัตว การปฏิบัติการเกี่ยวกับปศุสัตว การจัดการดานน้ําดื่มน้ําใชและของเสียในฟารม
ปศุสัตว การทําบันทึกและการจัดการขอมูลฟารมปศุสัตว และแหลงทุนในการดําเนินกิจการฟารมปศุสัตว
Farm location and farm layout. Stalls, coral and related buildings. Farm tools and
equipment in livestock farming. Forage crops management and preservation. Dairy and beef
cattle herd management. Practices in livestock farming. Water and waste management in
livestock farming. Data records and handling in livestock farming. Capital and investment in
livestock farming.
ก.กฏ. 322 (357322) : แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ENT 322
: Economic Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ความสัมพันธระหวางแมลงกับมนุษย แมลงที่มีคุณประโยชน แมลงศัตรูพืชทางการเกษตร สาเหตุ
การระบาดของแมลงศัตรูพืช ขั้นตอนในการดําเนินการเมื่อพบแมลงระบาด ชนิดของแมลงศัตรูสําคัญของพืช
เศรษฐกิจและวิธีในการควบคุม
Relationships between insects and human, beneficial insects, agricultural insect
pests, causes of insect pest outbreak, process of insect pest management, important insect
pest species of economic plants and controlling methods.
ก.กฏ. 323 (357323) : แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
3(3-0-6)
ENT 323
: Insect Pests of Stored Products
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
แมลงศัตรูโรงเก็บและความสําคัญ นิเวศวิทยา ความเสียหาย การระบุชื่อและชีววิทยา ไรศัตรู
โรงเก็บและเหาหนังสือ เทคนิคการสุมตัวอยางแมลง การประเมินความเสียหาย กลยุทธในการควบคุมแมลง
การจัดการโดยวิธีผ สมผสาน หวงโซอุปทานผลผลิตทางการเกษตรที่พ บแมลงศัตรูโรงเก็บ ประโยชนและ
แนวทางในการบริหารแมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
Stored product insects and importance, ecology, insect damages, identification
and biology, storage mites and psocids, insect sampling technics, loss assessment of stored
produces, control strategies, integrated pest management, supply chain of agricultural
produces associated with stored product insects, benefits and approach of insect pest of
stored product management.
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ก.กฏ. 324 (357324) : แมลงศัตรูไมผล
3(3-0-6)
ENT 324
: Insect Pests of Fruit Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ความสําคัญของแมลงศัตรูไมผล ชนิดและลักษณะการเขาทําลายของแมลงศัตรูไมผล หลักการ
และขั้นตอนในการควบคุมแมลงศัตรูพืช การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติและวิธีประยุกต แมลงศัตรู
ไมผลที่มีความสําคัญและการควบคุม
Important of fruit crops insect pests, type of fruit crops insect pests and their
infestation, principles and procedures of insect pest control, natural control and applied
control of insect pests, important insect pests of fruit crops and their control.
ก.กฏ. 325 (357325) : แมลงศัตรูพืชไร
3(3-0-6)
ENT 325
: Insect Pests of Field Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
แมลงศั ต รู พื ช ทางการเกษตร แหล ง กํ า เนิ ด แมลงศั ต รู สาเหตุ ก ารระบาดของแมลงศั ต รู พื ช
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติและวิธีประยุกต แมลงศัตรูของพืชไรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
และการควบคุม
Agricultural insect pests, origin of insect pests, causes of insect pest outbreak,
insect pest control by natural and applied controls, important insect pests of economic field
crops and their control.
ก.กฏ. 326 (357326) : แมลงศัตรูพืชผัก
3(3-0-6)
ENT 326
: Insect Pests of Vegetable Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ความสําคัญของแมลงศัตรูผัก ชนิดและลักษณะการเขาทําลายของแมลงศัตรูผัก หลักการและ
ขั้นตอนในการควบคุมแมลงศัตรูพืช การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติและวิธีประยุกต แมลงศัตรูผักที่มี
ความสําคัญและการควบคุม
Important of vegetable crops insect pests, type of vegetable crops insect pests
and their infestation, principles and procedures of insect pest control, natural control and
applied control of insect pests, important insect pests of vegetable crops and their control.
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ก.กฏ. 360 (357360) : แมลงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
ENT 360
: Industrial Insects
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ความสําคัญ ของแมลงอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ ไดแก ไหม จิ้งหรีด แมลงทหารเสือ ชันโรง ผึ้ง
หรือแมลงอุตสาหกรรมที่ มี ค วามสํ าคั ญ ในอนาคต กายวิภ าค สรีรวิท ยา ที่ อยูอาศั ย วงจรชีวิต พื ชอาหาร
การขยายพันธุ เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแมลงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ การแปรรูปรวมทั้งการนําแมลง
อุตสาหกรรมไปใชประโยชน
Importance of industrial insects including silkworms, cricket, black soldier fly,
stingless bee, honey bees or future important industrial insects. Industrial insect anatomy,
physiology, habitat, life cycle, food plants, reproduction, rearing techniques and
management of these industrial insects; products, processing and use of these industrial
insects.
ก.กฏ. 390 (357390) : การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชากีฏวิทยา
3(0-18-0)
ENT 390
: Professional Skill Training in Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การฝกงานภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชากีฏวิทยา การฝกปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน เนนดานการผลิตและใชสารเคมีฆาแมลง การศึกษาวิจัยทางดานกีฏวิทยาเพื่อ
การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจและสัตวเศรษฐกิจ แมลงที่มีความสําคัญทางการแพทย แมลง
อุตสาหกรรม และดานอื่นที่เกี่ยวของกับแมลง ตลอดจนการศึกษาดูงานและการบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานกีฏวิทยาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
Fieldwork of entomology students, practical training at government facilities, or
the private sector emphasizing pesticide production and application, entomological research
works for controlling insect pests of economic crops and livestock, insects of medical
importance, industrial insects and other appropriate entomological research, excursions and
special lectures by entomology specialists and other necessary topics.
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ก.กฏ. 417 (357417) : กายวิภาคของแมลง
3(2-3-4)
ENT 417
: Insect Anatomy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
โครงสร า งพื้ น ฐานทั้ ง ภายนอกและภายในร า งกายของแมลงที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบ ง ชี้ ช นิ ด
การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงโครงสรางเหลานั้น วิวัฒนาการของแมลงและสัตวรวมวิวัฒนาการ
Basic external and internal structure of insects as related to identification, their
changes and structure modification of their structures, phylogeny of insects and their allies.
ก.กฏ. 418 (357418) : นิเวศวิทยาของแมลง
3(3-0-6)
ENT 418
: Insect Ecology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ความสัมพันธของแมลงที่มีความสําคัญทางการเกษตรกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ
โดยเนนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแพรกระจาย การเพิ่มปริมาณ และการแพรระบาดของแมลงศัตรูพืช
Relationship of agriculturally important insects to their physical and biological
environment with emphasis on the factors affecting to distributions, abundances and
outbreak of insect pests.
ก.กฏ. 421 (357421) : แมลงพาหะนําโรคพืช
3(3-0-6)
ENT 421
: Insect Transmission of Plant Diseases
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ความสัมพันธระหวางแมลงกับพืช แมลงกับจุลินทรียสาเหตุโรคพืช การแพรกระจายของโรคพืช
ที่ เกิ ด จากแมลงพาหะนํ าเชื้ อ รา เชื้ อ ไวรั ส และเชื้ อ แบคที เรีย เทคนิ ค ทางอณู พั น ธุศ าสตรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การศึกษาแมลงพาหะนําโรคพืช รวมถึงหลักการควบคุมแมลงพาหะนําโรคพืช
Relationships between insects and plants, insects and microorganisms caused of
plant diseases, distribution of plant diseases by insect transmission of fungi, virus and
bacteria, related molecular techniques for insect transmission of plant disease studies,
including principles of insect transmission of plant diseases control.
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ก.กฏ. 422 (357422) : แมลงศัตรูทางการแพทยและสัตวแพทย
3(2-3-4)
ENT 422
: Medical and Veterinary Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ชี ววิ ท ยา ลั ก ษณะการทํ าลาย และความสํ าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของสั ต ว ข าปล อ ง ความสํ าคั ญ
ทางการแพทยและสัตวแพทย การนําโรคมาสูค น ปศุสัตว สัตวปก และสัตวเลี้ยงอื่น ๆ รวมทั้งกลยุท ธใน
การควบคุม
Biology, damage characteristics and economic importance of arthropods, medical
and veterinary entomology importance, disease vectors of human, livestocks, poultry, and
other animals, as well as control strategies.
ก.กฏ. 426 (357426) : การเลี้ยงผึ้ง
3(2-3-4)
ENT 426
: Apiculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ที่ ม าและความสํ าคั ญ ของผึ้ ง การจั ด หมวดหมู แ ละการจํ าแนกชนิ ด สายพั น ธุ ผึ้ ง ที่ อ ยู อ าศั ย
ชีววิท ยา วงจรชี วิตและพื ชอาหารของผึ้ ง ป จจัยทางสิ่งแวดลอมที่ มีอิท ธิพ ลต อผึ้ง หลักการและวิธีการใน
การเลี้ยงผึ้ง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมผึ้ง กระบวนการการควบคุมโรคและศัตรู
ธรรมชาติของผึ้ง การจัดการผึ้งและแมลงอื่นเพื่อการผสมเกสรพืช การแปรรูปและการตลาด ผลิตภัณฑผึ้ง
Importance of honey bees; classification and identification, strains, habitat,
biology, life cycle, and food plants of honey bees; environmental factors affecting honey
bees; principles and practices of bee keeping; good agricultural practice standards for honey
bee farms; diseases and other natural enemy control procedures; management of honey
bees and other insect pollinators; and processing and marketing of honey bee products.
ก.กฏ. 427 (357427) : การผลิตหมอนไหม
3(2-3-4)
ENT 427
: Sericulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ลักษณะของหมอน ศัตรูหมอนและการควบคุม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจําแนกพันธุและ
การปรับปรุงพันธุไหม เทคนิคการเลี้ยงไหม ศัตรูไหมและการควบคุม รวมทั้งผลิตภัณฑจากหมอนและไหม
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Mulberry characteristics, mulberry pests and their control, morphology,
physiology, classification and breeding of silkworms; silkworm rearing techniques, silkworm
pests and their control, including mulberry and silkworm production.
ก.กฏ. 432 (357432) : อนุกรมวิธานแมลง 1
3(2-3-4)
ENT 432
: Insect Systematics 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ประวัติ และประโยชนของงานอนุกรมวิธานแมลง ขอบเขตงานดานอนุกรมวิธานของแมลง และ
ศัพทเทคนิคทางอนุกรมวิธาน การวิเคราะหและจําแนกอันดับและวงศของแมลง รายละเอียดทางดานชีววิทยา
ความสําคัญ และถิ่นที่อยูอาศัย
Background and benefits of insect systematics, working scope of insect
systematics and technical terms, identification and classification of insect families and
orders, details of insect biology, importance and habitats.
ก.กฏ. 433 (357433) : อนุกรมวิธานแมลง 2
3(2-3-4)
ENT 433
: Insect Systematics 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 432 (357432)
ความสําคั ญ ของงานอนุ กรมวิธานแมลง การวิเคราะห และจําแนกวงศและชนิดของแมลงที่ มี
ความสําคัญทางการเกษตรในอันดับเฮมิพเทอรา ไทแซนนอพเทอรา โคลีออพเทอรา ไฮเมนอพเทอรา เลพิดอพ
เทอรา และดิพเทอรา
Importance of insect systematics; identification and classification into families and
species of agricultural important insect in order Hemiptera, Thysanoptera, Coleoptera,
Hymenoptera, Lepidoptera and Diptera.
ก.กฏ. 441 (357441) : หลักการควบคุมแมลง
3(3-0-6)
ENT 441
: Principles of Insect Control
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
แหลงที่มาและการระบาดของแมลงศัตรูพืช การประเมินประชากรและการแพรกระจายของแมลง
ศัตรู กลยุทธการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ วิธีเขตกรรม วิธีกล วิธีทางกายภาพ ชีววิธี การใชพันธุ
พืชที่ตานทาน การใชกฎหมายวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ การใชสารเคมี วิธีผสมผสานและการบริหารแมลง
ศัตรูพืช
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Source of insect pests and their outbreaks, estimation of insect pest populations
and their distributions, insect pest control strategies; natural control, cultural control,
mechanical control, physical control, biological control, use of plant resistance to insect,
legal control, biotechnology for insect pest control, chemical control, integrated pest control
and integrated pest management.
ก.กฏ. 442 (357442) : การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
3(2-3-4)
ENT 442
: Biological Control of Insect Pest
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ความสําคัญของการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี พื้นฐานทางนิเวศวิทยาสําหรับการควบคุม
แมลงศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธี ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการการควบคุ ม แมลงศั ต รู พื ช โดยชี ว วิ ธี ศั ต รู ธ รรมชาติ แ ละ
คุณลักษณะทางชีววิทยา เทคนิคการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติ การนําศัตรูธรรมชาติเขามาใชในการควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยใชเชื้อจุลินทรียและไสเดือนฝอยสาเหตุโรคแมลง
Importance of biological control of insect pests, ecological basis for biological
control of insect pests, history and development of biological control of insect pests, natural
enemies and their biological characteristics, mass rearing techniques of natural enemies, use
of natural enemies for the biological control of insect pests, microbial control of insect pests
and entomopathogenic nematode.
ก.กฏ. 443 (357443) : พืชตานทานแมลง
3(3-0-6)
ENT 443
: Plant Resistance to Insects
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ความหลากหลายของแมลงและพืช ปฏิสัมพันธของพืชและแมลง กลไกของพืชตานทานแมลง
ปจจัยที่มีผลตอการแสดงออกของความตานทาน การคัดเลือกพืชตานทานแมลง อณูพันธุศาสตรที่เกี่ยวของกับ
พืชตานทานแมลง การปรับปรุงพันธุพืชเพื่อความตานทานตอแมลงและการบริหารจัดการแมลงศัตรู
Plant and insect diversity, plant and insect interaction, mechanisms of plant
resistance to insects, factors affecting expression of resistance, insect resistant plant
screening, molecular genetics related to insect resistance, plant breeding for insect
resistance and insect pest management.
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ก.กฏ. 444 (357444) : สารกําจัดแมลง
3(3-0-6)
ENT 444
: Insecticides
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ประวั ติ แ ละการจํ า แนกสารกํ าจั ด ศั ต รู พื ช ชนิ ด และกลไกการออกฤทธิ์ ข องสารกํ าจั ด แมลง
สารกําจัดศัตรูพืชทางชีวภาพ สารเพิ่มประสิทธิภาพสารกําจัดแมลง สูตรของสารกําจัดแมลง ความตานทานตอ
สารกําจัดแมลง การใชสารกําจัดแมลงอยางถูกวิธี และสารกําจัดแมลงสําหรับเกษตรอินทรีย
History and classification of pesticides, types of pesticides and mode of actions,
biopesticides, insecticide adjuvants, insecticide formulations, insecticide resistance, good
practices of insecticide utilization, insecticides for organic farming.
ก.กฏ. 446 (357446) : หลักการกักกันพืช
3(3-0-6)
ENT 446
: Principles of Plant Quarantine
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
หลักการและรายละเอียดของการกักกันพืช กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับการกักกันพืช
ระเบียบขอบังคับในการนําเขาหรือสงออกพืชรวมถึงการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชในทางกักกันพืช
Principles and details of plant quarantine, legislation and organizations related to
plant quarantine, quarantine regulations on exporting and importing plants, including pest
risk analysis of plant quarantine.
ก.กฏ. 490 (357490) : สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
6
ENT 490
: Cooperative Education in Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290) และ ก.สส. 380 (352380) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
การทํางานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือนพนักงาน
ไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใตการควบคุมดูแลโดยอาจารยที่ปรึกษาและ
พนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับการมอบหมายจากหนวยงาน และภาควิชามีการกําหนดลักษณะแผนงานใหนักศึกษา
หรือโครงงานวิจัยและนักศึกษาตองทํารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผลการศึกษา
Working at a public or private sector organization as a temporary employee for at
least 16 weeks being evaluated by an advisor and mentors assigned by the organization and
the department, assign independent studies or researches, and students must report present
and be evaluated after a cooperative education.
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ก.กฏ. 491 (357491) : เทคนิคทางกีฏวิทยา
3(3-0-6)
ENT 491
: Techniques in Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กฏ. 210 (357210) หรือ ว.สว. 312 (214312) หรือตามความเห็นของ
ภาควิชา
ลักษณะโครงสรางของบทความทางวิชาการในสาขากีฏวิทยา เทคนิคในการสํารวจปริมาณและเก็บ
ตัวอยางแมลง หลักในการเลี้ยงแมลง หลักในการวางแผนงานทดลองและเทคนิคการคนควาวิจัยทางกีฏวิทยา
Structures of academic articles related to entomology topics, techniques of insect
population survey and sampling, principles of insect rearing, principles of experimental
designs and entomological research techniques.
ก.กฏ. 494 (357494) : หัวขอเลือกสรรทางกีฏวิทยา
ENT 494
: Selected Topics in Entomology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
หัวขอใหมที่นาสนใจทางกีฏวิทยาพื้นฐาน และกีฏวิทยาประยุกต
Current topics of interest in basic and applied entomology.

1(1-0-2)

ก.กฏ. 497 (357497) : สัมมนา 1
1(1-0-2)
ENT 497
: Seminar 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การสื บ ค น ข อ มู ล กํ า หนดหั ว ข อ สมมุ ติ ฐ าน วั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก ารศึ ก ษา พั ฒ นาเป น ข อ เสนอ
โครงงานวิจัยและนําเสนอขอเสนอโครงงานวิจัยปากเปลาเปนภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม โดยมีการให
ลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
Literature review, determining topic, assumption, objective, material and methods
of research proposal development and oral presentation of research proposal in English
appropriately. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.กฏ. 498 (357498) : สัมมนา 2
1(1-0-2)
ENT 498
: Seminar 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การสัมมนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญ หาพิเศษหรือสหกิจศึกษา การคนควาเอกสารอางอิง
การเสนอผลการทดลอง การวิ จ ารณ ผ ลการทดลอง เทคนิ ค ในการนํ าเสนอ และการนํ าเสนอปากเปล า
เป น ภาษาอั ง กฤษ โดยมี ก ารให ลํ า ดั บ ขั้ น เป น ที่ น า พอใจ (Satisfactory: S) หรื อ ไม เ ป น ที่ น า พอใจ
(Unsatisfactory: U)
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Seminar in topic of Entomology research related to special problem and
cooperative education, literatures review, reporting the result and discussion, presentation
technique and oral presentation in English. Grading will be given on satisfactory (S) or
unsatisfactory (U) basis.
ก.กฏ. 499 (357499) : ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
ENT 499
: Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
กําหนดหัวขอปญหางานวิจัยและวัตถุประสงค ดําเนินการวิจัย วิเคราะหผล สรุปผล วิจารณผล
นํ า เสนอและเขี ย นเล ม ป ญ หาพิ เศษ โดยมี ก ารให ลํ าดั บ ขั้ น เป น ที่ น าพอใจ (Satisfactory : S) หรือ ไม เป น
ที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
Determining special problem topics and setting objectives; practice on researching,
analyzing data, summarizing and criticizing the results; presenting and writing the special
problem report. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.พส. 207 (359207) : มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
1(1-0-2)
HORT 207
: Agricultural Production Standards
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
องคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐาน ระบบการรับรองมาตรฐานขององคกร
ระหวางประเทศ องคกรรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรของไทย การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
ประเภทของอันตรายทางอาหาร ระบบมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรของไทย ระบบการผลิตแบบเกษตร
อินทรีย และระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย และระบบการรับรองมาตรฐานการผลิต
International standard organizations; international standard certification systems;
accreditation bodies of agricultural production standards in Thailand; risk evaluation and
analysis; types of food hazards; Thai agricultural production standard systems, organic
production systems, and safe food production systems; and agricultural production standard
certification systems.
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ก.พส. 301 (359301) : การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
HORT 301
: Plant Propagation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญของการขยายพันธุพืชทั้งวิธีใชเมล็ดและชิ้นสวนอื่นที่ไมใชเมล็ดทางดานพืชสวน วิธีการ
ขยายพั น ธุ พื ช แต ล ะวิ ธี แ ละวิ ธี ดู แ ลรั ก ษาพื ช ก อ นและหลั ง การขยายพั น ธุ ข อ ดี แ ละข อ เสี ย ที่ เกิ ด จาก
การขยายพันธุแบบไมใชเมล็ดแตละวิธี พรอมทั้งชี้ใหเห็นขอดีขอเสียเมื่อนําไปปฏิบัติจริง
Importance of plant multiplication by seeds and by vegetative means in
horticulture, method of each means and methodology of taking care of plants before and
after being propagated, advantages and disadvantages of each vegetative means, discussions
of practical uses in the fields.
ก.พส. 302 (359302) : การขยายพันธุพืชขั้นสูง
3(2-3-5)
HORT 302
: Advanced Plant Propagation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 301 (359301) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช เทคนิคเพื่อการขยายพันธุและการรักษาเชื้อพันธุพืช
ตลอดจนการจัดการเพื่อผลิตและรักษาเชื้อพันธุ
Cell, tissue and organ culture; techniques for plant propagation and germplasm
maintenance; management and production of plant nuclear stock.
ก.พส. 303 (359303) : การจัดการสนามหญา
3(3-0-6)
HORT 303
: Turf Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญของการจัดการสนามหญา พันธุหญาและรูปรางลักษณะทั่ว ๆ ไปของหญาสนาม ดิน
และการจัดการ ดินและน้ําในสนามหญา การสํารวจพื้นที่และการทําแผนที่สนามหญา การปลูกและจัดการ
หญาสนาม การดูแลรักษาหญาสนาม การควบคุมโรคและแมลงของหญาสนาม การกําจัดวัชพืชของหญาสนาม
การจัดการน้ําในแปลงของสนามหญา การดูแลรักษาพืชพรรณรอบบริเวณสนามหญา ปญหาของสนามหญา
ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
Importance of turf management, turfgrass morphology and varieties, soils and
management of water and soil in turf, surveying and mapping turf, turfgrass establishment
and management, turfgrass maintenance, turfgrass disease and insect control, weed control,
turfgrass water management, caring for plant materials around turf area, turf environmental
concerns.
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ก.พส. 305 (359305) : ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
1(1-0-2)
HORT 305
: Agricultural Research Methodology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญของการวิจัยตอการเกษตร ประเภทของการวิจัย การพัฒนาหัวขอวิจัย การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและการตั้งสมมติฐาน การสํารวจและการวางแผนการทดลองเพื่อใหไดขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การรายงานและเผยแพรผลงานวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย
Importance of researches for agriculture, types of research, development of
research topic, literature review related to the research and hypothesis setting, survey and
experimental designing to obtain data, data analysis, reporting and publishing research
results, and researchers' ethics.
ก.พส. 306 (359306) : การเปนผูประกอบการพืชสวน
3(3-0-6)
HORT 306
: Entrepreneurship in Horticulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 202 (351202) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความหมายและความสําคัญของผูประกอบการ ปจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห และการตัดสินใจใน
การลงทุนธุรกิจพืชสวน การสํารวจความตองการและตลาดในธุรกิจพืชสวน การวางแผนธุรกิจพืชสวน แผนผัง
โมเดลธุร กิ จ พื ช สวน การออกแบบสั ญ ลั ก ษณ แ ละตราสิ น ค าในธุ ร กิ จ พื ช สวน ค าใช จ ายในการลงทุ น และ
การแสวงหาทุนในธุรกิจพืชสวน ระบบการตลาดพืชสวน การสตารทอัพธุรกิจภาคการผลิต ภาคการแปรรูป
และภาคงานบริการพืชสวน กฎหมายและภาษีสําหรับผูประกอบการ การแสวงหารายไดในธุรกิจพืชสวน
Meaning and Importance of entrepreneurship; risk factors, analyses, and decision
making for investment in horticultural business; need and market survey in horticultural
business; planning for horticultural business; horticultural Business Model Canvas; brand
designing and branding in horticultural business; costs of investment and business pitching in
horticultural business; horticultural market system; startup businesses in horticultural
production sector, processing sector, and service sector; law and tax for horticultural
entrepreneur; business pitching in horticultural business.
ก.พส. 311 (359311) : สรีรวิทยาของพืชสวน
3(2-3-4)
HORT 311
: Physiology of Horticultural Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
เซลลพืชและออรแกเนลล เอนไซมและพลังงาน ความสัมพันธของน้ําและพืช การสังเคราะหแสง
การหายใจระดับเซลล การเติบโต การพักตัว โฟโตมอรโฟเจเนสิส การออกดอก ฮอรโมนพืชและสารควบคุม
การเจริญเติบโต
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Plant cell and organelles, enzyme and energy, plant water relation,
photosynthesis, respiration, growth, dormancy, photomorphogenesis, flowering, plant
hormones and growth regulators.
ก.พส. 341 (359341) : การจัดการสถานขยายพันธุไม
3(3-0-6)
HORT 341
: Nursery Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ ทางพื ช สวน การประกอบธุ ร กิ จ ทางพื ช สวนและกิ จ การที่ เกี่ ย วข อ ง
การจัดการสถานขยายพันธุไม โรงเรือนเพาะชํา สภาพแวดลอม ปจจัยการผลิต และทรัพยากรบุคคล รวมถึง
การผลิตพืชสวนในสถานขยายพันธุไมทั้งภายในโรงเรือนและในแปลง การบํารุงรักษาพืช การใชประโยชนพืช
สวนในทางธุรกิจ และการจัดการการตลาดสินคาทางพืชสวน
Importance of horticultural business, operation of horticultural business and
related affairs, management of nursery, greenhouse, environment, production materials and
human resources, including horticultural production both in the nursery and in the field,
maintenance, utilization of horticultural crop for business, and marketing management of
horticultural products.
ก.พส. 350 (359350) : หลักการทําสวนไมผล
2(2-0-4)
HORT 350
: Principles of Fruit Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
ถิ่นกําเนิดและแหลงผลิตไมผลที่สําคัญ การจําแนกไมผล พฤกษศาสตรของไมผล สรีรวิทยาของไม
ผล การขยายพันธุไมผล การเลือกทําเลและการสรางสวนไมผล การจัดการสวนไมผล ไดแก การจัดการดินและ
ปุย การใหน้ํา การตัดแตงกิ่ง การใชสารควบคุมการเจริญเติบโต การจัดการวัชพืช การจัดการโรคและแมลง
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดไมผล การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร
Origin and production area of important fruit crops, fruit plant classification,
botany, physiology, and propagation; site selection and orchard establishment; orchard
management, i.e. soil and fertilizer management, pruning, irrigation, usage of plant growth
regulators, weed management, diseases and pest management, harvesting and postharvest
technology; fruit marketing and grower ability improvement.
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ก.พส. 360 (359360) : พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
3(3-0-6)
HORT 360
: Introduction to Industrial Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความหมายและความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรม ปจจัยและเทคโนโลยีในการผลิตพืช
อุตสาหกรรม การเพาะปลูกและกระบวนการแปรรูปพืชเครื่องดื่ม พืชสมุนไพร พืชเครื่องเทศ พืชน้ํามันหอม
ระเหย พืชใหน้ํายาง พืชน้ํามัน พืชเสนใย ไมโตเร็วสําหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม พืช การผลิตพืชอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การวิเคราะหและการตัดสินใจในการลงทุนผลิตพืชอุตสาหกรรม
Meaning and economic importance of industrial crops, factors and technology in
industrial crops production, cultivation and processing of beverage crops, herbs, spice,
essential oil crops, oil crops, fiber crops, latex crops, fast growing trees for wood industry,
Good Agricultural Practice (GAP) in industrial crops, analysis and decision making in
investment of industrial crop production.
ก.พส. 380 (359380) : พืชพรรณสําหรับการออกแบบสวนและสภาพแวดลอม
3(3-0-6)
HORT 380
: Plant Materials for Garden and Environmental Design
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญ และประโยชนของพืชพรรณตอการออกแบบสวนและสภาพแวดลอม ผลกระทบของ
การใช พื ช พรรณต อ สภาพแวดล อ ม สั ง คมพื ช ในสภาพแวดล อ มต า ง ๆ ลั ก ษณะ และชนิ ด ของต น ไม ใ น
สภาพแวดล อ มที่ ส ามารถใช ใ นการออกแบบ การเลื อ กใช ไม ต น ไม พุ ม ไม ค ลุ ม ดิ น ไม เลื้ อ ย และไม น้ํ า
ในการออกแบบสวนและสภาพแวดลอม ความสัมพันธระหวางพืชพรรณแตละชนิด กับการออกแบบสวนและ
สภาพแวดลอม หลักการนําไมตน ไมพุม ไมคลุมดิน ไมเลื้อย และไมน้ํา มาเปนองคประกอบรวมกัน ใชใน
การออกแบบงานสวน และสภาพแวดลอม
Importance and utilization of plant materials for garden and environmental design,
effects of using plant materials on environment, plant community in different environments,
selection characteristics and types of plants suitable for designs, tree, shrub, ground covers,
climbers and water plants selections for garden and environmental design, relationships
between plant materials and design of garden and environment, principle of composing
plant materials for garden and environmental design.
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ก.พส. 381 (359381) : การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 1
4(2-6-7)
HORT 381
: Garden and Environmental Design 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
ประวั ติ ศ าสตร ก ารออกแบบสวน และสภาพแวดล อ ม บทบาทของนั ก ออกแบบสวนและ
สภาพแวดลอม การวิเคราะหพื้นที่ สภาพแวดลอม การวางผัง การออกแบบสวน และสภาพแวดลอมในพื้นที่
ขนาดเล็ก คุณสมบัติ ประโยชน และความงามของวัสดุพืชพรรณ การเลือกใชวัสดุพืชพรรณ วัสดุกอสรางตาง ๆ
ในงานสวนขนาดเล็ก การออกแบบรายละเอียดองคประกอบของสวน การถายทอด และอธิบายความคิด
ในการออกแบบสวนและสภาพแวดลอม
History of garden and environmental design, role of designer on garden and
environment, area and environmental analyses, planning, garden and environmental design
on small land, characteristics, utilization and beauty of plant materials, plant material
selection, construction materials used in small land, designing in detail of garden
composition, communication and explanation idea of garden and environmental design.
ก.พส. 382 (359382) : การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 2
4(2-6-7)
HORT 382
: Garden and Environmental Design 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 381 (359381)
การวิเคราะหพื้นที่และสภาพแวดลอม การวางผังออกแบบสวนและสภาพแวดลอมในพื้นที่ขนาด
กลาง พื้นที่ราบ พื้นที่ลาดชัน คุณสมบัติ ประโยชน และความงามของวัสดุพืชพรรณ การเลือกใชวัสดุพืชพรรณ
วัสดุกอสรางตาง ๆในงานสวนขนาดกลาง การออกแบบรายละเอียดองคประกอบของสวน การถายทอด และ
อธิบายความคิดในการออกแบบสวนและสภาพแวดลอม
Area and environmental analysis, garden and environmental design on medium
scale, flatting and sloping area, characteristics, utilization and beauty of plant materials,
plant material selection, construction materials used in medium land, designing in detail of
garden composition, communication and explanation idea of garden and environmental
design.
ก.พส. 390 (359390) : การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน
3(0-18-0)
HORT 390
: Professional Skill Training in Horticulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การฝกปฏิบัติงานภายใตหัวขอที่กําหนด โดยหนวยงานหรือสถานประกอบการที่นักศึกษาเขารับ
การฝกงาน อยางนอย 270 ชั่วโมง ในทักษะที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาพืชสวน เชน การผลิต การปรับปรุงพันธุ
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งงานดานการตลาด
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Practical training under the topics arranged by workplace or organization where
students are trained at least 270 hours, on horticultural skills, e.g., production, plant
breeding, postharvest management, as well as marketing.
ก.พส. 401 (359401) : การปรับปรุงพันธุพืชสวน
3(3-0-6)
HORT 401
: Improvement of Horticultural Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 231 (202231) และ ก.พศ. 210 (363210)
พันธุศาสตรและการสืบพันธุของพืช การปรับปรุงพันธุพืชดวยวิธีการมาตรฐาน การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ การกลายพันธุ และเทคนิคพันธุวิศวกรรม
Genetics and plant reproduction, crop improvement by conventional method,
tissue culture, mutation and genetic engineering technique.
ก.พส. 403 (359403) : การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
3(2-3-4)
HORT 403
: Postharvest Handling of Horticultural Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องตน คุณภาพและการประกันคุณภาพ
ดัชนี การเก็บ เกี่ ย วและการเก็ บ เกี่ ยว การลดความรอน การเก็ บ รัก ษา การบรรจุหี บ ห อ และภาชนะบรรจุ
การขนสง ลักษณะผิดปกติทางสรีรวิทยา และโรคหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest loss, introduction to postharvest physiology, quality and quality
assurance, harvesting index and harvesting method, cooling, storage, packaging materials and
techniques, transportation, postharvest physiological disorder and postharvest disease.
ก.พส. 405 (359405) : กลวยไมวิทยา
3(3-0-6)
HORT 405
: Orchidology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประวัติการปลูกเลี้ยงกลวยไม สัณฐานวิทยาและการจัดจําแนกกลวยไม วิธีการเขียนชื่อกลวยไม
ตามหลั ก สากล ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเจริ ญ เติ บ โตของกล ว ยไม การออกแบบโรงเรื อ น การปลู ก เลี้ ย ง
การขยายพันธุ การผสมพันธุ การอนุรักษ และกฎหมายที่เกี่ยวของ กลวยไมชนิดตาง ๆ ทั้งกลวยไมพันธุแท
และลูกผสมที่มีการปลูกเลี้ยงเปนการคา การตัดสินกลวยไมในงานประกวด และการตัดสินเพื่อขอรับรางวัล
History of orchid cultivation, morphology and orchid classification, orchid
nomenclature, factors affecting growth and development of orchids, cultivated house
design, cultivation, propagation, hybridization, conservation and related laws, various types
of orchids: species and hybrids grown as commercial crops, orchid judging and awards.
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ก.พส. 407 (359407) : การจัดการน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืชสวน
3(3-0-6)
HORT 407
: Water Management for Horticulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 311 (359311) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ทรัพยากรน้ําและการพัฒนาการชลประทานในประเทศไทย ความสัมพันธของน้ําและพืช สมบัติ
ของดิน ที่ เกี่ยวข อ งกั บ การจั ดการน้ํ า การวัดความชื้ น ของดิ น ความต องการน้ํ าของพื ชสวน แหล งน้ํ าและ
คุณภาพของน้ํา การกรองและปรับสภาพน้ํา ประสิทธิภาพการใชน้ําและดัชนี สภาวะน้ําขังและการระบายน้ํา
จากแปลงเพาะปลูกพืช ระบบการใหน้ําสําหรับการเพาะปลูกพืชสวน การกําหนดเวลาใหน้ํา การใหปุยพรอม
กับการใหน้ําและการปลูกพืชระบบไฮโดรพอนิกส การจัดการน้ําเพื่อการปกปองพืช การจัดการน้ําอยางยั่งยืน
ในการผลิตพืชสวนภายใตสภาวะการเปลี่ยนเปลี่ยนของภูมิอากาศและสภาพดินมีปญหา
Water resources and irrigation development in Thailand, water-plant relationship,
soil properties related to water management, soil moisture measurement, water
requirement of horticultural crops, water sources and qualities, water filtration and
treatment, water use efficiency and indices, water logging and field drainage, irrigation
systems for horticulture, irrigation scheduling, fertigation and hydroponics, water
management for plant protection, sustainable water management in horticulture under
climate change and problem soils.
ก.พส. 408 (359408) : การผลิตพืชสวนแบบไมใชดนิ
3(2-3-4)
HORT 408
: Soilless Culture for Horticultural Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประวัติความเปนมา และความสําคัญของการปลูกพืชแบบไมใชดิน ประเภทของระบบการปลูกพืช
แบบไมใชดิน การจัดการระบบ โรงงานผลิตพืช ธาตุอาหารและการเตรียมสารละลายธาตุอาหาร เทคโนโลยี
การผลิตพืชสวนแบบไมใชดิน ธุรกิจการปลูกพืชแบบไมใชดินและการลงทุน
History and importance soilless culture, types of soilless growing systems, growing
system management, plant factory, nutrition and preparation of nutrition solution, soilless
horticulture technology, soilless culture business and investment.
ก.พส. 409 (359409) : พืชสวนบนที่สูง
3(3-0-6)
HORT 409
: Highland Horticulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวทางการอนุรักษ และแนวทางการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบการเกษตรบนที่
สูง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพบนที่สูง กลุมชาติพันธุบนที่สูง ภูมิปญญาชาวบานที่เกี่ยวของ
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กับการเกษตรที่สูง เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนบนที่สูง การจัดการศัตรูพืชบนที่สูง การจัดการธาตุอาหารบนที่
สูง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลบนที่สูง การอนุรักษดินและน้ําบนที่สูง
National resource conservation and utilization, highland agriculture system,
highland ecology system and biodiversity, highland ethnic minority groups and highland local
wisdoms, highland horticultural technology, highland pest management, highland fertilizer
management, highland post-harvest technology, and soil and water conservation.
ก.พส. 410 (359410) : หลักการไมดอก
2(2-0-4)
HORT 410
: Principles of Floriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญ ของไมดอกไมประดับ การจัดจําแนกไมดอก ภาพรวมการคาไมดอก ปจจัยพื้นฐาน
ดานการผลิตไมดอกไมดอกประเภทหัว ไมดอกเมืองรอน กลวยไม ไมดอกกระถาง ไมดอกลมลุก และไมตัดดอก
Importance of flowers and ornamental plants, flower classification, overview of
flower trade, basic factors for flower production, flower bulbs, tropical flowers, orchids,
potted plants, annual plants, and cut flowers.
ก.พส. 412 (359412) : ธุรกิจไมดอก
3(3-0-6)
HORT 412
: Flower Business
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ภาพรวมการคาไมดอก การคาไมดอกในตางประเทศ ประเภทสินคาและธุรกิจไมดอก หลักการดาน
การตลาดไมดอก การจัดการเพื่อการสงออก ประเภทไมดอกที่มีศักยภาพดานการตลาด แนวคิดและมุมมอง
ของผูประกอบการดานธุรกิจไมดอก
Overview of flower trade, international flower trade, types of flower goods and
businesses, principles of flower marketing, export management, types of flowers with
marketing potentials, concepts and perspectives of flower entrepreneur.
ก.พส. 413 (359413) : ไมประดับ
3(3-0-6)
HORT 413
: Ornamental Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจํ า แนกไม ป ระดั บ การปลู ก และการดู แ ลรั ก ษา การขยายพั น ธุ ไ ม ป ระดั บ กลุ ม ต า ง ๆ
การนําไปใชตกแตงและใชประโยชนอื่น ๆ อยางเหมาะสม
Ornamental plants classification; cultivation and cares; propagation; suitable
decorations and utilizations of ornamental plants.
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ก.พส. 414 (359414) : ไมดอกประเภทหัว
3(3-0-6)
HORT 414
: Flower Bulbs, Tubers and Corms
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การคาไมดอกประเภทหัว สัณฐานวิทยาและโครงสราง การเจริญเติบโต วงจรชีวิต การสรางดอก
การสรางหัว การขยายพันธุ การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โรค แมลงศัตรู และอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาของ
ไมดอกประเภทหัว และการผลิตไมดอกประเภทหัวบางชนิด
Trading, morphology and structure, growth and development, life cycle, flower
and bulb formation, propagation, postharvest handling, diseases, insect pests, and
physiological disorders of flower bulbs, tubers, and corms; production of some flower bulbs,
tubers, and corms.
ก.พส. 419 (359419) : สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของดอกไม
3(3-0-6)
HORT 419
: Postharvest Physiology of Flowers
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 311 (359311) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
สภาพแวดลอมในการปลูกและอายุการใชงาน ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของดอกไม ฮอรโมนพืชและ
อายุการใชงาน การเสื่อมสภาพของดอกไม สารละลายเคมีที่เพิ่มคุณภาพและอายุการปกแจกัน การเก็บรักษา
การวัดคุณภาพและอายุการปกแจกัน การขนสง การประเมินและการจัดชั้นคุณภาพ ตลาดประมูลและตลาด
ขายปลีก แนวทางการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม
Growing conditions and longevity, factors affecting postharvest quality of flowers,
plant hormones and flower longevity, flower senescence, chemical solutions for promoting
keeping quality, storage, measurement of quality and vase life, transportation, evaluation
and grading, auction and retail handling, postharvest management guidelines for flowers.
ก.พส. 421 (359421) : การผลิตพืชผัก
3(3-0-6)
HORT 421
: Vegetable Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญ การจัดจําแนก การเจริญเติบโต การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐาน และ
ตลาดของพืชผัก
Importance, classification, growth and development, production, postharvest
management, standard, and markets of vegetable crops.
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ก.พส. 422 (359422) : การผลิตเมล็ดพันธุผัก
3(3-0-6)
HORT 422
: Vegetable Seed Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญ นโยบายของรัฐบาล หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุผัก สรีรวิทยาการออก
ดอก การพัฒนาของเมล็ด การผลิตเมล็ดพันธุผักในวงศตาง ๆ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ การควบคุมคุณภาพและการจัดการเมล็ดพันธุ
Importance, government policy, principle and technology of vegetable seed
production, physiology of flowering, seed development, vegetable seed production in each
family, postharvest management, seed storage, quality control and seed management.
ก.พส. 423 (359423) : การผลิตพืชผักเพื่อการคา
3(3-0-6)
HORT 423
: Commercial Vegetable Production
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 421 (359421) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
อุ ต สาหกรรมผั ก การเพาะปลู ก การจั ด การน้ํ า การจั ด การธาตุ อ าหาร มาตรฐานการผลิ ต
การควบคุมโรคและแมลงศัตรู และเทคโนโลยีในการผลิตพืชผักเพื่อการคา
Vegetable industry, cultivation, water management, nutrient management,
production standards, disease and insect pest controls, and technologies in commercial
vegetable production.
ก.พส. 431 (359431) : การเพาะเลี้ยงเห็ด
3(2-3-4)
HORT 431
: Mushroom Culture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.จช. 205 (215205) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจัดจําแนกและสัณฐานวิทยาของเห็ด วงจรชีวิตของเห็ดรา ถิ่นที่อยูอาศัยของเห็ดรา ปจจัยที่มี
ผลตอการเจริญเติบโตของเห็ด การเตรียมเชื้อบริสุทธิ์และการทําเชื้อ วิธีการเพาะเห็ดชนิดตาง ๆ การควบคุม
การปนเปอนของจุลินทรียและการจัดการศัตรูเห็ด
Classification and morphology of mushroom, fungal life cycle, fungal habitats,
factors affecting mushroom growth, pure culture and spawn preparation, methods of
mushrooms production and control of microorganism contamination and pest management.
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ก.พส. 451 (359451) : ไมผลเขตรอน
3(3-0-6)
HORT 451
: Tropical Fruits
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
ถิ่ น กํ า เนิ ด และการแพร ก ระจาย ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร พั น ธุ ที่ สํ า คั ญ การเจริ ญ เติ บ โต
การขยายพันธุ การปลูกและการจัดการสวน โรคและแมลง การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของ
ไมผลเขตรอนที่สําคัญ ไดแก มังคุด ทุเรียน มะมวง กลวย สับปะรด มะละกอ และไมผลเขตรอนชนิดอื่น ๆ
Origin and distribution, botanical characteristics, important cultivars, growth and
development, propagation, planting and management, diseases and insects, and harvesting
and postharvest management, of important tropical fruits, i.e. mangosteen, durian, mango,
banana, pineapple, papaya, and other tropical fruits.
ก.พส. 452 (359452) : ไมผลเขตกึ่งรอน
3(3-0-6)
HORT 452
: Subtropical Fruits
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความหมายของไมผลเขตกึ่งรอน ความสําคัญทางเศรษฐกิจและชนิดของไมผลเขตกึ่งรอนที่สําคัญ
ได แ ก ลํ า ไย ลิ้ น จี่ อะโวกาโด องุ น สตรอว เบอร รี และไม ผ ลวงศ ส ม ถิ่ น กํ า เนิ ด และการแพร ก ระจาย
ความตองการสภาพอากาศ ลักษณะทางพฤกษศาสตร ชนิดพันธุ การขยายพันธุไมผล ปจจัยและขอจํากัดที่มี
ผลการเจริญเติบโต การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปลูก และการจัดการสวนไมผล มาตรฐานการเกษตรที่ดี
และการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การควบคุมศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยว การเพิ่มมูลคา
ผลผลิตและการตลาด
Meaning of subtropical fruits, economic importance and type of subtropical fruits
e.g. longan, lychee, avocado, grape, strawberry, and citrus fruit tree, origin and distribution,
climate condition requirements, botanical characteristics, cultivars, fruit tree propagation,
modern technology utilization in cultivation and orchard management, factors and limiting
factors on growth and development, Good Agricultural Practices (GAP) and yield quality
improvement, harvest and postharvest handling, plant disease and pest control, yield value
added and marketing.
ก.พส. 453 (359453) : การปลูกไมผลเปลือกแข็ง
3(3-0-6)
HORT 453
: Nut Culture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
ขอมูลทั่วไปของไมผลเปลือกแข็ง ถิ่นกําเนิดและการแพรกระจาย ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุที่
สําคัญ การเจริญเติบโต การขยายพันธุ การปลูกและการจัดการสวน โรคและแมลง การเก็บเกี่ยว การกระเทาะ
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เปลือก และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของไมผลเปลือกแข็งที่สําคัญ ไดแก เกาลัด เฮเซลนัท ลูกโอค มะมวง
หิมพานต อัลมอนด พิซตาชิโอ มันฮอ มะคาเดเมีย และไมผลเปลือกแข็งชนิดอื่น ๆ
General information on nuts; origin and distribution, botanical characteristics,
important cultivars, growth and development, propagation, planting and orchard
management, diseases and insects, harvesting, shelling, and postharvest management of
important nuts, i.e. chestnut, hazelnut, acorn, cashew nut, almond, pistachio, walnut,
macadamia, and other nuts.
ก.พส. 455 (359455) : ไมผลเขตหนาว
3(3-0-6)
HORT 455
: Temperate Fruits
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
การจัดจําแนกไมผลเขตหนาว ปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตของไมผลเขตหนาว
สรีรวิทยาการพักตัวและการพนการพักตัว การออกดอก การติดผล และการเจริญเติบโตของผล ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร การขยายพันธุ การปลูก การปฎิบัติทางเขตกรรม การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ไมผลเขตหนาวที่สําคัญ ไดแก แอปเปล สาลี่ ทอ บวย พลัม เชอรรี ไมผลขนาดเล็ก และไมผลเขตหนาวอื่น ๆ
การปลูกไมผลเขตหนาวในประเทศไทย
Temperate fruit classification, environmental factors affecting growth and
development of temperate fruit crops, physiology of dormancy and dormancy break;
flowering, fruit set, and fruit growth and development; botany, propagation, planting,
cultural practices, and harvesting and postharvest management of important temperate
fruits i.e. apple, pear, peach, apricot, plum, cherry, small fruits, and other temperate fruits;
growing temperate fruit in Thailand.
ก.พส. 460 (359460) : พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
3(3-0-6)
HORT 460
: Herbs and Spices
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
ความสําคัญ แหลงกําเนิด และการกระจายตัวของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ พืชสมุนไพรและ
ภูมิปญญาพืน้ บาน ประเภทของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ พฤกษเคมีของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ การปลูก
และการขยายพั น ธุข องพื ช สมุ น ไพรและเครื่ อ งเทศ เทคโนโลยี ก ารจั ด การหลั งการเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรูป
การตลาด นวัตกรรม และผลิตภัณฑของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศในปจจุบัน
Importance, origin and distribution of herbs and spices; herb plants and local
wisdom; types of herbs and spices; phytochemistry of herbs and spices; cultivation and
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propagation of herbs and spices; post-harvest handling technology; processing; current
marketing, innovations and products of herbs and spices.
ก.พส. 461 (359461) : พืชเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
HORT 461
: Beverage Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจําแนก สันฐานวิทยา พันธุ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืชเครื่องดื่มที่สําคัญ เชน
กาแฟ โกโก และชา เปนตน บทบาทของธาตุอาหารพืชและความตองการของพืช การปลูกและดูแลรักษา
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด
Taxonomy, morphology, varieties, factors affecting growth and development of
important beverage crops e.g. coffee, cacoa and tea, etc., role of plant nutrition and their
requirements; planting and cultural practices, postharvest, processing, and marketing.
ก.พส. 462 (359462) : มะพราวและปาลมน้ํามัน
3(3-0-6)
HORT 462
: Coconut and Oil Palm
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประวัติ ความสําคัญ ถิ่นกําเนิดและการแพรกระจาย สถานการณการปลูกและการผลิตมะพราว
และปาลมน้ํามันของโลก ความตองการสภาพอากาศและดิน ลักษณะทางพฤกษศาสตร ชนิดพันธุ การปลูก
และการดูแลรักษา การขยายพันธุ การเก็บเกี่ยว กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาดของ
มะพราวและปาลมน้ํามัน
History, importance, origin and distribution, world situation of coconut and oil
palm production and planting, soil and climate condition requirement, botanical
characteristics and cultivar types, cultivation, propagation, harvesting and postharvest
handling, coconut and palm oil production process, utilization of coconut and palm oil,
processing and marketing of coconut and oil palm.
ก.พส. 463 (359463) : พืชเสนใย
3(3-0-6)
HORT 463
: Fiber Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ประวัติ ความสําคัญ การใชประโยชน ถิ่นกําเนิดและการแพรกระจาย สถานการณการปลูกและ
การผลิตพืชเสนใย ไดแก ฝาย นุน ปาน ปอ กัญชง สา ผักตบชวา เปนตน ความตองการสภาพอากาศและดิน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ชนิดพันธุ การปลูกและการดูแลรักษา การขยายพันธุ การเก็บเกี่ยว กระบวนการ
หลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตเสนใย การแปรรูป และการตลาดของพืชเสนใย
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History, importance, utilization, origin and distribution, planting and producing
situation of fiber crops e.g. cotton, kapok, sisal, kenafe, jute, hemp, paper mulberry, water
hyacinth etc., soil and climate condition requirement, botanical characteristics and cultivar
types, cultivation, propagation, harvesting and postharvest handling, fiber production,
processing and marketing of fiber crops.
ก.พส. 464 (359464) : พืชใหกลิ่นหอม
3(3-0-6)
HORT 464
: Aromatic Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
แหล งกํ าเนิ ด ความสํ าคั ญ และพฤกษเคมีของพื ชให กลิ่น หอม การเพาะปลูก การจัด การหลั ง
การเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรู ป การตลาด การวิ เคราะห คุ ณ ภาพและมาตรฐานพื ช และสารให ก ลิ่ น หอม
พฤกษศาสตรและความสําคัญของพืชใหกลิ่นหอมเฉพาะวงศ
Origin, importance and phytochemistry of aromatic crops; cultivation post-harvest
management, processing and marketing; quality evaluation and standards of aromatic crops
and volatiles; botany and importance of particular aromatic crop family.
ก.พส. 465 (359465) : พืชโตเร็วสําหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม
3(3-0-6)
HORT 465
: Fast Growing Crops for Wood Industry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.ชว. 101 (202101) หรื อ ว.ชว. 102 (202102) หรื อ ก.พศ. 210
(363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญของพืชโตเร็วสําหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม ชนิด ลักษณะทางพฤกษศาสตร มูลคาทาง
เศรษฐกิจ การเพาะปลูก การจัดการแปลงปลูก และการทําไม การปรับปรุงคุณภาพของเนื้อไม การขนสงไม
การใชประโยชนทางอุตสาหกรรม ปญหาของพืชโตเร็วสําหรับอุตสาหกรรมเนื้อไมและการแกปญหา
Importance of fast growing crops for wood industry, species, botanical
characteristics, economic values, cultivation, plantation management and timbering; wood
quality improvement, timber transportation, industrial utilization; problems and solutions in
fast growing crops for wood industry.
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ก.พส. 466 (359466) : พืชใหน้ํายางเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
HORT 466
: Industrial Latex and Resin Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ชนิดพืชใหน้ํายางอุตสาหกรรมตาง ๆ การปลูกยางพารา การกรีดยาง การทํายางแผน สมบัติทาง
เคมีของน้ํายาง การปลูกกฤษณา การชักนําใหเกิดน้ํายาง การกลั่นน้ํามันหอมระเหย การผลิตยางรัก การผลิต
ยางสน การปลูกมะละกอ และการผลิตปาเปน
Various industrial latex and resin crops; para rubber planting, tapping process,
rubber sheet production, chemical compositions of liquid rubber; agarwood planting, resin
induction methods, essential oil extract process; lacquer production; pine resin production;
papaya planting and papain production.
ก.พส. 467 (359467) : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร
3(3-0-6)
HORT 467
: Good Agricultural Practices for Food Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 207 (359207) หรือ ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
หลั ก การในการปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี สํ า หรั บ พื ช อาหาร เพื่ อ การผลิ ต ที่ มี ค วามปลอดภั ย
ดานอาหาร บนพื้นฐานของการเพาะปลูกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอสังคม และสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับได การประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยของอาหาร หลักเกณฑการรับรองมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ขอกําหนดของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เกษตรอินทรีย และระบบมาตรฐาน
การเกษตรของพืชอาหารตาง ๆ
Principle of good agricultural practices of food crops for safe food production on
the basis of environmental friendly and social responsibility which can be traced back, risk
assessment for food safety, certification schemes for good agricultural practices, regulations
in good agricultural practice, organic agriculture and other systems for food crops.
ก.พส. 481 (359481) : การออกแบบภูมิทัศน
3(2-3-4)
HORT 481
: Landscape Design
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือความเห็นชอบจากภาควิชา
ความหมายของภูมิสถาปตยกรรม ประวัติศาสตรและการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดทางภูมิทัศนใน
แตละชวงเวลา มูลฐานของการออกแบบและกอสรางภูมิทัศน หลักการและวิธีการในการปฏิบัติออกแบบ
ภูมิทัศน ทักษะเบื้องตนที่ตองการในการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน ความสําคัญ ดานหลักการพืชสวนใน
การออกแบบภู มิ ทั ศ น ป จ จั ยที่ มี ผ ลต อการเจริญ เติ บ โตของพื ช องค ป ระกอบในงานภู มิ ทั ศ น แ ละขั้ น ตอน
ในกระบวนการออกแบบภูมิทัศนเบื้องตน หลักการดูแลรักษาวัสดุพืชพรรณ ระบบไฟฟาและระบบระบายน้ํา
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ในงานออกแบบภูมิทัศน ระบบชลประทานภูมิทัศน วัสดุกอสรางในงานภูมิทัศนและกระบวนการกอสราง
ในงานภูมิทัศน
Meanings of landscape architecture, history and changes in landscape traditions
over time; the fundamentals of landscape design and construction, the principles and
methods of landscape design practices, the basic skills needed in landscape design and
development, importance of horticulture principles in landscape work, factors affecting plant
growth, landscape design components and basic landscape design process, principles of
maintenance of plant materials, electric system and drainage system in landscape design,
irrigation system in landscape work, construction materials for landscape construction and
construction process.
ก.พส. 483 (359483) : การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 3
4(2-6-5)
HORT 483
: Garden and Environmental Design 3
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 382 (359382)
วิเคราะหพื้นที่ สภาพแวดลอม และวางผังออกแบบสวนและสภาพแวดลอมในพื้นที่ลาดชัน รวมถึง
วิเคราะหความตองการตาง ๆ ของผูใชงานในพื้นที่ ผลกระทบที่มีตอพื้นที่และบุคคลรอบขาง การออกแบบ
ภูมิทัศน สภาพแวดลอม และออกแบบรายละเอียดองคประกอบของสวนในพื้นที่ลาดชันขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ การเลือกใชวัสดุพืชพรรณที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและภูมิอากาศเฉพาะถิ่น การประยุกตใช
ศิลปะและวัฒนธรรมลานนากับการออกแบบภูมิทัศนและสภาพแวดลอม ถายทอดและอธิบายแนวความคิดใน
การออกแบบสวนและสภาพแวดลอมในพื้นที่ลาดชันโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
Analyze site, environment, and planning garden and environmental design on
slope area, user requirement and impact analysis; designing landscape, environment and
utilization details of garden elements for middle to large slope area, selection of appropriate
plant materials for specific environment and climate condition, application of Lanna arts and
culture to landscape and environmental design, communication and explanation of ideas in
garden and environmental design on slope area by computer software.
ก.พส. 484 (359484) : การออกแบบสวนและสภาพแวดลอม 4
4(2-6-5)
HORT 484
: Garden and Environmental Design 4
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พส. 483 (369483)
รวบรวมข อ มู ล และวิ เคราะห คุ ณ สมบั ติ ต าง ๆ ของพื้ น ที่ ที่ เลื อ กเพื่ อ สรางโครงการที่ เหมาะสม
วิเคราะหความตองการตาง ๆ ของผูใชงานในพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะหผลกระทบของการออกแบบที่มีตอพื้นที่
และบุคคลรอบขาง ออกแบบผังบริเวณของพื้นที่ที่เลือกมา การเลือกใชวัสดุพืชพรรณ การออกแบบลักษณะ
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สิ่งกอสรางในสวนและการเลือกใชวัสดุกอสราง การออกแบบรายละเอียดและองคประกอบตาง ๆ ของสวน
ถายทอดแนวความคิดโดยนําเสนองานในรูปแบบกราฟกจากโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมีความสอดคลองกับงาน
ที่เลือก
Data collection and analysis properties of selected site to design an appropriate
project, consideration of user requirements and effects of design on the area and
surrounding people, site planning, plant material selection and construction elements design
for garden and composition details, communication and explanation of ideas in garden and
environmental design by computer software.
ก.พส. 490 (359490) : สหกิจศึกษาทางพืชสวน
6
HORT 490
: Cooperative Education in Horticulture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การฝ ก ปฏิ บัติงานทางพื ชสวนในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน โดยปฏิ บัติงานเสมื อน
พนักงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง และตองไดรับการดูแลและควบคุม
โดยพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษาจากภาควิชา รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย
หรือการศึก ษาที่ ดําเนิ น การในระหวางการปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการ และการนํ าเสนอความรูแ ละ
ประสบการณจากสหกิจศึกษา
Working in horticulture area at federal or private organization as if student is an
employee in that organization for at least 16 weeks consecutively under supervision of
designate staff from the organization and advisor from the department; writing report which
was result from research or study conducted during working at the cooperation, and giving
presentation on experiences gained during the cooperative education.
ก.พส. 497 (359497) : สัมมนา
1(1-0-2)
HORT 497
: Seminar
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของสาขาวิชา
การนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งประกอบดวยการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย การเขียนบทคัดยอในรูปแบบของ
บทความวิชาการ การเตรียมขอมูลเพื่อการนําเสนอ การเตรียมสื่อประกอบการนําเสนอ และการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบการประชุมวิชาการเปนภาษาอังกฤษ โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory:
S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory: U)
Research results presentation, including research topic design, academic article
abstract writing, preparation of information for presentation, visual aid preparation for
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presentation, and research result presentation in an academic conference format in English.
Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.พส. 499 (359499) : ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
HORT 499
: Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
กระบวนการทํางานวิจัย ประกอบดวยการกําหนดโจทยปญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การทบทวน
เอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ ง การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก าร ผลที่ ค าดว าจะได รับ การดํ า เนิ น งานวิ จั ย
การบันทึกและการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัย โดยมีการใหลําดับขั้น
เปนที่นาพอใจ (Satisfactory: S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory: U)
Research working procedures including determining research questions and
hypothesis; reviewing related literatures; setting objectives, methods, and expected results;
conducting research; collecting and analyzing research data; writing research report or
research article. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.รพ. 212 (360212) : ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
1(0-3-1)
PLP 212
: Elementary Plant Pathology Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210) หรือลงทะเบียนพรอมกัน
การปฏิ บั ติ ก ารโรคพื ช เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ ที่ ใช ในการศึ ก ษา การเตรีย มอาหารเลี้ ย งเชื้ อ
การเก็บและตรวจสอบตัวอยางโรคพื ช การวินิ จฉัยโรคพื ช โรคที่ เกิดจากเชื้อรา แบคที เรีย ไวรัส ไวรอยด
ไฟโตพลาสมา และไสเดือนฝอย โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคเมล็ดพันธุ โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต
การปองกันกําจัดโรคพืช และกรณีศึกษาในคลินิกโรคพืช
Equipment use in elementary plant pathology and culture media preparation,
plant disease collection and inspection, plant diagnosis, plant disease caused by fungi,
bacteria, virus, viroid, phytoplasma and nematode, postharvest disease and seed pathology,
plant disease caused by abiotic agents, plant disease control including case study in plant
disease clinic.
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ก.รพ. 301 (360301) : เทคนิคทางโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 301
: Plant Pathology Techniques
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210) และ ก.รพ. 212 (360212); หรือลงทะเบี ยนเรียน
พรอมกัน
เทคนิคตาง ๆ ในการศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืช ไดแก การทําใหปลอดเชื้อ การเลี้ยงเชื้อ การแยกเชื้อ
การตรวจสอบเชื้อภายใตกลองจุลทรรศน การปลูกเชื้อ การเก็บรักษาเชื้อ การวางแผนวิจัยและวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ
Various techniques for studying in plant pathogens i.e. aseptic techniques,
cultivation, isolation, investigation under microscope, inoculation, preservation; and research
plans and statistical analysis.
ก.รพ. 304 (360304) : โรคของพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
PLP 304
: Diseases of Economic Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210)
ลักษณะอาการของโรค ชนิดของเชื้อสาเหตุ การแพรระบาด และการปองกันกําจัดโรคพืชเศรษฐกิจ
ที่เกิดในกลุมของ พืชผัก ไมดอกไมประดับ พืชไร และไมผล
Symptoms, pathogen, epidemiology and control of diseases of economic
vegetable crops, ornamental plants, field crops and fruit crops.
ก.รพ. 390 (360390) : การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช
3(0-18-0)
PLP 390
: Professional Skill Training in Plant Pathology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การฝกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช โดยฝกปฏิบัติในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการเกษตรดานตาง ๆ และทํางานรวมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
Practical training in professional skill for plant pathology student at a
governmental or private sector. Excursion into various agricultural development projects and
training in other related division.
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ก.รพ. 400 (360400) : การวินิจฉัยโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 400
: Diagnosis of Plant Diseases
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210) และ ก.รพ. 212 (360212) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ความสําคัญและอุปกรณที่จําเปนสําหรับการวินิจฉัยโรคพืช การเก็บตัวอยางพืชเพื่อการวินิจฉัยโรค
ขั้นตอนและวิธีการสําหรับการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุมาจากสิ่งมีชีวิตคลายรา รา แบคทีเรีย
ไวรัส ไวรอยด และไสเดือนฝอย การวิเคราะหโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิตหรือสภาพแวดลอม การวินิจฉัยใน
คลินิกพืชและการใหบริการชุมชน
The importance and equipment required for the diagnosis of plant diseases,
collection of plant disease samples for diagnosis, the procedures and methods for diseases
diagnosis, diagnosis of plant diseases caused by pseudo fungi, fungi, bacteria, virus, viroid,
nematodes, abiotic or environmental factors and plant diagnostic clinic and community
service.
ก.รพ. 401 (360401) : โรคของไมดอกไมประดับ
3(2-3-4)
PLP 401
: Diseases of Ornamental Plants
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210)
ประวัติและความสําคัญของโรคไมดอกไมประดับ สาเหตุและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาของโรค
ลักษณะอาการ สาเหตุ การระบาด และการวินิจฉัยโรคของกลวยไม กุหลาบ เบญจมาศ หนาวัว แกลดิโอลัส
คารเนชั่น ไมยืนตนและไมพุมประดับ และไมใบประดับ และการจัดการโรคภายใตการผลิตตามมาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
History and the importance of diseases in ornamental plants, causes and factors
affecting disease development, symptoms, causal agents, epidemics and diagnosis of
diseases of orchid, rose, chrysanthemum, anthurium, gladiolus, carnation, ornamental tree
and shrub, Good Agricultural Practice (GAP) for ornamental plant disease control.
ก.รพ. 402 (360402) : โรคของพืชไร
3(2-3-4)
PLP 402
: Diseases of Field Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210)
ประวัติและความสําคัญของโรคพืชไร โรคขาว โรคขาวโพด โรคของธัญพืชวงศหญา โรคของธัญพืช
วงศถั่ว โรคพืชไรที่สําคัญอื่น ๆ ระบาดวิทยา การประเมินการเกิดโรค การประเมินความรุนแรงของโรคพืชไร
ที่สําคัญ และการจัดการโรค
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History and the importance of diseases in field crops, rice diseases, maize diseases,
diseases of other cereals in Poaceae, diseases of other cereals in Fabaceae, diseases of other
important field drops, disease epidemiology, disease incidence and severity assessments in
important field crops and disease management.
ก.รพ. 403 (360403) : โรคของไมผล
3(2-3-4)
PLP 403
: Diseases of Fruit Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210)
ความสําคัญของโรคไมผล ประเภทของไมผล โรคสําคัญของไมผลเขตรอน; ยืนตน ลมลุก ใบเลี้ยง
เดี่ยว เถาเลื้อย; โรคไมผลเขตกึ่งรอน โรคไมผลเขตหนาว อาการ การวินิจฉัย การแพรระบาด และการควบคุม
โรคภายใตการจัดการโรคพืชแบบผสมผสาน
Importance of fruit crops diseases, types of fruit crops, importance diseases of
tropical fruit crops; perennial plants, herbaceous plants, monocotyledon plants, climber
plants; sub-tropical fruit crops, temperate fruit crops, symptoms, diagnosis, epidemics and
disease control under integrated plant disease management.
ก.รพ. 404 (360404) : โรคของผัก
3(2-3-4)
PLP 404
: Diseases of Vegetable Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210)
ความสําคั ญ ของโรคผั ก ในระบบการผลิต โรคผักในวงศกะหล่ํา วงศม ะเขือ วงศแ ตง วงศห อม
และผักบางชนิดในพื้นที่สูง ลักษณะอาการ สาเหตุโรค การวินิจฉัยโรค วงจรการเกิดโรค การระบาด และ
การจัดการโรคผัก ภายใต ก ารผลิ ตตามมาตรฐานการปฏิบั ติท างการเกษตรที่ ดี และเกษตรอินทรียสําหรับ
การผลิตผัก
Importance of vegetable crop diseases in production system, vegetable crop
diseases in Brassicaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Alliaceae and some highland
vegetables, symptoms, causal agents, diagnosis, disease cycle, epidemics and disease
management under Good Agricultural Practice (GAP) and organic standards for vegetable
production.
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ก.รพ. 407 (360407) : การปองกันกําจัดโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 407
: Plant Disease Control
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210) และ ก.รพ. 212 (360212); หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
การระบาดของโรคพื ช วิธีก ารปองกันกําจัดโรคพืชแบบตาง ๆ ไดแก เขตกรรม การกักกัน พื ช
พันธุตานทาน ชีววิธี สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ และการจัดการโรคพืชแบบผสมผสาน
Epidemiology of plant disease; various methods of plant disease control i.e.
cultural practice, plant quarantine, resistant varieties, chemical control, biological control,
biotechnology and integrated plant disease management.
ก.รพ. 411 (360411) : โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
3(2-3-4)
PLP 411
: Bacterial Plant Diseases
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210) และ ก.รพ. 212 (360212)
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับแบคทีเรียวิทยา การจัดหมวดหมู การระบุชนิด สัณฐานวิทยา โครงสราง
สรีรวิทยา และอาการของโรคแบคทีเรีย การติดเชื้อและพัฒนาการของโรคของพืชปลูกและพืชปา กลยุทธ
การปองกันและควบคุมโรค
Introduction to bacteriology, classification, identification, morphology, structure,
physiology and symptoms of bacterial plant pathogen, infection, disease development
symptoms of cultivated and wild plant, prevention and control strategies.
ก.รพ. 423 (360423) : ราสาเหตุโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 423
: Plant Parasitic Fungi
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210); และ ก.รพ. 212 (360212) หรือลงทะเบี ยนเรียน
พรอมกัน; หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
รูปรางลักษณะราสาเหตุโรคพืช ลักษณะที่แตกตางกันของเสนใย โครงสรางสืบพันธุ ขยายพันธุ
ชนิ ด และรู ป ร า งของสปอร โครงสร า งที่ บ รรจุ ส ปอร และโครงสร า งที่ ให กํ า เนิ ด สปอร เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
การดํารงชีวิตของรา การเขาทําลายพืช การพัฒนาของโรคและการระบาด
General characteristics of plant parasitic fungi, differences of fungal hyphae,
asexual and asexual reproductive structures, type and shape of spores, details of spore
bearing structures, life cycle of plant parasitic fungi, fungal infection and disease
development in plant and fungal epidemiology.
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ก.รพ. 431 (360431) : ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
3(2-3-4)
PLP 431
: Plant Parasitic Nematodes
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210) และ ก.รพ. 212 (360212); หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าค สั ณ ฐานวิท ยา ชี พ จั ก ร และการจํ าแนกชนิ ด ของไส เดื อ นฝอยศั ต รูพื ช
ลักษณะอาการของโรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอยศัตรูพืช เทคนิคการแยกไสเดือนฝอยศัตรูพืชออกจากดินและ
พืช ความสัมพันธระหวางพืชและไสเดือนฝอยศัตรูพืช และการควบคุม
Anatomy, morphology, life cycle and identification of plant parasitic nematodes,
symptoms of plant diseases caused by plant parasitic nematodes, the plant parasitic
nematodes extraction techniques of soil and plant components, the interaction between
plants and plant parasitic nematodes, and the control.
ก.รพ. 441 (360441) : ไวรัสวิทยาของพืช
3(2-3-4)
PLP 441
: Plant Virology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210) และ ก.กฏ. 210 (357210)
โครงสรางและคุณสมบัติของไวรัสศัตรูพืช ลักษณะอาการและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
พื ชที่ถูกไวรัสทําลาย การถายทอดและสังเคราะหเชื้อไวรัส การแยกไวรัสบริสุท ธิ์ การปองกันกําจัด และ
การประยุกตใชความรูในการแกไขปญหาโรคไวรัสของพืช
Structure and properties of plant viruses, symptomatology and physiology of virus
infected plants, virus transmission and synthesis, purification of plant viruses, plant virus
control and application of knowledge to solve plant viral disease problems.
ก.รพ. 450 (360450) : โรคหลังเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
PLP 450
: Postharvest Diseases
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ลั ก ษณะอาการและการวิ นิ จ ฉั ย โรคหลั ง เก็ บ เกี่ ย วของเมล็ ด ธั ญ พื ช เมล็ ด พั น ธุ ผั ก และผลไม
การจําแนกชนิดเชื้อสาเหตุ ปจจัยที่มีผลตอการเกิดโรคหลังเก็บเกี่ยว สารพิษจากเชื้อรา และการควบคุมโรค
หลังเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
Symptoms and diagnosis of postharvest diseases in cereal grains, seeds,
vegetables and fruits; plant pathogens identification, factors influencing postharvest diseases,
mycotoxin and suitable methods for controlling postharvest diseases.
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ก.รพ. 460 (360460) : ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชือ้ โรคในระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
PLP 460
: Molecular Plant Pathogen Interactions
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสั ม พั นธท างพั นธุกรรมระหวางพื ชอาศัยกับเชื้อสาเหตุโรคในระดับ โมเลกุล ยีนที่ ควบคุม
ลักษณะความตานทาน และความออนแอตอโรคของพืชอาศัย ความผันแปรทางพันธุกรรมของพืชอาศัยและ
ของเชื้อสาเหตุโรค กลไกการเกิดโรคในพืช สรีรวิทยาของพืชที่เปนโรค พันธุกรรมและขบวนการทางชีวเคมีของ
เชื้อสาเหตุที่ทําใหพืชเปนโรค กลไกการสื่อความในระบบพืช กลไกการปองกันตนเองของพืชอาศัยในธรรมชาติ
และพันธุวิศวกรรมกับการประยุกตใชทางดานการเกษตร
Genetic interaction between plant and pathogens at the molecular level, host
gene controlling resistance and susceptible to the pathogen, genetic variation in host plant
and pathogen, disease mechanism in host plants, physiology of infected plants, genetic and
biochemical basis of virulence in plant pathogen, signal transduction mechanisms in plant,
defense mechanism in the host plants, genetic engineering and the application in
agriculture.
ก.รพ. 470 (360470) : การประยุกตใชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 470
: Application of Plant Tissue Culture
in Plant Pathology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210); ก.รพ. 212 (360212)
หลั ก การในการเพาะเลี้ ย งอวั ย วะ เนื้ อ เยื่ อ และเซลล ข องพื ช การประยุ ก ต ใช ป ระโยชน จ าก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางโรคพืช และการผลิตพืชที่ปลอดโรคและทนตอโรค โดยการใชเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
Principles of plant organ, tissue and cell cultures of plants and their application to
plant pathological studies. Production of disease-free and disease-resistance by plant tissue
culture techniques.
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ก.รพ. 471 (360471) : การประยุกตใชเทคนิคระดับโมเลกุล
3(2-3-4)
ทางดานโรคพืชและการเกษตร
PLP 471
: Application of Molecular Techniques
in Plant Pathology and Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.รพ. 210 (360210); ก.รพ. 212 (360212)
ความรูพื้นฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุลของโครงสรางและองคประกอบของกรดนิวคลิอิค เทคนิค
ระดับโมเลกุลที่นํามาประยุกตเพื่อการจําแนกและตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคพืช รวมไปถึงการนํามาประยุกตใน
การเกษตร
Principles of molecular biology in structure and composition of nucleic acids,
molecular techniques for plant pathogens identification and diagnosis, including molecularbased application in agriculture.
ก.รพ. 490 (360490) : สหกิจศึกษาทางโรคพืช
6
PLP 490
: Cooperative Education In Plant Pathology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290) และ ก.สส. 380 (352380); หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
การทํางานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ปฏิบัติงานเสมือนพนักงาน
ไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและ
พนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับการมอบหมายจากหนวยงานและภาควิชา มีการกําหนดลักษณะแผนงานใหนักศึกษา
หรือโครงงานวิจัย และนักศึกษาตองทํารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผลการศึกษา
และนําเสนอผลการฝกงาน
Working at a public or private organization as a temporary employee for at least
16 weeks, being evaluated by an advisor and mentors assigned by the organization and the
department, assign independent studies or researches, and students must report and
present after a cooperative education and be evaluated.
ก.รพ. 497 (360497) : สัมมนา 1
1(1-0-2)
PLP 497
: Seminar 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การสั ม มนาหั วข องานวิจั ยทางโรคพื ชที่ เกี่ยวของกับ ป ญ หาพิ เศษ การนํ าเสนอหั วของานวิจัย
การคนควาเอกสารอางอิง เทคนิคการนําเสนอและการนําเสนอปากเปลา โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ
(Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
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Seminar in topic of plant pathology research related to special problem,
presentation of research title, review literatures, technique in presentation and oral
presentation. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.รพ. 498 (360498) : สัมมนา 2
1(1-0-2)
PLP 498
: Seminar 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การสั ม มนางานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาพิ เศษหรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา การค น คว า เอกสารอ า งอิ ง
หลักการเสนอผลการทดลองและการวิจารณ ผลการทดลอง เทคนิคในการนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ และ
การนําเสนอปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S) หรือไมเปน
ที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
Seminar in plant pathology research related to special problem and cooperative
education, literatures review, reporting the result and discussion, presentation technique and
English oral presentation. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.รพ. 499 (360499) : ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
PLP 499
: Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การกําหนดหัวขอปญหางานวิจัย วัตถุประสงค ดําเนินงานวิจัย วิเคราะหผล วิจารณผล สรุปผล
เขียนเลม และสอบในรูปแบบการนําเสนอปากเปลา โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory : S)
หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
Determining special problem topics, objectives, conducting research, analyzing
data, criticizing and summarizing the results, writing the special problem report, and examine
by oral presentation. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.ปฐ. 211 (361211) : หลักปฐพีศาสตร
3(3-0-6)
SOIL 211
: Principle of Soil Science
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210); หรื อ ว.คม. 111 (203111) และ ว.คม. 115
(203115)
หลักการกําเนิดดิน ฟสิกสของดิน เคมีของดิน จุลินทรียดิน ความอุดมสมบูรณ ของดินและธาตุ
อาหารพื ช รวมทั้งการสํารวจและจําแนกดิน การประยุกตวิท ยาศาสตรของดินในการจัดการดินและน้ําให
คงประโยชน ยั่ ง ยื น เกษตรแม น ยํ า และการจํ า ลองระบบดิ น และพื ช เพื่ อ ปรั บ ปรุ งศั ก ยภาพการผลิ ต ทาง
การเกษตรและปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
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Fundamental of soil genesis, soil physics, soil chemistry, soil biology, soil fertility
and plant nutrients including soil survey and classification, application of soil science to
sustainable land and water, precision agriculture and soil-crop system modeling in order to
improve agricultural productivity and environmental quality.
ก.ปฐ. 214 (361214) : ปฏิบัติการปฐพีศาสตร
1(0-3-0)
SOIL 214
: Soil Science Laboratory
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือลงทะเบียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวัตถุตนกําเนิดดิน การศึกษาโปรไฟลดินเบื้องตน แผนที่การจําแนกดินโลกและ
แผนที่ ดิ น ของประเทศไทย สมบั ติ ท างกายภาพของดิ น การวั ด ความเป น ประโยชน ข องน้ํ าในดิ น การวั ด
ความเปน กรดของดิ นและความต องการปู น การวัดความเค็ม ของดิน และความตองการน้ํ าในการชะลาง
อิน ทรียวัตถุแ ละกิ จกรรมของจุ ลิ น ทรียดิ น ธาตุอ าหารพื ช และการใชปุ ย การจําแนกสมรรถนะที่ ดิน ทาง
การเกษตรและแผนที่การใชประโยชนที่ดิน การอนุรักษดินและการจัดการดินบนพื้นที่ลาดเท การจัดการลุมน้ํา
Laboratory exercise and practices on parent materials, soil profile description,
world soil map and soil map of Thailand, soil physical properties, measurement of soil water
availability, measurement of soil acidity and lime requirement, measurement of soil salinity
and leaching requirement, soil organic matter and microbial activity, plant nutrients and
fertilizers, agricultural land capability classification and land use map, soil conservation and
sloping land management, watershed management.
ก.ปฐ. 301 (361301) : คุณภาพดินและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
SOIL 301
: Soil and Environmental Quality
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.คม. 111 (203111) หรือ ว.คม. 115 (203115) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
การแบ ง ประเภทของสารมลพิ ษ บทบาทของดิ น ในวั ฏ จั ก รเคมี ธรณี ชี ว ของธาตุ ห ลั ก และ
สารประกอบในภาวะแวดล อ ม ปฏิ สั ม พั น ธ ข องสารมลพิ ษ กั บ ดิ น แหล ง น้ํ า และบรรยากาศแวดล อ ม
แนวทางการประเมินความเสี่ยงอันเนื่องจากสารมลพิษ วิธีการจัดการดินเพื่อแกไขหรือลดสารมลพิษ
The classification of pollutants. The role of soils in biogeochemical cycling of
major elements and compounds of environmental concern. Interactions of these potential
pollutants with soils and the aquatic and atmospheric environment are emphasized. The
concept of risk assessment is reviewed. Methods of soil management or remediation to
minimize or correct pollution are presented.
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ก.ปฐ. 321 (361321) : การวิเคราะหดินและพืช
4(3-3-7)
SOIL 321
: Soil and Plant Analysis
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรื อ ก.ปฐ. 211 (361211) หรื อ ก.พศ. 210
(363210)
หลักการของการวิเคราะหความเปนกรดดางในดิน อินทรียคารบอนในดิน อินทรียวัตถุในดิน และ
ธาตุอาหารพืชในดินและพืช การแปลผลการวิเคราะห ฝกปฏิบัติเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ
และการควบคุมคุณภาพของการวิเคราะห
Principles of soil pH, organic carbon, organic matter, and soil and plant nutrient
analysis; interpretation of analytical results; practical exercises on various laboratory
techniques and quality control.
ก.ปฐ. 322 (361322) : การวิเคราะหดินและพืชเบื้องตน
3(2-3-4)
SOIL 322
: Introduction to Soil and Plant Analysis
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 202 (361202) หรื อ ก.ปฐ. 210 (361210) หรื อ ก.ปฐ. 212
(363212)
หลักการพื้นฐานของการวิเคราะหดินและพืช การตีความผลการวิเคราะห การฝกหัดปฏิบัติเทคนิค
ตาง ๆ ในหองปฏิบัติการและการควบคุมคุณภาพ
Fundamental principles of soil and plant analysis, interpretation of analytical
results, practical exercises on various laboratory techniques and quality control.
ก.ปฐ. 341 (361341) : ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับการเกษตร
3(2-3-4)
SOIL 341
: Spatial Information System for Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรื อ ก.ปฐ. 211 (361211) หรื อ ก.กษ. 210
(400210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
หลั ก การและบทบาทของระบบสารสนเทศเชิ ง พื้ น ที่ สํ า หรั บ การจั ด การทรั พ ยากรที่ ดิ น และ
การเกษตร องคประกอบและการจัดการระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ การไดมาซึ่งสารสนเทศเชิงพื้นที่ ชนิดและ
รูปแบบของสารสนเทศเชิงพื้นที่ การออกแบบตารางฐานขอมูล การวิเคราะหและแสดงผลขอมูล ตลอดจน
ตัวอยางการประยุกตใชระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับทางการจัดการทรัพยากรที่ดินและการเกษตรในดาน
ตาง ๆ
Principle and role of spatial information system for managing land and agricultural
resources, elements and spatial information system management, acquisition of spatial
information, types and patterns of spatial information, database table design, data analysis
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and presentation, including case studies of spatial information system applications for land
and agricultural resources management in various fields.
ก.ปฐ. 351 (361351) : การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
3(3-0-6)
SOIL 351
: Soil Fertility Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรื อ ก.ปฐ. 211 (361211) หรื อ ก.พศ. 210
(363210)
ความอุดมสมบูรณของดิน ธาตุอาหารพืช คอลลอยดดิน แรดินเหนียวและการแลกเปลี่ยนประจุ
ความเป น กรดด างของดิ น ดิ น เค็ ม และดิ น โซดิก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซีย ม ซัล เฟอร แคลเซีย ม
แมกนีเซียม จุลธาตุ อินทรียวัตถุในดิน ปุยและการใชปุยในการผลิตพืช การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
และการจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
Soil fertility, plant nutrient elements, soil colloids, clay minerals and ions
exchange, soil acidity and alkalinity, saline and sodic soils, nitrogen, phosphorus, potassium,
sulfur, calcium, magnesium, micronutrients, soil organic matters, fertilizers and fertilizer
usage in crop production, soil fertility evaluation and soil fertility management.
ก.ปฐ. 390 (361390) : การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาปฐพีศาสตร
3(0-18-0)
SOIL 390
: Professional Skill Training in Soil Science
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การฝกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาปฐพีศาสตร โดยฝกปฏิบัติในหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการเกษตรดานตาง ๆ และทํางานรวมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
Practical training in professional skill for soil science student at a governmental or
private sector. Excursion into various agricultural development projects and training in other
related division.
ก.ปฐ. 413 (361413) : การจําลองระบบดิน-พืช
3(3-0-6)
SOIL 413
: Soil-Crop Systems Modeling
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ.210 (361210) หรือ ก.ปฐ.211 (361211) หรือ ก.พศ. 210 (363210)
หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
หน ว ยสากลทางวิ ท ยาศาสตร แ ละการวิ เคราะห ห น ว ยวั ด แนวคิ ด เชิ งระบบสํ าหรั บ การสร า ง
แบบจําลองระบบดิน-พืช หลักการสรางแบบจําลองระบบดิน-พืช ระบบเกษตร เทคนิคและขั้นตอนการสราง
แบบจําลองระบบดิน-พืช แบบจําลองระบบดิน-พืชของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
เกษตร การเชื่อมโยงแบบจําลองระบบดิน-พืชกับฐานขอมูลเชิงพื้นที่
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International system of unit and unit analysis, system approach for the
development of soil-crop system models, principles of soil-crop system models
development, soil-crop system models development technique and steps, soil-crop system
models of decision support system for agrotechnology transfer and linking soil-crop system
models with spatial database.
ก.ปฐ. 414 (361414) : การจัดสรรทรัพยากรอยางแมนยําเพื่อระบบนิเวศเกษตรยั่งยืน
3(3-0-6)
SOIL 414
: Precision Resource Allocation for Sustainable
Agroecosystem
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 211 (361211) หรือ ก.กษ. 210 (400210)
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความแปรปรวนและความหลากหลายของระบบนิเวศเกษตร การทํา
ความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกษตรอยางแมนยําดวยนวัตกรรมและระบบขอมูลเชิงพื้นที่และ
เชิงเวลา การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และเชิงเวลา คาดการณ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
เกษตรบนพื้นฐานขอมูล การวางแผนจัดสรรทรัพยากรอยางแมนยําเพื่อระบบนิเวศเกษตรที่ยั่งยืน
Principles and concepts related to agroecosystems variation and diversity,
precisely understand changes in agroecosystems using precise spatial and temporal data
innovations and systems, analysis and synthesis of spatial and temporal data, predict
changes of agroecosystems based on data sets, precise resource allocation and planning for
sustainable agroecosystems.
ก.ปฐ. 421 (361421) : ปฐพีเคมี
3(3-0-6)
SOIL 421
: Soil Chemistry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรื อ ก.ปฐ. 211 (361211) หรื อ ก.พศ. 210
(363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจัดเรียงตั วของอะตอมและพั นธะเคมี เคมีดินและสมบั ติของแรซิลิเกต โดยเนน หนักในแร
เลเยอรซิลิเกต การสลายตัวผุพังทางเคมีและอินทรียวัตถุในดิน กระบวนการแลกเปลี่ยนแคทไอออนและ
แอนไอออนในดิน ดินกรด และดินดาง เคมีเบื้องตนของดินน้ําขัง ดินกรดจัด และดินเค็ม
Atomic arrangement and chemical bonds, chemistry and properties of silicate
minerals with emphasis on layer silicates, chemical weathering processes and soil organic
matter, cation and anion exchange in soil; soil acidity and alkalinity, introduction to
chemistry of submerged soil, acid sulfate soil and saline soil.
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ก.ปฐ. 433 (361433) : เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
3(2-3-4)
SOIL 433
: Soil Microbial Biotechnology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ป ฐ. 210 (361210) ห รื อ ก.ป ฐ. 211 (361211) ห รื อ ว.จช .
205(215205) หรือ ว.จช. 206 (215206)
พื้นฐานจุลชีววิทยาทางดิน ดินถิ่นอาศัยของจุลินทรียดิน สิ่งมีชีวิตในดิน แบคทีเรียและอารเคีย รา
แอคทิโนมัยซีท ไซยาโนแบคทีเรียและสาหราย นิเวศวิทยาของจุลินทรียดิน ไรโซสเฟยร พืชและไมคอรไรซา
การเปลี่ยนรูปไนโตรเจนโดยจุลินทรีย การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ การแปรสภาพของซัลเฟอรโดยจุลินทรีย
การแปรสภาพของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยจุลินทรีย การยอยสลายอินทรียวัตถุ บทบาทของจุลินทรีย
ดานการเกษตรและสิ่งแวดลอม
Soil microbiology basics, soils a habitat for soil microorganisms, soil organisms,
bacteria and archaea, fungi, actinomycetes, cyanobacteria and algae, microbial ecology,
rhizosphere, plant and mycorrhiza, nitrogen transformation by microorganisms, biological
nitrogen fixation, microbial transformation of sulfur, microbial transformation of phosphorus
and potassium, organic matter decomposition, the roles of microorganisms in agriculture and
environment.
ก.ปฐ. 442 (361442) : การสํารวจและจําแนกดิน
3(2-3-4)
SOIL 442
: Soil Survey and Classification
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรือ ก.ปฐ. 211 (361211) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
คุณสมบัติและวิธีการจําแนกดิน ลักษณะและการกระจายของดินชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมดินหลักของภาคเหนือ การใชและการจัดการดินใหเหมาะสมตามชนิดของดิน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช
และการทําแผนที่ดิน กรณีศึกษาตามแหลงตาง ๆ ที่มีตัวแทนของดินชุดตาง ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย
Properties and methods used in distinguishing soils, characteristics and distribution
of soils and the causes of these soil differences in Northern Thailand, field and laboratory
works includes soil mapping techniques, soil survey interpretation and field trips to examine
representative northern Thailand soils.
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ก.ปฐ. 452 (361452) : ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
SOIL 452
: Fertilizer and Plant Nutrient Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรื อ ก.ปฐ. 211 (361211) หรื อ ก.พศ. 210
(363210)
การใชปุยเพื่อเพิ่มผลผลิต ชนิดและการจําแนกปุย สมบัติของปุย เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ปุยธาตุอาหารรอง และปุยจุลธาตุ รวมถึงปุยอินทรียตาง ๆ หลักการใชปุย
อยางมีประสิทธิภาพ การจัดการปุยเฉพาะพื้นที่
Fertilization for increasing crop production; types of fertilizer and fertilizer
classification; fertilizer properties; production technology and usage of nitrogen, phosphorus,
potassium, secondary nutrient, micronutrient, and organic fertilizers; principle of efficient
fertilization; site-specific fertilizer management.
ก.ปฐ. 453 (361443) : ดินและธาตุอาหารพืช
3(3-0-6)
SOIL 453
: Soil and Plant Nutrition
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พร. 311 (353311) หรื อ ก.พส. 311 (359311) หรื อ ก.ปฐ. 351
(361351) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ธาตุ อ าหารที่ จํ าเป น สํ าหรั บ พื ช ดิ น ในฐานะที่ เป น วัส ดุ ให ธ าตุ อ าหารพื ช ป จ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
ความเปนประโยชนของธาตุอาหาร กลไกในการดูดซึม และการเคลื่อนยายธาตุอาหารพืช การใชประโยชนของ
ธาตุอาหารในกระบวนการตาง ๆ ภายในตนพืช ปญ หาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธาตุอาหารของพืชในเขตรอน
การจัดการดินและธาตุอาหารสําหรับการผลิตพืช
Plant macronutrients, soil as plant nutrition medium, factors relation to nutrient
availability, mineral nutrition of plants in relation to mechanism of ion transport, plant
metabolism special emphasis on problems associated with tropical crops nutrition, soil and
nutrient management for crop production.
ก.ปฐ. 461 (361461) : การอนุรักษดิน
3(3-0-6)
SOIL 461
: Soil Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรื อ ก.ปฐ. 211 (361211) หรื อ ก.พศ. 210
(363210)
ศึกษาธรรมชาติและสาเหตุของการพังทลายของดินเนื่องจากลมและฝน สมบัติทางกายภาพและ
ผลกระทบของฝนที่มีตอการชะลางและการพัดพาไปของดิน มาตรการในการควบคุมการพังทลายของดิน
การคาดคะเนน้ําที่ไหลบา การออกแบบทางวิธีกลในการควบคุมการพังทลายของดิน รวมทั้งการจัดการที่ดิน
และปลูกพืชใหเหมาะสม ตลอดจนคนหาวิธีการวิจัยและแกปญหาเพื่อการอนุรักษดิน
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Nature and causes of soil erosion by wind and water, the physical characteristics
and erosivity of rainfall. Proper measures for erosion control on cultivated lands including
the estimation of surface run-off and soil losses, design of mechanical protection works, land
and crop management and erosion research methods.
ก.ปฐ. 471 (361471) : ปฐพีฟสิกส
3(3-0-6)
SOIL 471
: Soil Physics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรื อ ก.ปฐ. 211 (361211) หรื อ ว.ฟส. 181
(207181) หรือ ว.ฟส. 191 (207191)
สมบัติทางฟสิกสของดิน ตลอดจนปรากฏการณ ทางฟสิกสบางอยางที่เกิดขึ้นในดิน โดยเนนถึง
สมบัติทางฟสิกสที่เกี่ยวของกับการเจริญและพัฒนาการของพืช เชน เนื้อดิน โครงสรางของดิน การถายเท
อากาศในดิน อุณหภูมิดิน สถานะ และสมบัติของน้ําในดิน ทําการประเมินหรือตรวจวัดและจัดการสมบัติทาง
ฟสิกสตาง ๆ เหลานั้น เพื่อใหเหมาะสมกับการใชที่ดินเพื่อการเกษตร และทั้งยังสามารถประยุกตแนวคิดตาง ๆ
เหลานี้กับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของได
Physical properties of soils and some physical phenomena which occurred in soils;
emphasis on some physical properties of soil which related to plant growth and
development such as soil texture, soil structure, soil aeration, soil temperature, status and
properties of soil water; evaluation or measurement and management of these properties to
be suitable for agriculture; applying the concepts to the related fields.
ก.ปฐ. 474 (361474) : วิธีการทางปฐพีฟสิกส
1(0-3-0)
SOIL 474
: Methods of Soil Physics
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 471 (361471) หรือลงทะเบียนเรียนพรอมกัน
การปฏิบัติการในหองปฏิบัติการและในภาคสนามเพื่อวัดหรือวิเคราะหสมบัติทางฟสิกส การเก็บ
ตั ว อย างดิ น สํ าหรั บ การวิ เคราะห ส มบั ติ ท างกายภาพของดิ น การวิ เคราะห ก ารกระจายของอนุ ภ าคดิ น
การวิเคราะหความหนาแนนและความพรุน การวัดปริมาณความชื้นในดิน การวิเคราะหความเสถียรของเม็ด
ดิน การวิเคราะหความคงทนของดิน การวัดการนําน้ําของดิน การวัดอัตราการแทรกซึมน้ําของดิน
Laboratory and field exercises in methods of soil physical properties analysis, soil
sampling for analysis of physical properties, analysis of soil particle distribution, analysis of
soil bulk density and porosity, measurement of soil moisture content, analysis of soil
aggregate stability, analysis of soil consistency, measurement of soil hydraulic conductivity,
measurement of soil water infiltration rate.
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ก.ปฐ. 475 (361475) : การจัดการน้ําในดินและการชลประทานระดับไรนา
3(3-0-6)
SOIL 475
: Soil Water Management and On-Farm Irrigation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ปฐ. 210 (361210) หรื อ ก.ปฐ. 211 (361211); และ ว.ฟส.181
(207181); หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
บทบาทสําคัญของน้ําในดิน และระบบการใหน้ําในระดับไรนาตอการผลิตพืช ความสัมพันธของ
ดิน -น้ําและพื ช การจั ดการน้ําในดิ น ดิ นเค็ ม และดินดาง วิธีการให น้ํ าและระบบการระบายน้ําแบบตาง ๆ
การวัด การคํานวณการใชน้ําของพืช และความตองการน้ําสําหรับระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพใน
ระดับไรน า การตั ดสิ น ใจเลื อกวิธีก ารให น้ําแกพื ช การพิ จารณา การวางแผนงาน และดําเนิ นงานสําหรับ
โครงการชลประทานในระดับไรนาทั่วไป
Important roles of soil water and farming irrigation systems for crop production;
soil-plant-water relationships; management of soil water, salinity, alkalinity, quality and
quantity of irrigation water under different irrigation methods and drainage systems;
measurement and calculation of crop water uses and water requirements for efficient
irrigation systems; decision making for the irrigation methods; consideration, planning and
operation for irrigation project.
ก.ปฐ. 476 (361476) : อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
3(3-0-6)
SOIL 476
: Agricultural Meteorology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบดานการเกษตร ความหมายและประโยชนของ
อุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยาการเกษตร องคประกอบอุตุนยิ มวิทยาที่มีอิทธิพลตอการเกษตร ภูมิอากาศและ
ปรากฏการณสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับพืชและสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ การปรับตัวของ
พื ชต อสภาพภู มิ อากาศที่ ไม เหมาะสม การดั ด แปลงสภาพภู มิ อ ากาศให เหมาะสมตอ การเกษตรเครื่อ งมื อ
ตรวจวัดขอมูลทางอุตุนิยมวิทยาการเกษตร การวัดความตองการใชน้ําของพืชทางดานอุตุนิยมวิทยาการเกษตร
การตรวจวัดอากาศ การพยากรณอากาศ และขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
Global climate change and agricultural impacts; definitions and utilizations of
meteorology and agricultural meteorology; elements of meteorology influencing on
agriculture; climate and climate phenomena; appropriate environment for important
economic crops; adaptation of crops to inappropriate environment; appropriately climate
modification to agriculture; agricultural meteorological measuring instruments; measurement
of crop’s water requirement in agricultural; climate measurement, forecasts, and agricultural
meteorological information.
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ก.ปฐ. 490 (361490) : สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร
6
SOIL 490
: Cooperative Education in Soil Science
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การทํางานดานปฐพีศาสตรในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ปฏิบัติงาน
เสมือนพนักงานไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง โดยมีการประเมินผลภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดรับการมอบหมายจากหนวยงานและภาควิชา มีการกําหนดลักษณะแผนงาน
ใหนักศึกษาหรือโครงงานวิจัย และนักศึกษาตองทํารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผล
การศึกษา และนําเสนอผลการฝกงาน
Working in soil science at a public or private organization as a temporary
employee for at least 16 weeks, being evaluated by an advisor and mentors assigned by the
organization and the department, being assign independent studies or researches, and
students must report and present after a cooperative education and be evaluated.
ก.ปฐ. 497 (361497) : สัมมนา 1
1(1-0-2)
SOIL 497
: Seminar 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3
การสัมมนาหัวของานวิจัยทางปฐพีศาสตรที่เกี่ยวของกับปญหาพิเศษ การนําเสนอหัวของานวิจัย
การคนควาเอกสารอางอิง เทคนิคการนําเสนอและการนําเสนอปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ โดยมีการใหลําดับ
ขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory: S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory: U)
Seminar in topic of soil science research related to special problem, presentation
of research title, review literatures, technique in presentation and oral presentation in
English, grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.ปฐ. 498 (361498) : สัมมนา 2
1(1-0-2)
SOIL 498
: Seminar 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การสั ม มนางานวิ จั ยด านปฐพี ศ าสตรที่ เกี่ยวของกับ ป ญ หาพิ เศษหรือสหกิจศึ กษา การค น ควา
เอกสารอ างอิ ง หลั ก การเสนอผลการทดลองและการวิ จ ารณ ผ ลการทดลอง เทคนิ ค ในการนํ าเสนอเป น
ภาษาอังกฤษ และการนําเสนอปากเปลาเปนภาษาอังกฤษ โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory:
S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory: U)
Seminar in soil science research related to special problem or cooperative
education, literatures review, principles of result report and discussion, English presentation
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technique and English oral presentation, grading will be given on satisfactory (S) or
unsatisfactory (U) basis.
ก.ปฐ. 499 (361499) : ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SOIL 499
: Special Problems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
การกําหนดโจทยปญ หางานวิจัยและสมมุติฐานดานปฐพีศาสตร การทบทวนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ ผลที่คาดวาจะไดรับ การเก็บขอมูลวิจัย การวิเคราะหขอมูลงานวิจัย
รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัย และ/หรือ บทความวิจัย โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่นาพอใจ (Satisfactory:
S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory: U)
Determining research questions and hypothesis; searching for literature reviews of
related research; setting objectives, methodology, expected results; collecting research data;
research data analysis, as well as writing research report and/or research paper; grading will
be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.พศ. 401 (363401) : เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับในการเกษตร
3(2-3-4)
PLS 401
: Unmanned Aerial Vehicle Technology in Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 210 (400210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวคิด ประวัติความเปนมา กฎหมายควบคุมการใชอากาศยานไรคนขับ (ยูเอวี, โดรน) ประเภท
โครงสร า ง ระบบการควบคุ ม หลั ก การทํ า งาน รู ป แบบ ประเภทและการจั ด การข อ มู ล ของการใช โดรน
ในการเกษตรทันสมัย ตลอดจนการประยุกตใชโดรน เพื่อการสํารวจขอมูลและการจัดการพื้นที่การเกษตร และ
ระบบควบคุมและเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติกับโดรน
Concepts, history, the law to control unmanned aerial vehicle (UAV, Drone) usage,
types, structure, controlling systems, working principles, data formats, types and
management of Drone in modern agriculture, including applications of Drone for farm land
surveys and management, and automatic data controlling and connecting systems with
Drone.
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ก.พศ. 402 (363402) : เทคโนโลยีโรงเรือน
3(2-3-4)
PLS 402
: Greenhouse Technology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210)
ความสํ า คั ญ ของการผลิ ต พื ช ในโรงเรื อ น การออกแบบโรงเรื อ นและการเลื อ กใช วั ส ดุ ระบบ
การควบคุมสภาพแวดลอม การผลิตพืช ระบบการจัดการน้ําและธาตุอาหาร การจัดการศัตรูพืช การวิเคราะห
ตนทุนและมูลคาทางเศรษฐศาสตร
Importance of greenhouse crop production, design and material selection,
environmental control system, crop production, water and nutrient management, pest
management, cost and economic value analysis.
ก.พศ. 403 (363403) : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแปลงปลูกพืช
3(2-3-4)
PLS 403
: Information System for Crop Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 210 (400210)
พื้นฐานการใชขอมูลตางระดับที่ไดจากการใชเครื่องมือทางการเกษตรในฤดูปลูก ตั้งแตเริ่มปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยว การใชเครื่องมือออนไลนเพื่อดึงขอมูลจากแปลงปลูก การสรางแผนที่แปลงปลูกที่ระยะตาง ๆ
ของการเจริญเติบโตของพืช การประมวลผลภาพ การประยุกตใชเครื่องมือและขอมูลทางการเกษตรมาชวยใน
การตัดสินใจ จัดการและจัดสรรแปลงปลูกโดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร
Introduction to different layers of information collected by agricultural machinery
during crops growing season from planting to harvest, the use of online resources to retrieve
farm information, field map construction at different crop stages, basic imagery analysis,
integration of machinery and information to aid in management decisions for field
management zones using computer software.
ก.พศ. 451 (363451) : พืชพลังงาน
3(3-0-6)
PLS 451
: Energy Crops
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสําคัญ และสถานการณ โลก ชนิดของพืชพลังงาน ลักษณะทางพฤกษศาสตรพืชพลังงาน
เทคโนโลยีการผลิตพืชพลังงาน การเตรียมพื้นที่ปลูก ระบบการใหน้ํา การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มาตรฐานการผลิตพืช การผลิตพลังงานจากพืช การตลาดพืชพลังงาน
Importance and world situations, types of energy crops, botanical characteristics of
energy crops, energy crops production technology (planting area preparation, irrigation
system, cultivation, harvest and postharvest handling), plant production standard, energy
producing from plants, energy crops marketing.
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ก.สท. 201 (365201) : ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร
3(3-0-6)
HANR 201
: Natural Resources and Agriculture
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สภาพแวดลอมทั่วไป สภาพภูมินิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต
และความเปนอยูของประชากรทองถิ่น สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนทองถิ่น ลุมน้ําและทรัพยากรน้ํา
การใชประโยชนที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ระบบเกษตร แนวทางการบูรณาการระหวาง
การพั ฒ นาและการอนุ รั ก ษ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และเศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น สถานการณ แ ละป ญ หา
ดานทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบัน และแนวทางการแกไขอยางยั่งยืน
General environment, landscape ecosystem, natural resources, biodiversity,
lifestyle and livelihood of local population, socio-economy of local communities, watershed
and water resource, land use and land use changes, agricultural systems, integrated
approach in development and conservation, sustainable development and local economy,
current situation and natural resource problems, approaches for sustainable solutions.
ก.สท. 211 (365211) : ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง
3(3-0-6)
HANR 211
: Highland Agricultural System
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบี ยนเรียนพรอมกับ ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็ นชอบ
ของภาควิชา
พื้นฐานของโครงสรางและองคประกอบของระบบเกษตรบนพื้นที่สูง ทั้งในดานรูปแบบและแบบ
แผนการผลิตดานการเกษตรบนพื้นที่สูง การผลิตพืชและสัตวบนพื้นที่สูง การพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง
โครงการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง รวมทั้งกรณีศึกษาการจัดการระบบเกษตรบนพื้นที่สูง
Basic of structure and components of highland agricultural systems in both of
patterns and plans of highland agricultural production, highland crop and livestock
production, highland agricultural development, highland agricultural development projects,
including case studies of highland agricultural system management.
ก.สท. 291 (365291) : การฝกปฏิบตั ิภาคสนามในระบบนิเวศปาไมและวนเกษตร
2(0-12-0)
HANR 291
: Field Practices in Forest and Agroforestry Ecosystems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201)
การศึ ก ษา ดู งาน และฝ ก ปฏิ บั ติ ภ าคสนามด านการเกษตรในหน วยงานต าง ๆ ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ
การผลิตและการจัดการเกษตร โดยมุงเนนถึงเทคโนโลยีการผลิตทางเกษตร การจัดการระบบนิเวศปาไมและ
วนเกษตร การอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า ในระบบนิ เวศป า ไม แ ละวนเกษตร การประเมิ น คุ ณ ภาพที่ ดิ น และ
การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
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Field studies and field practices in agriculture at official agencies involving in
agricultural production and management, emphasizing technologies of agricultural
production, forest and agroforestry ecosystem management, soil and water conservation in
forest and agroforestry ecosystems, land quality evaluation, and land use planning.
ก.สท. 301 (365301) : เศรษฐกิจและการพัฒนาปาไมอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
HANR 301
: Economy and Sustainable Forest Development
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 211 (400211)
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวคิดการบูรณาการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา
สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรมในระบบนิเวศเกษตร-ปาไม สถานการณ
ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอการพัฒนาชุมชน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการปาไมอยางยั่งยืน การพัฒ นาชุมชนและปาไมดวยกระบวนการมีสวนรวม
นโยบายที่เกี่ยวของกับเปาหมาย การพัฒนาอยางยั่งยืน และกรณีศึกษา
Principles of sustainable development, concepts of integrated natural resource
conservation and development, natural resource status, economic-social-cultural conditions
in agriculture-forest ecosystems, food security situation, economic and social changes
affecting community development, Sufficiency Economy Philosophy and sustainable forest
management, community and forest development by participatory processes, relevant
policies in sustainable development goals, and case studies.
ก.สท. 321 (365321) : ทรัพยากรปาไมเบือ้ งตน
3(3-0-6)
HANR 321
: Fundamental Forest Resource
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ลงทะเบียนเรียนพรอม ก.สท. 201 (365201)
สถานการณ ป จ จุ บั น และป ญ หาเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรป า ไม การจํ า แนกประเภทและชนิ ด ของ
ทรัพยากรปาไม แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม การจัดการทรัพยากรปาไมกับการใชประโยชน
ที่ดินอยางเหมาะสม ทรัพยากรปาไมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชนเผา/กลุมชาติพันธุ ภูมิปญญา
ชาวบานและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาไม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคกรที่
เกี่ยวของในการจัดการทรัพยากรปาไม เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรปาไม และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรปาไมอยางบูรณาการสูความยั่งยืน
Current situation and problems related to forest resource, forest resource
classification, forest conservation concepts, forest resource management and suitable land
uses, forest resource and climate change, ethnic minorities, local wisdom and participation
in forest resource management, government agencies, private sector, people and involved
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organizations in forest resource management, technology and forest resource management,
and integrated approach in forest resource management towards sustainability.
ก.สท. 322 (365322) : การอนุรักษทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
HANR 322
: Forest Resource Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201)
ความหมายของปาไมและการอนุรักษทรัพยากรปาไม ปญหาและแนวทางการจัดการปาไม ระบบ
นิเวศปาไม ปาผลัดใบและปาไมผลัดใบ ประโยชนของปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพปาไม สังคมพืชปาไม
ประชากรของพืชปา ผลผลิตทางชีวภาพปาไมและการถายทอดพลังงาน การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบ
นิเวศปาไม ปจจัยสิ่งแวดลอมทางภายภาพในปา ดินปาไม ไฟปา การทดแทนของปาไม และแนวทางการฟนฟู
สภาพความอุดมสมบูรณของปาไม
Definitions of forest and forest resource conservation, problems and forest
management approach, forest ecosystem, deciduous and evergreen forests, forest benefits,
forest biodiversity, forest plant community, forest plant population, biological forest
production and energy flow, nutrient cycles in forest ecosystem, forest physical
environmental factors, forest soils, forest fires, forest succession, and approach to forest
condition restoration.
ก.สท. 323 (365323) : ธรรมชาติของดินปาไม
3(3-0-6)
HANR 323
: Nature of Forest Soils
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201)
ความหมาย ปญหา และความสําคัญของดินปาไม กําเนิดของดินปาไมและพัฒนาการของสังคมพืช
ปาไมตาง ๆ ลักษณะและชนิดของดินปาไม อิทธิพลของหินตนกําเนิดดิน สภาพภูมิประเทศ และชนิดพืชปาตอ
ลักษณะดินปาไม การหมุนเวียนธาตุอาหารและสมดุลธาตุอาหารของดินปาไม สมบัติทางกายภาพของดินปาไม
และการกักเก็บน้ํา สมบัติทางเคมี และสิ่งมีชีวิตในดินปาไม ดินในปาผลัดใบและปาไมผลัดใบ และกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการดินปาไม
Definition, problems, and importance of forest soils, origin of forest soils and forest
plant community development, characteristics and types of forest soils, influences of parent
rocks, topography, and forest plants on forest soil characteristics, nutrient cycles and
balance of forest soils, physical properties of forest soils and water storage potentials,
chemical properties of forest soils, organisms in forest soils, soils in deciduous and evergreen
forests, and case study of forest soils management.
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ก.สท. 324 (365324) : หลักวนเกษตร
3(3-0-6)
HANR 324
: Principles of Agroforestry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ทรั พ ยากรป า ไม แ ละการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น นิ ย าม แนวคิ ด และการจํ า แนกระบบวนเกษตร
นิเวศวิทยาของวนเกษตร ไมปาในระบบวนเกษตร พืชเกษตรในระบบวนเกษตร ปฏิสัมพันธระหวางตนไมและ
พื ช เกษตร สั ต ว เลี้ ย งในระบบวนเกษตร การอนุ รั ก ษ ดิ น และน้ํ า ในระบบวนเกษตร เศรษฐกิ จ และสั งคม
ของระบบวนเกษตร การสงเสริมวนเกษตร กรณีศึกษา
Forest resources and land use; definition, concepts and classification of
agroforestry system; agroforestry ecology; forest tree in agroforestry system; agricultural
crops in agroforestry system; trees and crops interaction, animal husbandry in agroforestry
system; soil and water conservation in agroforestry system; socio-economic of agroforestry
system; agroforestry extension; and case study.
ก.สท. 325 (365325) : ระบบนิเวศวนเกษตร
3(3-0-6)
HANR 325
: Agroforest Ecosystems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบนิ เวศวนเกษตร ระบบนิ เวศวนเกษตรกั บ วิ ถี ชี วิ ต และเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
โครงสรางและองคประกอบของระบบนิเวศวนเกษตร สภาพแวดลอมในระบบนิเวศวนเกษตร ประกอบดวย
สภาพแสง อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น และลักษณะดิน ผลผลิตทางชีวภาพ การหมุนเวียนธาตุอาหาร คารบอน
และน้ําในระบบนิเวศวนเกษตร การจัดการระบบการปลูก ดูแลรักษาและการผลิตในระบบนิเวศวนเกษตร
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศวนเกษตร บทบาทของระบบนิเวศวนเกษตรตอการจัดการปาไม
และลุมน้ํา สรุปองคความรูนิเวศวิทยาวนเกษตรและกรณีศึกษา
Concepts of agroforest ecosystems (AFE), AFE for livelihoods and local community
economy, AFE structures and components, AFE environmental factors including light, air,
temperature, moisture and soils, AFE biological production, AFE nutrients, carbon and
hydrologic cycles, AFE planting systems, maintenance and production, AFE biodiversity, roles
of AFE on forest and watershed management, AFE knowledge conclusion and case studies.
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ก.สท. 331 (365331) : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม
3(2-3-4)
และการเกษตร
HANR 331
: Geo-informatic Technology for Forest Resource
and Agricultural Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 210 (400210) หรื อ ก.สท. 201 (365201) หรื อ ก.ภส. 111
(369111)
สถานภาพและสถานการณของทรัพยากรปาไมและการเกษตร ปญหาและผลกระทบ แนวคิดและ
ขอมูลเชิงพื้นที่ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการประยุกตใช ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การสํารวจขอมูล
จากระยะไกล ระบบดาวเทียมนําทางบนพื้ นโลก เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรปาไม
ลุมน้ํา พื้นที่และผลผลิตทางการเกษตร ทรัพยากรดิน และทรัพยากรน้ํา
Condition, situation, problems and impacts of forest resource and agriculture;
Spatial concept and data; Geo-Informatic technology and applications; Geographic
Information System (GIS); Remote Sensing (RS); Global Navigation Satellite System (GNSS);
Geo-Informatic technology for managing forest resource, watershed, agricultural area and
production, soil and water resources.
ก.สท. 390 (365390) : การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรปาไมและวนเกษตร
3(0-18-0)
HANR 390
: Professional Skill Training in Forest Resource
and Agroforestry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การฝ ก งานภาคสนามของนั ก ศึก ษาในสถานประกอบการ เช น หน วยงานภาครัฐ รัฐ วิส าหกิ จ
ภาคเอกชน เปนตน ดานระบบวนเกษตรและการจัดการทรัพยากรปาไม โดยมุงเนนการจัดการพืชและสัตวใน
ระบบวนเกษตร การอนุรักษดินและน้ํา การจัดการลุมน้ํา การจัดการและการอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตว
ปา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่ในดานเกษตรและทรัพยากรปาไม และการวางแผนและการ
จัดการการใชประโยชนที่ดินรูปแบบของระบบวนเกษตร
Practical training of students at organizations, such as, government agencies,
government enterprises or private sector, regarding agroforestry systems and forest resource
management, crops and livestock in agroforestry systems, soil and water conservation,
watershed management, forest resource and wildlife management and conservation,
application of geo-informatic technology in agricultural systems and forest resource, and
land use planning and management of agroforestry systems.
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ก.สท. 401 (365401) : ระบบนิเวศปาไมเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
HANR 401
: Forest Ecosystems for Climate Change Mitigation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ระบบนิเวศปาไมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศลุมน้ํา
ปจจัยทางสังคม-วัฒนธรรม-เศรษฐกิจของชุมชนทองถิ่นกับระบบนิเวศ การใชประโยชนที่ดิน การเปลี่ยนแปลง
การใชประโยชนที่ดินกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศกับขอมูลการใชประโยชน
ที่ดิน การจัดการและการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน ปญหาของระบบนิเวศ ไดแก ระบบนิเวศเสื่อมโทรม
การพังทลายของดิน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนว
ทางแกไขปญหาตาง ๆ การกักเก็บคารบอนในระบบนิเวศปาไมเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วิธีการสํารวจและประเมินคารบอนปาไม และกรณีศึกษา
Forest ecosystems and climate change, natural resources in watershed
ecosystems, socio-cultural-economic factors of local communities and ecosystems, land
uses, land use changes and climate change, information technology and land use
information, land use planning and management, ecosystem problems: degraded
ecosystems, soil erosion, natural disasters, climate change impacts and approaches for
solutions, carbon sequestration in forest ecosystems for climate change mitigation, methods
of forest carbon inventory and assessment, and case studies.
ก.สท. 421 (365421) : หลักการจัดการลุมน้ํา
3(2-3-4)
HANR 421
: Principles of Watershed Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) และ ก.กษ. 211 (400211); หรื อ ส.ภม. 104
(154104); หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับลุมน้ําและการจัดการลุมน้ํา สถานภาพปจจุบันและความขัดแยงเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ํา หลักการพื้นฐานในการจัดการลุมน้ําเพื่อวัตถุประสงคหลัก (ปริมาณน้ํา คุณภาพ
น้ํา และการไหลอยางสม่ําเสมอของน้ําทา) สัณฐานวิทยาและอุทกวิทยาของลุมน้ํา ปญหาในลุมน้ําและแนวทาง
ในการจัดการ ประกอบดวย การฟนฟูพื้นที่ลุมน้ําที่เสื่อมโทรม การควบคุมการพังทลายของดิน การจัดการภัย
พิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา การจัดการลุมน้ําแบบผสมผสาน และการจัดการลุมน้ําอยางมีสวนรวม การวางแผน
ในการจัดการลุมน้ําเพื่อความยั่งยืนและนโยบายที่เกี่ยวของ ตลอดจนกรณีศึกษา
Conceptual framework of watersheds and watershed management, current status
and conflicts of natural resources in watersheds, basic principles of watershed management
for the main purposes (water quantity, quality and its regular flow), watershed morphology
and hydrology, watershed problems and approaches for resolution: watershed area
restoration, soil erosion control, water resource disaster management, Integrated Watershed
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Management (IWM) and Participatory Watershed Management (PWM), planning for
sustainable watershed management and related policies, as well as, case studies.
ก.สท. 422 (365422) : การฟนฟูระบบนิเวศปาไมและลุมน้ํา
3(3-0-6)
HANR 422
: Forest Ecosystem and Watershed Restoration
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
หลั ก การและแนวคิ ด ทางนิ เวศวิ ท ยากั บ การฟ น ฟู ร ะบบนิ เวศ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นลุ ม น้ํ า
ความขั ด แย ง ระหว า งการใช ที่ ดิ น และการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แนวทางการบู ร ณาการระหว า ง
การอนุรักษและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรอบแนวคิดการใชที่ดินอยางยั่งยืน โครงสรางและบทบาทของ
ระบบนิเวศ ระบบนิเวศปาไมชนิดตาง ๆ ความหลากหลายทางชีวภาพ วิธีการประเมินนิเวศวิทยาเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การฟนฟูระบบนิเวศ การจัดการระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืน และกรณีศึกษา
Principles and concepts of ecology and ecosystem restoration, natural resources
in watersheds, conflicts between land uses and natural resource conservation, integrated
approach between conservation and development for sustainability, conceptual framework
for sustainable land uses, structures and functions of ecosystems, forest ecosystem types,
biodiversity, methods of quantitative and qualitative ecological assessment, ecosystem
restoration, ecosystem management for sustainability, and case studies.
ก.สท. 423 (365423) : สมดุลธาตุอาหารในระบบนิเวศปาไม
3(3-0-6)
HANR 423
: Forest Ecosystem Nutrient Balance
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวความคิดเกี่ยวกับสมดุลธาตุอาหารของระบบนิเวศปาไม บทบาทของโครงสรางปาตอธาตุ
อาหารในดิน สมดุลของปจจัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ แนวความคิดเกี่ยวกับการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบ
นิเวศ ธาตุอาหารที่เขาสูระบบนิเวศปาไม การหมุนเวียนภายในและการสะสมธาตุอาหาร การสะสมธาตุอาหาร
ในมวลชีวภาพพืชปา การสะสมธาตุอาหารในดินปาไม การสูญเสียธาตุอาหารจากระบบนิเวศปาไม สมดุลธาตุ
อาหารในปาผลัดใบและปาไมผลัดใบ สมดุลธาตุอาหารในปาที่อุดมสมบูรณและปาเสื่อมโทรม สมดุลธาตุอาหาร
ในปาปลูก กรณีศึกษาเกี่ยวกับสมดุลธาตุอาหารในระบบนิเวศปาไมตาง ๆ
Concepts of forest ecosystem nutrient balance, roles of forest structures, balance
of physical environmental factors, concepts of ecosystem nutrient cycles, nutrient inputs of
forest ecosystems, internal nutrient cycling and storages, nutrient storages in forest biomass,
nutrient storages in forest soils, nutrient depletion in forest ecosystem, nutrient balance in
deciduous and evergreen forests, nutrient balance in abundant and degraded forests,
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nutrient balance in plantation forests, and case study of nutrient balance in forest
ecosystems.
ก.สท. 424 (365424) : ไฟปาและระบบนิเวศ
3(3-0-6)
HANR 424
: Wildfire and Ecosystems
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ปญหาการเกิดไฟปาและปรากฏการณไฟปาในปจจุบัน ประเภทของไฟปา ชนิดปาและการเกิดไฟ
ปา เชื้อเพลิงและพฤติกรรมของไฟปา สภาพอากาศทองถิ่นกับการเกิดไฟปา อิทธิพลของสภาพภูมิประเทศตอ
ไฟปา ผลกระทบของไฟปาตอพืช สัตวปา และจุลินทรียในดิน ผลกระทบตอพลังงานและผลผลิตของระบบ
นิ เวศป าไม ผลกระทบต อ สมดุ ล ธาตุ อ าหารและน้ํ าในระบบนิ เวศป าไม ไฟป าและวิก ฤตสภาพภู มิ อ ากาศ
การปองกันและควบคุมไฟปา ชุมชนทองถิ่นกับไฟปา แนวทางการจัดการไฟปาอยางมีสวนรวม
Problems of wildfire and current wildfire, types of wildfire; forest types and
wildfire occurrence; fuels and wildfire behavior; microclimate and wildfire; influences of
topography on wildfire; wildfire impacts on plants, wildlife, and soil microbes; impacts on
energy and production of forest ecosystems; impacts on nutrient and water balance in forest
ecosystems; wildfire and climate crisis; wildfire protection and control; local communities
and wildfire; approach to participatory wildfire management.
ก.สท. 425 (365425) : การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
3(3-0-6)
HANR 425
: Wildlife Resource Conservation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) และ ก.กษ. 211 (400211) หรือตามความเห็นชอบ
ของภาควิชา
ความสําคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติ สถานภาพและความขัดแยงเกี่ยวกับทรัพยากรปาไมและ
สั ต วป า กรอบแนวคิ ด : การบู รณาการระหวางการอนุ รัก ษ แ ละการพั ฒ นาอย างยั่ งยื น กฎหมายเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรสัตวปาระดับชาติและนานาชาติ กฎระเบียบที่สําคัญ และการอนุรักษท รัพยากรสัตวปา สัตวปา
ที่สําคัญของประเทศไทย นิเวศวิทยาสัตวปา ชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตวปา การสํารวจทางนิเวศวิทยาปา
ไม แ ละสั ต ว ป า การสํ า รวจชนิ ด และการประเมิ น ประชากรสั ต ว ป า การจั ด การทรั พ ยากรสั ต ว ป า เพื่ อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรสัตวปาเพื่อความยั่งยืน
Importance of natural resources, current status and conflicts over forest and
wildlife resources, conceptual framework: Integrated approach in conservation and
sustainable development, wildlife resource laws – national and international levels,
important regulations and wildlife resource conservation, significant wildlife species in
Thailand, wildlife ecology, biology and behavior, forest and wildlife ecological inventory,
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wildlife species survey and population assessment, wildlife resource management for
biodiversity, approach in wildlife resource conservation and management for sustainability.
ก.สท. 426 (365426) : พืชปาและการใชประโยชน
3(3-0-6)
HANR 426
: Forest Plants and Utilization
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
แนวความคิดและความสําคัญของพืชปา การจําแนกพืชปาตามวงศ การจําแนกพืชปาตามลักษณะ
รูปแบบการเจริญเติบโต ชนิดของพืชปาที่พบในปาเต็งรัง ชนิดของพืชปาที่พบในปาเบญจพรรณ ชนิดของพืช
ปาที่พบในปาดิบแลง ชนิดของพืชปาที่พบในปาสน ชนิดของพืชปาที่พบในปาดิบเขา พืชปากับความตองการ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ พันธุไมสําหรับการกอสราง ทําเครื่องเรือน และอื่น ๆ พืชปาใหอาหาร น้ํามัน ยางไม
และอื่น ๆ พืชปาสมุนไพร คุณประโยชนทางออมของพืชปา สถานภาพของพืชปาชนิดตาง ๆ และแนวทาง
การอนุรักษและขยายพันธุพืชปา
Concepts and importance of forest plants, taxonomy based on families, taxonomy
based on growth forms, plant species in the dry dipterocarp forest, plant species in the
mixed deciduous forest, plant species in the dry evergreen forest, plant species in the pine
deciduous forest, plant species in the montane forest, forest plants and requirement of
physical environment, tree species for construction, furniture, food, oil, resin and others,
forest plants as medicinal plants, indirect benefits of forest plants, status of plant species,
conservation and propagation of forest plant.
ก.สท. 427 (365427) : การปลูกสรางสวนปา
3(3-0-6)
HANR 427
: Forest Plantation
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.พศ. 210 (363210) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ปาธรรมชาติและสวนปา หลักการ แนวคิดและบทบาทของการปลูกสรางสวนปา เมล็ดพันธุไมปา
และการจัดหาเมล็ด เรือนเพาะชําและเทคนิคการผลิตกลาไม แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพของพื้นที่และการเลือก
ชนิดไม การปลูกสรางสวนปา การจัดการโรค แมลง และไฟปา การติดตามและการประเมินผล มุมมองทาง
เศรษฐกิจของการปลูกสรางสวนปา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการปลูกสรางสวนปา
Natural forest and plantations; principle, concepts and roles of forest restoration;
forest tree seed and seed procurement; forest nursery and seedling production techniques;
concepts of site quality and species matching; forest plantation and tending; diseases,
insects and forest fire management; monitoring and evaluation; economics aspect of forest
plantation; law and regulation related to forest plantation.
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ก.สท. 428 (365428) : การคณิตและการใชคอมพิวเตอรทางปาไม
3(2-3-4)
HANR 428
: Forest Mensuration and Computer Applications
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
ความสํ า คั ญ นิ ย ามและขอบเขตของการคณิ ต ป า ไม การเครื่ อ งมื อ สํ า รวจและสุ ม ตั ว อย า งใน
ทางปาไม การสุมตัวอยางเพื่อการสํารวจปาไม การประเมินความสูง เสนผาศูนยกลางเพียงอกของไม ปริมาตร
ไมและมวลชีวภาพ สมการถดถอยในทางปาไม การประยุกตใชค อมพิ วเตอรในทางปาไม และกรณี ศึกษา
การสํารวจทางปาไม
Importance, definition and scope of forest mensuration, survey and sampling
instruments in forestry, sampling for forest inventories, tree height and diameter at breast
height measuring, tree volume and biomass estimating, regression analysis in forestry,
computer application in forestry, and case studies of forest mensuration.
ก.สท. 429 (365429) : การจัดการกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการเกษตร
3(3-0-6)
HANR 429
: Greenhouse Gas Management in Forest and Agricultural Sectors
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การจั ด การก า ซเรื อ นกระจก กรอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พิธีสารและขอตกลงระหวางประเทศ สถานการณกาซเรือนกระจก การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก
กลไกการลดกาซเรือนกระจกและตลาดคารบอน แนวทางสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก การลด
การปลอยกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทยในภาคปาไมและการเกษตร การขึ้นทะเบียน
เปนผูตรวจสอบและทวนสอบโครงการลดกาซเรือนกระจก
Principle of greenhouse gas management. United Nations Framework Convention
on Climate Change (UNFCCC). Protocol and international agreement. Greenhouse gas
situation. Greenhouse gas inventory. Greenhouse gas mitigation mechanism and carbon
market. Low emission support scheme. Thailand voluntary emission reduction program
(T-VER) in forest and agricultural sectors. T-VER Validation and verification body licensing.
ก.สท. 431 (365431) : ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจทรัพยากรปาไมและการเกษตร
3(2-3-4)
HANR 431
: Remote Sensing for Forest Resource and
Agricultural Surveys
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 210 (400210) หรือ ก.สท. 201 (365201)
หลักการ พื้นฐาน และบทบาทของระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ซึ่งเนนในสวนเทคนิคและวิธีการของ
การสํารวจขอมูลระยะไกล โดยเฉพาะขอมูลภาพจากดาวเทียม ที่จะนํามาใชในการจําแนกขอมูลทรัพยากร
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ป าไม แ ละการเกษตร ตลอดจนการประยุ ก ต ใชรวมกั บ ระบบขอ มู ล เชิงพื้ น ที่ แ ละสายงานด านการจัด การ
การเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ
Principle, fundamental and role of spatial information system emphasized on
techniques and methods of Remote Sensing particularly in satellite images, used in the data
classification of forest resource and agriculture, including the integrated application with
spatial data system and other agricultural and natural resource management.
ก.สท. 432 (365432) : จุลอุตุนิยมวิทยาปาไมและวนเกษตร
3(2-3-4)
HANR 432
: Forest and Agroforest Micrometeorology
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 421 (365421) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
จุลภูมิอากาศในพื้นที่ทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงของจุลอุตุนิยมวิทยาและระบบชีวกายภาพในพืช
การแลกเปลี่ยนกาซและพลังงานใกลระดับพื้นผิว อุณ หภูมิของพื้นผิว ความชื้นสัม พัท ธ ความเร็วลม รังสี
ดวงอาทิตย ปริมาณน้ําฝน การคายระเหย อิทธิพลของจุลอุตุนิยมวิทยาตอระบบนิเวศปาไมและวนเกษตร
Microclimate in local areas. Changes of micrometeorological and bio- physical
system in plants. Gases and energy exchanges near the surface. Surface temperature,
relative humidity, wind speed, solar radiation, rainfall and evapotranspiration. Influence of
micrometeorology on forest and agroforest ecosystems.
ก.สท. 490 (365490) : สหกิจศึกษาทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร
6
HANR 490
: Cooperative Education in Forest Resource
and Agroforestry
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.กษ. 290 (400290)
การฝ กปฏิ บั ติ งานทางทรัพ ยากรป าไม แ ละวนเกษตรในสถานประกอบการภาครัฐหรือ เอกชน
โดยปฏิบัติงานเสมือนพนักงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ไมนอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง และตองไดรับ
การดูแลและควบคุมโดยพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษาจากภาควิชา รวมถึง
การเขียนรายงานการวิจัยหรือการศึกษาที่ดําเนินการในระหวางการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และ
การนําเสนอความรูและประสบการณจากสหกิจศึกษา
Working in forest resource and agroforestry discipline at state, semiprivate or
private organization as if a student is an employee for at least 16 weeks consecutively under
supervision of designated staff from that organization and adviser from the department;
writing report which was resulted from research or study conducted during working at the
organization, and giving presentation on experiences gained during the cooperative
education.
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ก.สท. 491 (365491) : หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 1
HANR 491
: Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) และนักศึกษาชั้นปที่ 3
หัวขอใหมที่นาสนใจทางดานทรัพยากรปาไมและวนเกษตร
New topics of interest in forest resource and agroforestry.
ก.สท. 492 (365492) : หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 2
HANR 492
: Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) และนักศึกษาชั้นปที่ 3
หัวขอใหมที่นาสนใจทางดานทรัพยากรปาไมและวนเกษตร
New topics of interest in forest resource and agroforestry.
ก.สท. 493 (365493) : หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไมและวนเกษตร 3
HANR 493
: Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 3
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.สท. 201 (365201) และนักศึกษาชั้นปที่ 3
หัวขอใหมที่นาสนใจทางดานทรัพยากรปาไมและวนเกษตร
New topics of interest in forest resource and agroforestry.

1(1-0-2)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

ก.สท. 497 (365497) : สัมมนา 1
1(1-0-2)
HANR 497
: Seminar 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งประกอบดวยการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย การเขียนบทคัดยอในรูปแบบของ
บทความวิชาการ การเตรียมขอมูลเพื่อการนําเสนอ การเตรียมสื่อประกอบการนําเสนอ และการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบการประชุมวิชาการทางดานทรัพยากรปาไมและวนเกษตร โดยมีการใหลําดับขั้นเปนที่
นาพอใจ (Satisfactory : S) หรือไมเปนที่นาพอใจ (Unsatisfactory : U)
Research result presentation, including research topic design, academic article
abstract writing, preparation of information for presentation, visual aid preparation for
presentation, and research result presentation in an academic conference format in forest
resource and agroforestry, grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
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ก.สท. 498 (365498) : สัมมนา 2
1(1-0-2)
HANR 498
: Seminar 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา
การนําเสนองานวิจัยดานทรัพยากรปาไมและวนเกษตรที่เกี่ยวของกับปญหาพิเศษหรือสหกิจศึกษา
หลั ก จริ ย ธรรมการวิ จั ย การค น คว า เอกสารอ า งอิ ง การวิ เคราะห อภิ ป ราย และสรุ ป ผลการวิ จั ย และ
การนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการประชุมวิชาการเปนภาษาอังกฤษ โดยมีการประเมินผลเปนที่พอใจ (S)
หรือไมเปนที่พอใจ (U)
Presentation in forest resource and agroforestry research related to special
problem or cooperative education; research ethics, literature review; research analysis,
discussion and conclusion; presenting research results in an academic conference format in
English; grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.สท. 499 (365499) : ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
HANR 499
: Seminar 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4
กระบวนการทํางานวิจัย ประกอบดวยการกําหนดโจทยปญหางานวิจัยและสมมุติฐาน การทบทวน
เอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ ง การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก าร ผลที่ ค าดว าจะได รับ การดํ า เนิ น งานวิ จั ย
การบันทึกและการวิเคราะหขอมูลงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัย โดยมีการประเมินผล
เปนที่พอใจ (S) หรือไมเปนที่พอใจ (U)
Research working procedures including determining research questions and
hypothesis; reviewing related literatures; setting objectives, methods, and expected results;
conducting research; collecting and analyzing research data; writing research report or
research article. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.
ก.ธก. 211 (368211) : การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
ABM 211
: Agricultural Business Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 200 (351200) หรือ ศศ. 100 (751100) หรือ ศศ. 101 (751101)
การประยุกตหลักเศรษฐศาสตร และธุรกิจในการตัดสินใจ การแกปญหาที่เผชิญกับการประกอบ
ธุรกิจการเกษตร ปญหาการไดมา การจัดรูป และการจัดการที่ดิน แรงงานและทุน
An application of economic principles and business methods in decision making to
problems confronting agricultural business; problems in acquisition, organization and
management of land, labor and capital.
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ก.ธก. 310 (368310) : การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรสําหรับธุรกิจฟารม
3(2-3-4)
ABM 310
: Applications of Economic Theories for Farm Business
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 201 (351201) หรือ ก.ศฐ. 200 (351200)
การจัดการธุรกิจฟารม กระบวนการตัดสินใจ การจัดเก็บขอมูลฟารม การประเมินสภาพแวดลอม
ของธุร กิ จฟารม การประยุ กต ใช ท ฤษฎี เศรษฐศาสตรในการวิเคราะห ธุรกิ จฟารม การจัด ทํ างบประมาณ
การวางแผน และการลงทุน รวมทั้งการปฏิบัติการและดูงานในธุรกิจฟารม
Farm business management. Decision making processes. Farm information
acquisition. Farm business environments evaluation. Applications of economic theories in
business analysis. Budgeting, planning and investment. Laboratory and farm business study
tours are provided.
ก.ธก. 411 (368411) : การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง
3(3-0-6)
ABM 411
: Intermediate Agribusiness Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ธก. 211 (368211)
ขอบเขต หนาที่ และภารกิจของการจัดการธุรกิจเกษตร องคกรและบริบทของการจัดการธุรกิจ
เกษตร การจัดการการตลาด การจัดการทางการเงิน การจัดการการดําเนินงาน และการบริหารทรัพยากร
มนุษยสําหรับธุรกิจเกษตร
Scope, functions, and tasks of agribusiness management. Organizations and
context of agribusiness management. Marketing management. Financial management.
Operations management. Human resource management for agribusiness.
ก.ธก. 431 (368431) : การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
ABM 431
: Financial Management for Agribusiness
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ก.ศฐ. 200 (351200) หรื อ ก.ศฐ. 201 (351201) หรื อ ก.ศฐ. 202
(351202)
หลักเศรษฐศาสตรการจัดการในการใชสินเชื่อในภาคการเกษตร เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหทาง
การเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงินสําหรับธุรกิจเกษตร แหลงเงินกูและคาใชจายในการกูเงินสําหรับ
ธุรกิจเกษตร บทบาทของเครดิตในการพัฒนาการเกษตร และบทบาทของรัฐบาลในเรื่องสินเชื่อเพื่อการเกษตร
Economic principles related to credit management in the agricultural sector. Tools
of financial analysis. Financial planning and controlling for agribusiness. Sources and cost of
credit in agribusiness. Roles of credit in agricultural development. Roles of the government
in the field of agricultural credit.
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บธ.บช. 100 (701100) : การบัญชีขั้นตน 1
3(3-0-6)
ACC 100
: Elementary Accounting 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญ ชี ความหมาย วัตถุประสงค ประโยชนของขอมูลทางการบัญ ชี
แมบททางการบัญชี และจริยธรรมทางการบัญชี วงจรบัญชี การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การวิเคราะห
รายการคา สําหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ การบันทึกรายการคาในสมุดรายวันทั่วไปและ
สมุดรายวันเฉพาะ การผานบัญชี งบทดลอง กระดาษทําการ การปรับปรุงรายการ การปดบัญชี การจัดทํางบ
การเงิน งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดยอย
Introduction to accounting, accounting definitions, accounting purposes, beneficial
of accounting information, accounting framework, and accounting ethics. Accounting cycle,
double-entry bookkeeping. Transaction analysis for merchandise and service. Journalizing in
general journal and special journals, posting, trial balance, working papers, accounting
adjustment, closing entries, and financial statement preparation, Bank reconciliation and
petty cash.
บธ.กต. 211 (705211) : หลักการตลาด
3(3-0-6)
MKTG 211
: Marketing Principles
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หลักพื้นฐานทางดานการตลาด ลักษณะ แนวความคิด และวิธีการศึกษาวิชาการตลาด ตลาดในแง
ผูบ ริโภค พฤติ ก รรมของผู บ ริโภค การจํ าแนกประเภทและการแบ งสวนตลาด สิ่ งแวดล อมทางการตลาด
หลักการตลาดในสวนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย
Fundamentals of marketing: nature and concepts. Marketing management
approach. Markets; consumer, consumer behavior, market segmentation and market
classification. Marketing environments. Marketing Mix: product, price, place and promotion.
ศศ. 101 (751101) : หลักเศรษฐศาสตร 1
3(3-0-6)
ECON 101
: Principles of Economics 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวความคิดเบื้องตนของเศรษฐศาสตร ทฤษฎีราคาเบื้องตน ทฤษฎีการผลิตและปจจัยการผลิต
นโยบายเศรษฐกิจจุลภาค
Basic concepts in economics. Elementary price theory. Theory of consumer
behavior. Production theory and factors of production. Microeconomic policy.
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สม. 204 (851204)
MC 204

: หลักการประชาสัมพันธ การโฆษณา และการสือ่ สารการตลาด
3(3-0-6)
: Principles of Public Relations, Advertising
and Marketing Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ บทบาท และการดําเนินงานการประชาสัมพันธ การโฆษณา และการสื่อสาร
การตลาด การใชสื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ การโฆษณา และการสื่อสารการตลาด
Concepts, principles, roles, and operation of public relations, advertising, and
marketing communication. The use of media and activities for public relations, advertising,
and marketing communication.
สม. 305 (851305) : ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
MC 305
: Arts for Communication
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิ ด และหลั ก การศิ ล ปะเพื่ อ การสื่ อ สาร องค ป ระกอบในการออกแบบ การใช ศิ ล ปะเพื่ อ
การออกแบบสื่อประเภทตาง ๆ แนวคิดและหลักการใชเสียงเพื่อการออกแบบสื่อ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
เพื่อการสื่อสาร การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบและผลิตสื่อ
Concepts and principles of arts for communication. Composition of design. The
use of arts for different types of media design. Concepts and principles of audio usage for
media design. The use of images, films, and video productions for communication. The
application of computer programs in media design and production.
สม. 309 (851309) : สื่อกับโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
MC 309
: Media and the Modern World
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อในโลกสมัยใหม ลักษณะ ประเภท และโครงสรางของสื่อใหม ผลกระทบของสื่อ
ใหมทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ปญหาที่สื่อในโลกสมัยใหมเผชิญและแนวทางการแกไข
ปญหา จริยธรรมของสื่อในโลกสมัยใหม
Concepts about media in the modern world. Characteristics, types and structure
of new media. Effects of new media on society, economy, politics, and culture. Problems
encountered by media in the modern world and possible solutions. Ethics of media in the
modern world.
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ศท.สป. 140 (954140) : พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
INX 140
: Information Technology Literacy
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและผลกระทบต อสั งคม องค ป ระกอบของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การประมวลผลข อ มู ล ความรู เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารข อ มู ล และเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เครื อ ข า ย
อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต และเอกซตราเน็ต
Information technology and its impacts on society. Component of information
technology system. Data processing. Introduction to data communication and computer
network. Internet, intranet and extranet.
ศท.สป. 464 (954464) : เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการบุคลากรความรู
3(3-0-6)
INX 464
: Information Technology for Knowledge Worker
Management
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ศท.สป. 140 (954140) หรือ ศท.สป. 231 (954231)
บทนําการจัดการบุคลากรความรู ตัวแบบสมรรถนะบุคลากรความรู การวางแผนพัฒนาบุคลากร
ความรู การเรียนรูของบุคลากรความรูในองคการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรความรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามการจัดการบุคลากรความรู เครื่องมือดานการจัดการความรู
เพื่อบุคลากรความรู เทคนิคดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบุคลากรความรู
Introduction to knowledge worker management. Competency model of
knowledge worker. Knowledge worker development planning. Learning of knowledge worker
in information technology enterprise. Information Technology for supporting knowledge
worker development. Information technology for following up knowledge worker
management. Knowledge management tools for knowledge worker. Information technology
techniques for knowledge worker.
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2. คําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

273

274
3. ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตําราของอาจารยประจําหลักสูตร
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Karthi, S., P. Vasantha-Srinivasan, R. Ganesan, V. Ramasamy, S. Senthil-Nantha, H. F. Khater,
N. Radhakrishana, K. Amala, T.-J. Kim, M. A. El-Sheikh and P. Krutmuang. 2020. Target
Activity of Isaria tenuipes (Hypocreales: Clavicipitaceae) Fungal Strains against Dengue
Vector Aedes aegypti (Linn.) and Its Non-Target Activity Against Aquatic Predators.
Journal of Fungi 6(4):196, doi: 10.3390/jof6040196.
2. Rajula, J., A. Rahman and P. Krutmuang. 2020. Entomopathogenic fungi in Southeast Asia
and Africa and their possible adoption in biological control. Biological Control 151,
doi: 10.1016/j.biocontrol.2020.104399
3. Karthi, S., K. Uthirarajan, V. Manohar, M. Venkatesan, K. Chinnaperumal, P. VasanthaSrinivasan and P. Krutmuang. 2020. Larvicidal, enzyme inhibition and repellent
activity of red mangrove Rhizophora mucronata (Lam.) leaf extracts and their
biomolecules against three medically challenging arthropod vectors. Molecules 25,
doi: 10.3390/molecules25173844.
4. Karthi, S., B. Panneerselvam, S. Senthil-Nathan, P. Vasantha-Srinivasan, M.S. Shivakumar,
and P. Krutmuang. 2020. Functional identification and characterization of midgut
microbial flora derived from lepidopteran larvae Spodoptera litura Fab. Biocatalysis
and Agricultural Biotechnology 28, doi: 10.1016/j.bcab.2020.101758
5. Amala, K., R. Ganesan, S. Karthi, S. Senthil-Nathan, M. Chellappandian, P. Krutmunag, N.
Radhakrishnan, F. Mohammad, A. Ponsankar and P. Vasantha-Srinivasan. 2020. Larval
and gut enzyme toxicity of n-hexane extract Epaltes pygmaea DC. against the
arthropod vectors and its non-toxicity against aquatic predator. Toxin Reviews,
doi.org/10.1080/15569543.2020.1748890
6. Yogarajalakshmi, P., T.V. Poonguzhali, R. Ganesan, S. Karthi, S. Senthil-Nathan,
P. Krutmuang, N. Radhakrishnan, F. Mohammad, T. J. Kim and P. VasanthaSrinivasan. 2020. Toxicological screening of marine red algae Champia parvula (C.
Agardh) against the dengue mosquito vector Aedes aegypti (Linn.) and its nontoxicity against three beneficial aquatic predators. Aquatic Toxicology, doi:
10.1016/j.aquatox.2020.105474
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7. Karthi, S., M. Vinothkumar, U. Karthic, V. Manigandan, R. Saravanan, P. Vasantha-Srinivasan,
C. Kamaraj, M. S. Shivakumar, S. D. Mandal, A. Velusamy, P. Krutmuang, S. SenthilNathan. 2020. Biological effects of Avicennia marina (Forssk.) vierh. Extracts on
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2) อาจารย ดร.กรวัฒน อรรถโสภา**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
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4) ผูชวยศาสตราจารยพรสุข ชัยสุข**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
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5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรอุมา เรืองวงษ**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
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6) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปลนั ธนา ฐาปนพงษวรกุล**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
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2. ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล มณิการ ตรึกตราครบุรี และ สมบัติ ศรีชูวงศ. 2563. การคัดเลือกแอคติโน
มั ย ซี ส เอนโดไฟต เบื้ อ งต น เพื่ อ ควบคุ ม โรคไฟทอปธอราไบลท ใ นต น กล า พริ ก ขี้ ห นู . วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร 51(พิเศษ)(1) : 359-364.
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4. ประวิทย ยอดปะนัน และ ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล. 2562. การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟตที่
เป น ปฏิ ป ก ษ ต อ เชื้ อ รา Phytophthora nicotianae สาเหตุ โรคใบไหม แ ละผลเน า ของเสาวรส.
วารสารแกนเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1): 1633-1638.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
5. ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล มณิการ ตรึกตราครบุรี และ สมบัติ ศรีชูวงศ. 2563. การคัดเลือกแอคติโนมัย
ซีสเอนโดไฟตเบื้องตนเพื่อควบคุมโรคไฟทอปธอราไบลทในตนกลาพริกขี้หนู. วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร 51 (ฉบับพิเศษ 1) : 359-364. ใน: ประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 17 “ฝาวิกฤต
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.
6. ประวิทย ยอดปะนัน และ ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล. 2562. การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟตที่
เป น ปฏิ ป ก ษ ต อ เชื้ อ รา Phytophthora nicotianae สาเหตุ โรคใบไหม แ ละผลเน า ของเสาวรส.
แก น เกษตร 47 (ฉบั บ พิ เศษ 1): 1633-1638. ใน: การประชุ ม วิ ช าการเกษตร ครั้ ง ที่ 20 วั น ที่
28 - 29 มกราคม 2562 ณ ห อ งประชุ ม กวี จุ ติ กุ ล คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
จังหวัดขอนแกน.
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7. เพ็ญประภา สุขเจริญ ภัทราพร ศรีประสงค สุชานันท ทองมีศรี ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล และ โชคชัย
กิ ต ติ ว งศ วั ฒ น า. 2561. กิ จ กรรมป ฏิ ป กษ ต อ เชื้ อ ราโรคพื ชของแบ คที เรี ย Bacillus spp.
และ Pseudomonas spp. ที่ แ ยกจากดิ น . หน า 835-840. ใน: การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ร ะหวางสถาบั น ครั้ งที่ 6 "วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
ก า วตามศาสตร พ ระราชา สู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ". มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ (พื้ น ที่
สวนขยาย มฉก.2), สมุทรปราการ.
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7) อาจารย ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. ป ท มา หาญนอก, ภารดี ธรรมาภิ ชั ย และ กฤษฎา สารหงษ . 2563. การตรวจสอบเบื้ องต น ลักษณะ
ทางกายภาพของขาวโพดปลูกในดินที่ประกอบดวยกากกาแฟเหลือทิ้ง. วารสารผลิตกรรมการเกษตร.
2(3): 63-72.
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8) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Hauner, M., K. Eichhorn, S. Vearasilp, S. Thanapornpoonpong and V. Changrue. 2020. Use
and Applications of Solar Heat in the Malting and Brewing Industry. A Review.
BrewingScience 73: 6-17.
2. Hauner, M., K. Eichhorn, S. Vearasilp, S. Thanapornpoonpong and V. Changrue. 2019.
Model calculation of a solar assisted system for a malt kiln. BrewingScience 72: 18-30.
3. Sontigun, N., K. Sukontason, C. Samerjai, J. Amendt, S. Sanit, T. Klongklaew,
S. Thanapornpoonpong, K. Sukontason and P. Somboon. 2018. Bionomics of the
oriental latrine fly Chrysomya megacephala (Fabricius) (Diptera: Calliphoridae):
temporal fluctuation and reproductive potential. Parasites and Vectors 11: 1-12.
4. Klong-klaew, T., K. Sukontason, C. Samerjai, H. Kurahashi, K. Sukontason, N. Sontigun,
P.G. Koehler, S. Suwannayod, T. Chareonviriyaphap, S. Thanapornpoonpong and
K. Sukontason. 2018. Field evaluation of a semi-automatic funnel trap targeted the
medically important non-biting flies. ACTA TROPICA 176: 68-77.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
5. S. Thanapornpoonpong. 2 0 1 9 . Concept and procedure of plasma seed treatment.
pp 1-10. In: 1 2 th Asian-European International Conference on Plasma Surface
Engineering (AEPSE2019) Semtember 1, 2019. Maison Glad Jeju Hotel, Jeju, Korea.
ระดับชาติ
6. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ. 2562. การประยุกตใชเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อกําจัดเชื้อโรคและยกระดับ
ความงอกเมล็ ด พั น ธุ . หน า 1-6. ใน: การประชุ ม วิช าการเมล็ ด พั น ธุพื ช ครั้งที่ 16 วัน ที่ 18 - 21
มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมพระเพทราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี.
7. สงวนศั กดิ์ ธนาพรพู น พงษ ชวลิ ต อิ น ทรพงษ รัชรังสี รัชนิ พ นธ ศรีส กุล ทํ าดี. 2562. ผลของการให
ความรอนดวยคลื่นความถี่วิทยุที่มีตอคุณภาพของเมล็ดพันธุขาวเหนียวพันธุ สันปาตอง 1 ระหวาง
การเก็ บ รั ก ษา. หน า 140-147. ใน: การประชุ ม วิ ช าการเมล็ ด พั น ธุ พื ช ครั้ งที่ 16 วัน ที่ 18 - 21
มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมพระเพทราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี.
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8. ธัญญลักษณ ศรีรักษา หทัยภัทร เจษฎารมย รัชดาวรรณ ชีวังกรู และ สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ. 2561.
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเชื้ อ รากั บ อาการเมล็ ด ด า งของเมล็ ด พั น ธุ ข า วโพด หน า 204-210. ใน:
การประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืช ครั้งที่ 15 วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมภูมิระพี
โรงแรมเชียงใหมภูคํา จังหวัดเชียงใหม.
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9) ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงทิวา สุริยงค**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. กฤษฎา คําจันทร ภาณุพันธุ ประภาติกุล แสงทิวา สุริยงค และ วรทัศน อินทรัคคัมพร. 2562. ทัศนคติ
ของเกษตรกรตอ โครงการประกั น ภั ย ขา วนาปใ นอํ า เภอดอกคํ า ใต จั ง หวั ด พะเยา. วารสาร
แกนเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1): 1053-1058.
2. ปย ะวรรณ ฝก ฝา ย วรทั ศ น อิ น ทรั ค คั ม พร แสงทิ ว า สุ ริ ย งค และ ภาณุ พั น ธุ  ประภาติ กุ ล . 2562.
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอการดําเนินงานโครงการสงเสริมผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพครบวงจร
ของสหกรณก ารเกษตรพรา ว จํ า กั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม. วารสารแกน เกษตร 47(ฉบั บ พิ เศษ 1):
173-178.
3. ปวีณ รัตน สิงสิน รุจ ศิริสัญลักษณ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และ แสงทิวา สุริยงค. 2562. การปรับตัวของ
ผูปลูกขาวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. วารสารเกษตร
35: 125-136.
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10) อาจารย ดร.นครินทร จี้อาทิตย**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Barchenger, D.W., S. Yule, N. Jeeatid, S.W. Lin, Y.W. Wang, T.H. Lin, Y.L. Chan and
L. Kenyon. 2019. A Novel Source of Resistance to Pepper yellow leaf curl Thailand
virus (PepYLCThV) (Begomovirus) in Chile Pepper. HortScience 54: 2146-2149.
2. Jeeatid, N., S. Techawongstien, P. Suwor, S. Chanthai, P.W. Bosland and
S. Techawongstien. 2018. Responses of hot pepper (Capsicum chinenese Jacq.)
cultivars to different container sizes for capsaicinoid production under controlled
house conditions. SABRAO Journal of Breeding and Genetic 50: 510-522.
3. Jeeatid, N., S. Techawongstien, B. Suriharn, S. Chanthai, P.W. Bosland and
S. Techawongstien. 2018. Evaluation of the effect of genotype-by-environment
interaction on capsaicinoid production in hot pepper hybrids (Capsicum chinense
Jacq.) under controlled environment. Scientia Horticulturae 235: 334-339.
4. Jeeatid, N., S. Techawongstien, B. Suriharn, S. Chanthai, P.W. Bosland and
S. Techawongstien. 2018. Influence of water stresses on capsaicinoid production in
hot pepper (Capsicum chinense Jacq.) cultivars with different pungency levels.
Food Chemistry 245: 792-797.
ระดับชาติ
5. พัชราภรณ สุวอ มณทินี ธีธารักษ ธวัชชัย มยศิริยานันท นครินทร จี้อาทิตย และ สุชีลา เตชะวงคเสถียร.
2561. การประเมินพันธุมะเขือเทศรับประทานสดผลเล็กตานทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองสายพันธุไทย
(TYLCTHV) และตรวจสอบยี น ต า นทาน Ty-2 และ Ty-3 ด ว ยเครื่ อ งหมายโมเลกุ ล . วารสาร
แกนเกษตร 46(5): 965-974.
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11) อาจารยจามจุรี โสตถิกุล**/*
1. งานวิจัย
การนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
1. จามจุรี โสตถิกุล และ รุงนภา ขามะกอก. 2562. ผลของ Thidiazuron ตอการขยายพันธุวานหาวนอน
ในสภาพปลอดเชื้อ. ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งที่ 18 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562.
โรงแรมริชมอนด สไตลลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี.
2. อรศิลิน คําหมื่น และ จามจุรี โสตถิกุล. 2562. ผลของไซโตไคนินบางชนิดและสภาพทางฟสิกสของอาหาร
ตอการเจริญเติบโตของกระเจียวลูกผสมในสภาพปลอดเชื้อ. ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ
ครั้งที่ 18 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562. โรงแรมริชมอนด สไตลลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี.
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12) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพใจ สีหะนาม**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1 . Hemrattrakun, P., K. Nakano, D. Boonyakiat, S. Ohashi, P. Maniwara, P. Theanjumpol and
P. Seehanam. 2020. Comparison of reflectance and interactance modes of visible
and near-infrared spectroscopy for predicting persimmon fruit quality. Food
Analytical Methods 14(1): 117-126
2. Maniwara, P., K. Nakano, S. Ohashi, D. Boonyakiat, P. Seehanam, P. Theanjumpol,
P. Poonlarp. 2019. Evaluation of NIRS as non-destructive test to evaluate quality traits
of purple passion fruit. Scientia Horticulturae 257: 1-7.
3. Pipattanapuckdee, A., D. Boonyakait, C. Tiyayon, P. Seehanam and O.-U. Ruangwong.
2019. Lasiodiplodia pseudotheobromae causes postharvest fruit rot of longan in
Thailand. Australasian Plant Disease Notes 14(1): 1-7.
ระดับชาติ
4. พิมพใจ สีหะนาม สุชาดา สีทัศน ปฐมพร ไชยะ ดนัย บุณยเกียรติ และ พลกฤษณ มณีวระ. 2562. ผลของ
ชนิดบรรจุภัณฑตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะโรงเรียนภายใตการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ํา.
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 50(พิเศษ)(3): 232-235.
5. ศิวาพร ธรรมดี พรสิริ สืบพงษสังข จิราวรรณ กิจชัยเจริญ จุฑามาส คุมชัย พิมพใจ สีหะนาม กมล ทิพโชติ
นพพล จันทรหอม แพรวระวี แสงมณี และ บัญประชา ทองโชติ. 2562. “ดี อรอย” ผักสดโครงการ
หลวง แนวทางการลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. วารสารประชาคมวิจัย 143: 9-14.
6. พั ช ริ น ทร พงษ ชั ย ภู มิ ภาณุ พั น ธ ประภาติ กุ ล สุ ร พล เศรษฐบุ ต ร และ พิ ม พ ใ จ สี ห ะนาม. 2562.
ความตองการฝกอบรมดานการเกษตรของเกษตรกรเครือขายศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1):
1071-1078.
7. รสริน ศิ ล ปพงไพร นฤภร เทพสุ ว รรณ อรอุ ม า เรือ งวงษ พลกฤษณ มณี วระ ดนั ย บุ ณ ยเกี ย รติ และ
พิมพใจ สีหะนาม. 2561. ผลของความเขมขนของปุยน้ําวีสตา เคเอส และอุณหภูมิที่เก็บรักษาตอคุณ
ภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลําไยพันธุดอ. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 49(พิเศษ)(4): 79-82.
8. รัฐติยา ทาผา นฤภร เทพสุวรรณ นิพนธ กิติดี ณัฐา โพธาภรณ และ พิมพใจ สีหะนาม. 2561. ผลของ
ความเขมขนของแคลเซียมคลอไรดตอคุณภาพและอายุการปกแจกันของไฮเดรนเยียตัดดอก. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร 49(พิเศษ)(4): 103-106.
9. นิ พ นธ กิ ติ ดี นุ ชรา กาบบั ว พิ ม พ ใจ สี ห ะนาม และ ณั ฐ า โพธาภรณ . 2561. ผลของสารเคลือ บผิวต อ
คุณภาพของหัวพันธุกลวยไมดินนางกราย. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 49(พิเศษ)(1): 273-276.
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10. นฤภร เทพสุวรรณ วุฒิชัย สายเสาร พลกฤษณ มณีวระ ดนัย บุณยเกียรติ และ พิมพใจ สีหะนาม. 2561.
อิทธิพลของระยะเวลาพัลซิ่งตออายุการปกแจกันและคุณภาพของกุหลาบตัดดอกพันธุจิตรา. วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร 49(พิเศษ)(1): 567-570.
11. อรอุมา เรืองวงษ จันทรา อุปาลี นฤภร เทพสุวรรณ และ พิมพใจ สีหะนาม. 2561. อิทธิพลของปุยวีสตา
เคเอส ความเข ม ข น ต า ง ๆ ต อ คุ ณ ภาพของผลลํ า ไยพั น ธุ ด อระยะผลแก ท างการค า . วารสาร
วิทยาศาสตรเกษตร 49(พิเศษ)(1): 571-574.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
12. บั ณ ฑิ ต พงษ ศรี อํ า นวย สราวุ ธ แผลงศร วี ร ะสิ ท ธิ์ ป ติ เจริ ญ พร และ พิ ม พ ใ จ สี ห ะนาม. 2562.
การออกแบบระบบสมาร ท ฟาร ม โดยใช เทคโนโลยี อิ น เทอร เน็ ต ของสรรพสิ่ ง สํ า หรั บ มะนาว
จังหวัดเพชรบุรี. หนา 808-816. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6
ประจําป พ.ศ. 2562 “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา”.

291
13) อาจารย ดร.เทวินทร แกวเมืองมูล**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. Kaeomuangmoon, T., and A. Jintrawet. 2019. iCassFert-NPK: The Design and Web-based
Implementation of an interactive web-based approach for cassava production NPK
fertilizer recommendations in Thailand. Khon Kaen Agriculture Journal 42(SUPPL. 2):
66-72. (In Thai)
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14) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑามาส คุมชัย**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. เยาวเรศ เชาวนพูนผล ภวิษฐพร วงศศักดิ์ จุฑามาส คุมชัย และ สุกิจ กันจินะ. 2562. ปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผักไมโครกรีนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 47(5): 10891098.
2. ศิวาพร ธรรมดี จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษสังข จุฑามาส คุมชัย กมล ทิพโชติ พิมพใจ สีหะนาม
นพพล จันทรหอม บัญประชา ทองโชติ และ แพรวระวี แสงมณี. 2562. "ดี อรอย" ผักสดโครงการ
หลวง: แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. วารสารประชาคมวิจัย 24: 6-11.
3. ประพัฒน นิโยนรัมย และ จุฑามาส คุมชัย. 2561. การประเมินพันธุคะนาลูกผสม. วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร 49(1)(พิเศษ): 102-105.
4. ธิติมา ยะใจ กรกนก วงศก่ํา และ จุฑามาส คุมชัย. 2561. การสํารวจและรวบรวมพันธุผักขี้หูดในจังหวัด
เชียงใหม. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 49(1)(พิเศษ): 33-36.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
5. ธีรวัฒ น สีท อง และ จุ ฑ ามาส คุม ชั ย. 2018. การประเมิ น พั น ธุลูก ผสมชั่ วที่ ห นึ่ งของผัก กาดเขียวปลี .
หนา 58-63. ใน: ผลงานตีพิมพฉบับสมบูรณ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งที่
17. ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว แอนด คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร, เชียงใหม.
6. ธีรวัฒน สีทอง และ จุฑามาส คุมชัย. 2018. การเปรียบเทียบพันธกผสมชั
ลุ
่วที่หนึ่งของผักกาดเขียวปลี.
หนา 349-354. ใน: ผลงานตีพิมพฉบับสมบูรณ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งที่
17. ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว แอนด คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร, เชียงใหม.
7. อัจจิมา ณ จินดา และ จุฑามาส คุมชัย. 2018. การเปรียบเทียบพันธุพริกหนุมลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ
การคาของพริก. หนา 70-74. ใน: ผลงานตีพิมพฉบับสมบูรณ สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการพืชสวน
แหงชาติครั้งที่ 17. ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว แอนด คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร,
เชียงใหม.
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15) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟาไพลิน ไชยวรรณ**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. ฟาไพลิน ไชยวรรณ ณัฏฐณิ ชา พรมภักดี และ กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. 2562. การเปรียบเทียบวิธีการใน
การวิเคราะหของอนุภาคดินโดยการตกตะกอน. วารสารแกนเกษตร 47(3): 519-526.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
2 . Nathitakarn Pinthukas, Fapailin Chaiwan, Nobumasa Hatcho, Shinogi Yoshiyuki and Van
Van Kim. Non-tillage training for knowledge transfer on smog solution area, Northern
Thailand. 2 5 6 2. pp. 93-98. In: Proceeding of International Conference on Global
Initiatives for Sustainable Development: Issues and Strategies. Hotel Howard Square
Boutique, Bangkok, Thailand.
ระดับชาติ
3. ไพโรจน วิริยจารี ณฐิตากานต ปนทุกาศ ชวลิต กอสัมพันธ ฟาไพลิน ไชยวรรณ เรวัตร พงษพิสุทธินันท
และ สุภกิจ ไชภพุฒ. 2561. กระบวนการผลิตกาแฟอราบิกาในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่โครงการ
พัฒ นาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง. หนา 8-13. ใน: การประชุมวิชาการผลงานวิชาการของมูลนิธิ
โครงการหลวงและสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค ก ารมหาชน). อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ,
เชียงใหม.
4. ชูชาติ สันธทรัพย ฟาไพลิน ไชยวรรณ และ กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์. 2561. การปรับปรุงประสิทธิภาพการให
น้ําและปุยแกไมผลสําคัญ บนพื้นที่สูง. หนา 126-133. ใน: การประชุมวิชาการผลงานวิชาการของ
มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน). อุทยานหลวงราชพฤกษ,
เชียงใหม.
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16) รองศาสตราจารย ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Kwang-Ngoen P., B. Limnirankul and R. Sirisunyaluck. 2018. Comparison of factors affecting
on KDML 105 rice production according to GAP standard of individual and group
farmers in Mahasarakham Province. International Journal of Agricultural Technology
14(1): 1-13.
ระดับชาติ
2. ปวีณ รัตน สิงสิน รุจ ศิริสัญ ลักษณ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และ แสงทิวา สุริยงค. 2562. การปรับตัวของ
ผูปลูกขาวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. วารสารเกษตร
35(1): 125-136.
3. ณัฐนิชา ประสาทเขตวิทย รุจ ศิริสัญลักษณ จุฑาทิพย เฉลิมผล และ มาโนช โพธาภรณ. 2562. ปจจัยที่มี
ผลต อ ความต อ เนื่ อ งของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในตํ า บลห ว ยสั ก อํ า เภอเมื อ งจั ง หวั ด เชี ย งราย. วารสาร
แกนเกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1): 441-446.
4. ภัทรสุดา จบแลว รุจ ศิริสัญลักษณ จุฑาทิพย เฉลิมผล และ ชนากานต เทโบลตพรมอุทัย. 2562. ทัศนคติ
ของเกษตรกรตอโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในจังหวัดแพร. วารสารแกนเกษตร
47(ฉบับพิเศษ 1): 447-452.
5. อารุณี ลอยมา จุฑาทิพย เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ และ ผทัยรัตน ภาสนพิพัฒนกุล. 2562. ปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในสวัสดิการของเจาหนาที่ สงเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.
วารสารเกษตร 35 (2): 333-341.
6. วีธวัช ชัยธิมา จุฑาทิพย เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ และ ผทัยรัตน ภาสนพิพัฒนกุล. 2562. ความคิดเห็น
ของเกษตรกรที่มีตอการปลูกผักปลอดสารพิษในอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร. 47
(ฉบับพิเศษ 1): 191-198.
7. อรั ญ บุ ญ ญะนิ ต และ รุ จ ศิ ริ สั ญ ลั ก ษณ . 2562. ป จ จั ยที่ มี ผ ลต อ การได รั บ การรั บ รองการปฏิ บั ติ ท าง
การเกษตรที่ดีของเกษตรผูปลูกขาวในอําเภอพราวจังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 47(ฉบับ
พิเศษ 1): 167-172.
8. ศุภากร ภูนพมาศ รุจ ศิริสัญลักษณ สุรพล เศรษฐบุตร และ จิรวัฒน พัสระ. 2562. ปจจัยที่มีผลตอการสืบ
ทอดอาชีพการเลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณโคนมแมโจอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม. วารสาร
แกนเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 211-216.
9. พชร ถือแกว รุจ ศิริสัญ ลั กษณ อาวรณ โอภาสพั ฒ นกิจ และ จิรวัฒ น พั สระ. 2562. การเปรียบเทียบ
การปฏิบัติงานกับภาระงานที่กําหนดไวของเจาหนาที่ สงเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย. วารสารเกษตร 35(1): 147-157.
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10. นิรมล ลี และ รุจ ศิริสัญลักษณ. 2561. ศักยภาพการผลิตกุหลาบเชิงพาณิชยของเกษตรกรบานบวกเตย
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม. วารสารเกษตร 34(1): 101-110.
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17) อาจารย ดร.สุกิจ กันจินะ**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Supasub, S., R. Sirisunyaluck, J. Chalermphol, B. Limnirankul And S. Kanjina. 2020. Factors
affecting the adaptation of farmers affected by the urban expansion of Chiang Mai
city. International Journal of Agricultural Technology 16(4): 1037–1046.
2 . Sirisunyaluck, R., P. Singsin and S. Kanjina 2 0 2 0 . Factors influencing the adoption of
climate change adaptation samong rice growers in Doi Saket District, Chiang Mai
Province, Thailand. International Journal of Agricultural Technology 16(1): 129-142.
3. Joblaew, P., R. Sirisunyaluck, S. Kanjina, J. Chalermphol And C. Prom–u–thai. 2019. Factors
affecting farmers’ adoption of rice production technology from the collaborative
farming project in Phrae province, Thailand”. International Journal of Agricultural
Technology 15(6): 901-912.
4 . Joblaew, P., R. Sirisunyaluck, S. Kanjina, J. Chalermphol, and C. Prom–u–thai. 2 0 1 9 .
Factors affecting farmers’ adoption of rice production technology from the
Collaborative Farming Project in Phrae province, Thailand. International Journal of
Agricultural Technology 15 (6): 901-912.
ระดับชาติ
5. สุพรรณิการ ศุภทรัพย รุจ ศิริสัญลักษณ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล จุฑาทิพย เฉลิมผล และ สุกิจ กันจินะ. 2563.
การปรับตัวของเกษตรกรรายยอยตอผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในจังหวัดเชียงใหม. วารสาร
วิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 37(1): 94-105.
6. เยาวเรศ เชาวนพูนผล จุฑามาส คุมชัย สุกิจ กันจินะ และ ภวิษฐพร วงศศักดิ์. 2562. ปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผักไมโครกรีนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 47(5): 10891098.
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18) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐิตากานต พยัคฆา**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ ประภาติกุล ณฐิตากานต พยัคฆา วรทัศน อินทรัคคัมพร อรกานต ไชยยา และ
ณั ฐพ งศ คํ า กลม. 2563. การติ ด ตามและป ระเมิ น ผลโครงการบ ริ ก ารรั บ ใช สั ง คม ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 8(3): 480-491.
2. ณฐิตากานต ปนทุกาศ. 2561. แนวทางการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรบนพื้นที่สูงในพื้นที่บานแมสานอย
ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 46(ฉบับพิเศษ)(1): 249-254.
3. ณฐิตากานต ปนทุกาศ. 2561. การพัฒนาการเรียนรูดวยระบบเกษตรผสมผสานของนักเรียนโรงเรียนเจาฟา
อุบลรัตน ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม. วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ
6(2): 47-57.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
4. Intaruccomporn, W., S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, N. Pinthukas and A. Wongchai. 2018.
Livestock Occupational Extension of Farmers for Problems Solving Burning in
Agricultural Zone: The Case Study of Mae Na Chon Sub-District, Mae Cheam District,
Chiang Mai Province. pp. 1-6. In: Proceeding of the 6th International Conference on
Sustainable Agriculture, Food and Energy. Manila, Philippines.
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19) ผูชวยศาสตราจารยธรี ะพงษ เสาวภาคย**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Sanguansub, S., S. Buranapanichpan, T. Saowaphak, R.A. Beaver and N. Kamata. 2020. List
of wood-boring beetles (Coleoptera: Bostrichidae, Curculionidae; Platypodinae, and
Scolytinae) captured by ethanol-baited traps in a lower montane forest in northern
Thailand. Miscellaneous information of the University of Tokyo Forests 62, 15-59
2. Sanguansub, S., S. Buranapanichpan, R.A. Beaver, T. Saowaphak, N. Tanaka and Naoto
Kamata 2020. Influence of seasonality and climate on captures of wood-boring
Coleoptera (Bostrichidae and Curculionidae (Scolytinae and Platypodinae)) using
ethanol-baited traps in a seasonal tropical forest of northern Thailand, Journal of
Forest Research 25:4, 223-231, doi:10.1080/13416979.2020.1786897
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20) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นริศ ยิ้มแยม**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Lordkaew, S., N. Yimyam, A. Wongtamee, S. Jamjod and B. Rerkasem. 2019. Evaluating
a heat-tolerant wheat germplasm in a heat stress environment. Plant Genetic Resources
17(4): 339-345, doi: 10.1017/S1479262119000054.
2. Chaiwong, N., S. Lordkaew, N. Yimyam, B. Rerkasem and C. Prom-u-thai. 2018. Silicon
nutrition and distribution in plants of different Thai rice varieties. Int. J. Agric. Biol. 20:
669-675.
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21) อาจารย ดร.ปณิดา กาจีนะ**/*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Thichan, T., N. Anongrak, S. Khamyong, and P. Kachina. 2020. Carbon and Macronutrient
Storages in a Dry Dipterocarp Forest with Enriched Three Needle Pine (Pinus kesiya
Royle ex Gordon), Northern Thailand. Journal of Tropical Forest Research, 4 (2), 21-36
2. Nakaji, T., H. Oguma, M. Nakamura, P. Kachina, L. Asanok, D. Marod, M. Aiba, H. Kurokawa,
Y. Kosugi, A.R. Kassim and T. Hiura. 2019. Estimation of six leaf traits of East Asian
forest tree species by leaf spectroscopy and partial least square regression. Remote
Sensing of Environment 233(11): p.111-381, doi: 10.1016/j.rse.2019.111381.
3. Marod D., S. Sungkaew, P. Kachina, J. Thongsawi, N. Khlangsap, and P. Nutiprapun. 2018
Composition of Plant Functional Traits of some Dominant Species along Altitudinal
Gradients at the Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province, Thailand. Journal
of Tropical Forest Research 2(1), 49-60
ระดับชาติ
4. จตุ รงค วุฒิ นิ วัติ อนงค รักษ สุ นทร คํ ายอง และ ปณิ ดา กาจี น ะ 2563. ศั กยภาพการกั กเก็ บคารบอน
ธาตุอาหารและน้ํ าในป าไมสัก อายุ 29 ป เพื่อการฟนฟูพื้นที่ตนน้ําบริเวณดอยตุง จังหวัดเชียงราย.
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ 43(4): 417-432
5. ปณิดา กาจีนะ. 2563. ลักษณะเชิงหนาที่ของพืชและปจจัยแวดลอม ที่มีผลตอการรวงหลนและการสะสม
ของซากพืชพื้นที่ปาดิบแลง บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัย
นิเวศวิทยาปาไมเมืองไทย 4(1): 1-12
6. ปณิ ดา กาจีนะ สถิตย ถิ่นกําแพง อัจฉรา ตรีะวัฒนานนท และ สราวุธ สังขแกว. 2562. โครงสรางของ
สังคมพืชตามริมฝงแมน้ําโขง ประเทศไทย. วารสารวิจัยนิเวศวิทยาปาไมเมืองไทย 3(2): 46-55.
7. ปณิดา กาจีนะ สุนทร คํายอง และ ธนานิติ ธิชาญ. 2562. ปริมาณการสะสมมวลชีวภาพและองคประกอบ
ของชนิ ดของพั นธุไมในป าเต็ งรัง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติขุนแมกวง จังหวัดเชียงใหม. วารสารวิจัย
นิเวศวิทยาปาไมเมืองไทย 3(2): 9-16.
8. ปณิดา กาจีนะ. 2561. การเปรียบเทียบสังคมพืชและลักษณะเชิงหนาที่บางประการในพื้นที่ปาธรรมชาติ
และปาทดแทนบริเวณปาเต็งรัง สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัย
นิเวศวิทยาปาไมเมืองไทย 2(2):11-17.
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นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
9. ปณิดา กาจีนะ สุนทร คํายอง และ ธนานิติ ธิชาญ. 2562. ความหลากหลายชนิดและปริมาณการสะสมมวล
ชีวภาพของพรรณไมในปาเต็งรังพื้นที่ปาสงวนแหงชาติชุนแมกวง จังหวัดเชียงใหม. หนา 99-103. ใน:
การประชุ ม วิ ช าการและนํ า เสนอผลงานวิ ช าการเครื อ ข า ยงานวิ จั ย นิ เ วศป า ไม ครั้ ง ที่ 8.
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.
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22) รองศาสตราจารย ดร.สุรพล เศรษฐบุตร*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. นิติพล มากมลู ภาณุพันธุ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร และธนะชัย พันธเกษมสุข. 2563. ความเปน
ไปไดในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืนของเกษตรกรผูปลูกยางพาราในอําเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย. วารสารแกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 599-606.
2. เสกสรรค ดวงสิงห ธรรม ภาณุ พันธุ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร พรสิริ สืบพงษสังข และ อภิญ ญา
รัตนไชย. 2563. แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติดานการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในอําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 393-400.
3. ชมพนูช คําปด สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ ประภาติกุล และธนะชัย พันธเกษมสุข. 2563. ปจจัยที่มีผล
ตอการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผูผลิตมะมวง ในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน. วารสาร
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ลําปาง, ลําปาง.

308
24) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑาทิพย เฉลิมผล*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Supasub, S., R. Sirisunyaluck, J. Chalermphol, B. Limnirankul, and S. Kanjina. 2020. Factors
affecting the adaptation of farmers affected by the urban expansion of Chiang Mai
City. International Journal of Agricultural Technology 16(4): p.1037-1046.
2. Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol, D. Na Lampang and P. Prapatigul.
2019. Sustainability assessment from development indicators of community and
sustainable development guidelines for the Huay Pao highland development project
using royal project system. International Journal of Agricultural Technology 15(1): 127140.
3. Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol and D. Na Lampang. 2018.
Sustainable assessment of highland community by developing sustainable indicators
under the Mae Song highland development project using royal project system.
International Journal of Agricultural Technology 14(5): 767-782.
ระดับชาติ
4. ปณิธี ชมภูศรี จุฑาทิพย เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ และ จุฑามาศ โชติบาง. 2563. ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 421-428.
5. นฤมล เครือริยะ จุฑาทิพ ย เฉลิมผล รุจ ศิริสัญ ลักษณ และ จุฑามาศ โชติบาง. 2563. ปจจัยที่มีผลตอ
สภาพครอบครัวอบอุนของเกษตรกร ในอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร. 48
(ฉบับพิเศษ 1): 429-436.
6. สุพรรณิการ ศุภทรัพย จุฑาทิพย เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และสุกิจ กันจินะ. 2563.
การปรับตัวของเกษตรกรรายยอยตอผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในจังหวัดเชียงใหม. วารสาร
วิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร. 37(1): 94-105.
7. ภูวไนย ตายแตมทอง วรทัศน อินทรัคคัมพร จุฑาทิพย เฉลิมผล ดุษฎี ณ ลําปาง และ ภาณุพันธุ ประภาติกุล.
2562. การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ความยั่ งยื น ของชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ภายใต โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สู งแบบ
โครงการหลวง. วารสารแกนเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 435-442.
8. ณัฐนิชา ประสาทเขตวิทย รุจ ศิริสัญลักษณ จุฑาทิพย เฉลิมผล และ มาโนช โพธาภรณ. 2562. ปจจัยที่มี
ผลตอความตอเนื่องของวิสาหกิจชุมชนในตําบลหวยสัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วารสารแกน
เกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 441-446.

309
9. ภัทรสุดา จบแลว รุจ ศิริสัญลักษณ จุฑาทิพย เฉลิมผล และ ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย. 2562. ทัศนคติ
ของเกษตรกรตอโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญในจังหวัดแพร. วารสารแกนเกษตร
47(ฉบับพิเศษ 1): 447-452.
10. อารุณี ลอยมา จุฑาทิพย เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ และ ผทัยรัตน ภาสนพิพัฒนกุล. 2562. ปจจัยที่มีผล
ตอความพึงพอใจในสวัสดิการของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.
วารสารเกษตร 35(2): 333-341.
11. วีธวัช ชัยธิมา จุฑาทิพย เฉลิมผล รุจ ศิริสัญลักษณ และ ผทัยรัตน ภาสนพิพัฒนกุล. 2562. ความคิดเห็น
ของเกษตรกรที่มีตอการปลูกผักปลอดสารพิษในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร
47(ฉบับพิเศษ 1): 191-198.
12. อัญชลีพร ใจสิทธิ์ และ จุฑาทิพย เฉลิมผล. 2561. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จของเกษตรกรใน
การผลิตภัณ ฑผาฝายทอมือในบานดอนหลวง ตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน. วารสาร
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 6(3): 623-642.
13. อนุพงศ ขอบเขต และ จุฑาทิพย เฉลิมผล. 2561. ความคาดหวังและความพึงพอใจของเกษตรกรใน
การเขารวมกลุม บริห ารการใชน้ําชลประทาน อําเภอทุ งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทั ย. วารสารวิจัยและ
สงเสริมวิชาการเกษตร 35(2): 55-63.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
14. กาญจนา ชัยเมืองชื่น จุฑาทิพย เฉลิมพล รุจ ศิริสัญลักษณ จุฑามาศ โชติบาง. 2563. ปจจัยที่มีผลตอ
ความสุขของเกษตรกรในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม. หนา 517-527. ใน: การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ครั้ งที่ 58, 5-7 กุ ม ภาพั น ธ 2563. มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
บางเขน, กรุงเทพฯ.
15. ปยพงษ ยาเมฑ จุฑาทิพย เฉลิมผล และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2561. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยงเชิง
การเกษตรของศูนยพัฒ นาโครงการหลวงมอนเงาะ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม. หนา 10471063. ใน: การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ เครื อ ข า ยบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิท ยาลัยราชภั ฏภาคเหนื อ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิท ยาลัยราชภัฏลําปาง,
ลําปาง.
16. ณฐมล บัวใหญ จุฑาทิพย เฉลิมผล และ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล. 2561. เงื่อนไขการยอมรับของเกษตรกรตอ
การปลูกผักโรงเรือนในบานหวยเขยง ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. หนา 821837. ใน: การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครื่อขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, ลําปาง.

310
25) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุพันธุ ประภาติกุล*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Prapatigul, P. and N. Pinthukas. 2019. Potential and opportunity for beef cattle production
of the prototype farmers: The case study of Mae Chaem District, Chiang Mai Province.
International Journal of Sciences and Research 75(5-1): 56-65.
2. Intaruccomporn, W., S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, N. Pinthukas and A. Wongchai. 2019.
Livestock occupational extension of farmers for problems solving burning in
agricultural zone: The case study of Mae Na Chon Sub-District, Mae Chaem District,
Chiang Mai Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 347: 16, doi: 10.1088/1755-1315/347/1/012126.
3. Wongchai, A., W. Intaruccomporn, S. Sreshthaputra, P. Prapatigul and N. Pinthukas. 2019.
Potential and opportunity for beef cattle production of the prototype farmers: The
case study of Mae Cheam District, Chiang Mai Province. International Journal of
Sciences and Research 75(5/1): 56-65.
4. Taitaemthong, B., W. Intaruccomporn, J. Chalermphol, D. Na Lampang and P. Prapatigul.
2019. Sustainability assessment from development indicators of community and
sustainable development guidelines for the Huay Pao highland development project
using royal project system. International Journal of Agricultural Technology 15: 127140.
ระดับชาติ
5. นิติพล มากมลู ภาณุพันธุ ประภาติกุล สุรพล เศรษฐบุตร และธนะชัย พันธเกษมสุข. 2563. ความเปนไป
ไดในการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืนของเกษตรกรผูปลูกยางพาราในอําเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย. วารสารแกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 599-606.
6. เสกสรรค ดวงสิ งห ธรรม ภาณุ พั น ธุ ประภาติ กุล สุรพล เศรษฐบุตร พรสิริ สืบพงษ สังข และอภิ ญ ญา
รัตนไชย. 2563. แนวทางการปรับเปลี่ยนทัศนคติดานการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรใน อําเภอแมแจม
จังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 393-400.
7. ปฐมพงศ ฤกษดี วรทัศน อินทรัคคัมพร ภาณุพันธุ ประภาติกุล และ มนตรี ปญญาทอง. 2563. ปจจัยที่มี
ผลตอการยอมรับการใชเปลือกขาวโพดหมักในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 401-408.

311
8. ชมพนูช คําปด สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ ประภาติกุล และธนะชัย พันธเกษมสุข. 2563. ปจจัยที่มีผล
ตอการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผูผลิตมะมวง ในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน. วารสาร
แกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 409-414.
9. ชฎาพร พรหมเผ า ภาณุ พั น ธุ ประภาติ กุ ล รพล
สุ
เศรษฐบุ ต ร และต อ นภา ผสดี . 2563. ป จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธกั บ สุ ข ภาวะของเกษตรกร ในอํ าเภอหางดง จั งหวั ด เชี ย งใหม . วารสารแก น เกษตร
48(ฉบับพิเศษ 1): 415-420.
10. เสาวณีย เล็กบางพง อภิญญา รัตนไชย และ ภาณุพันธุ ประภาติกุล. 2563. การใชประโยชนขาวสารทาง
การเกษตรของเกษตรกร ตํ าบลบางเหรียง อํ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา. วารสารแก น เกษตร
48(ฉบับพิเศษ 1): 811-818.
11. ณรงคศักดิ์ สิงหันต ภาณุพันธุ ประภาติกุล และ สุกัลยา เชิญขวัญ. 2562. ความตองการฝกอบรมดาน
การพั ฒ นาที่ ดิ น ของหมอดิ น อาสาประจํ าตํ า บลในจั งหวั ด อุ ด รธานี . วารสารแก น เกษตร 47(4):
773-786.
12. ป ย ะวรรณ ฝ ก ฝ า ย วรทั ศ น อิ น ทรั ค คั ม พร ภาณุ พั น ธุ ประภาติ กุ ล และ แสงทิ ว า สุ ริ ย งค . 2562.
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอการดําเนินงานโครงการสงเสริมผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพครบวงจร
ของสหกรณ ก ารเกษตรพร า ว จํ า กั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม . วารสารแก น เกษตร 47(ฉบั บ พิ เศษ 1):
173-178.
13. พั ช ริ น ทร พงษ ชั ย ภู มิ ภาณุ พั น ธุ ประภาติ กุ ล สุ ร พล เศรษฐบุ ต ร และ พิ ม พ ใ จ สี ห ะนาม. 2562.
ความตองการฝกอบรมดานการเกษตรของเกษตรกรเครือขายศูนยศึกษาการพั ฒ นาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1):
1072-1078.
14. ภาณุพันธุ ประภาติกุล วรทัศน อินทรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร ณฐิตากานต ปนทุกาศ และ เสกสรรค
ดวงสิ งห ธรรม. 2562. การถอดบทเรียนการประยุกตใชป รัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงกับ การเกษตร
กรณีศึกษา: ผูนําเกษตรกรเครือขายศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 467-472.
15. ณฐิตากานต ปนทุกาศ ภาณุ พันธุ ประภาติกุล วรทัศน อินทรัคคัมพร และ สุรพล เศรษฐบุตร. 2562.
การสงเสริมการผลิตพืชแบบไมไถพรวนแกเกษตรกรตนแบบ ตําบลแมนาจร อําเภอ แมแจม จังหวัด
เชียงใหม เพื่อความยั่งยืนดานการทําเกษตรกรรมของชุมชนบนพื้นที่สูง. วารสารแกนเกษตร 47(ฉบับ
พิเศษ 1): 473-478.
16. ภู วไนย ต ายแต ม ทอง วรทั ศ น อิ น ทรั ค คั ม พร จุ ฑ าทิ พ ย เฉลิ ม ผล ดุ ษ ฎี ณ ลํ าปาง และ ภาณุ พั น ธุ
ประภาติกุล. 2562. การพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง. วารสารแกนเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 435-440.

312
17. กฤษฎา คําจันทร ภาณุพันธุ ประภาติกุล วรทัศน อินทรัคคัมพร และ แสงทิวา สุริยงค. 2562. ทัศนคติ
ของเกษตรกรตอโครงการประกันภัยขาวนาปในอําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา. วารสารแกนเกษตร
47(ฉบับพิเศษ 1): 1053-1058.
18. ชลธิชา ฐานะ ภาณุพันธุ ประภาติกุล และ ประภัสสร เกียรติสุรนนท. 2561. ความรูและการปฏิบัติตาม
เทคโนโลยีปุยสั่งตัดเพื่อการผลิตขาวของเกษตรกรตําบลบานดง อําเภออุบลรัตน จังหวัดขอนแกน.
วารสารแกนเกษตร 46(ฉบับพิเศษ 1): 819-826.
19. ภาณุพันธุ ประภาติกุล วรทัศน อินรัคคัมพร สุรพล เศรษฐบุตร และ เสกสรรค ดวงสิงหธรรม. 2561.
การอนุรักษท รัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรของเกษตรกรตําบลแมท า อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 46(ฉบับพิเศษ 1): 226-231.
20. อินทุอร สินธุชาติ ภาณุพันธุ ประภาติกุล และ ประภัสสร เกียรติสุรนนท. 2561. ความรูและการปฏิบัติใน
การปลู ก ปอเทื อ งเพื่ อ ปรับ ปรุ งบํ ารุงดิ น ในพื้ น ที่ น าข าวของเกษตรกรจั งหวัด หนองคาย. วารสาร
แกนเกษตร 46(ฉบับพิเศษ 1): 827-833.
21. อรรถพล ไชยมาลา ภาณุพันธุ ประภาติกุล และ ประภัสสร เกียรติสุรนนท. 2561. กระบวนการยอมรับ
การใชโสนอัฟริกันในการปรับปรุงดินในพื้นที่นาขาวของเกษตรกร ตําบลพังงู อําเภอหาน จังหวัด
อุดรธานี. วารสารแกนเกษตร 46(ฉบับพิเศษ 1): 847-852.
22. นพดล ภูมาลัย ภาณุพันธุ ประภาติกุล และ ประภัสสร เกียรติสุรนนท. 2561. การยอมรับมาตรฐานฟารม
ผึ้งของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารแกนเกษตร 46(ฉบับพิเศษ 1):
853-859.
23. นริศ รา หมื่ น หั ส ถ ประภั ส สร เกี ย รติ สุ ร นนท และ ภาณุ พั น ธุ ประภาติ กุ ล . 2561. ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
การยอมรับการใชปุยอินทรียของเกษตรกรผูปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทองสงออกในอําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 46(ฉบับพิเศษ 1): 860-865.
24. เกรียงไกร แสนพลหาญ และ ภาณุพันธุ ประภาติกุล. 2561. ความตองการสื่อของหมอดินอาสาประจํา
ตําบลในการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในจังหวัดขอนแกน. วารสารแกนเกษตร 46 (ฉบับ
พิเศษ 1): 887-893.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
25. Intaruccomporn, W., S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, N. Pinthukas and A. Wongchai. 2018.
Livestock occupational extension of farmers for problems solving burning in
agricultural zone: The case study of Mae Na Chon Sub-District, Mae Cheam District,
Chiang Mai Province. In: Proceeding of the 6th International Conference on
Sustainable Agriculture, Food and Energy. Manila, Philippines.

313
ระดับชาติ
26. จุฑามาศ นิลพันธ สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธ ประภาติกุล และ ทศพล มูลมณี. 2563. ความตองการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน. หนา 517527. ใน: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 58, 5-7 กุมภาพันธ 2563.
27. รุงลาวัลย รัญจวรรณะ สุรพล เศรษฐบุตร และ ภาณุพันธุ ประภาติกุล. 2562. พฤติกรรมการเปดรับสื่อ
ทางการเกษตรของเกษตรกรในโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (ขาว) ตําบลปางหมู
อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน”. หนา 3129-3136. ใน: รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 16. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
28. จิรเดช ศรีวิลัย บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล ภาณุพันธ ประภาติกุล และ ประทานทิพย กระมล. 2562. ผลลัพธ
ดานทุนการดํารงชีพตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานไรกองขิง ตําบลหนองควาย อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม. หนา 1997-2003. ใน: รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
29. วิจิตรา บุรุษภักดี สุรพล เศรษฐบุตร ภาณุพันธุ ประภาติกุล และ ธนะชัย พันธเกษมสุข. 2561. ความรู
และการปฏิบัติของเกษตรกรผูปลูกเสาวรสหวานตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม
ในพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม. หนา 246-254. ใน: รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 10.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง.

314
26) ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Oraphan Pradit and Jirawan Kitchaicharoen. 2020. Valuation of Benefits of Water Quality
and Water Supply to Justify Payments for Ecosystem Services in Mae Sa Watershed,
Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 19(4): pp. 648664.
ระดับชาติ
2. ศิวาพร ธรรมดี จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษสังข จุฑามาส คุมชัย กมล ทิพโชติ พิมพใจ สีหะนาม
นพพล จันทรหอม บัญประชา ทองโชติ และ แพรวระวี แสงมณี. 2562. “ดี อรอย” ผักสดโครงการหลวง:
แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. วารสารประชาคมวิจัย 24(143): 6-11.
3. วราภรณ แกวทันคํา จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ เบญจพรรณ เอกะสิงห. 2561. แผนการผลิตพืชโดยใช
แบบจําลองเชิงเสน ภายใตขอจํากัดน้ําที่ไมแนนอนในพื้นที่ชลประทานอางเก็บน้ําหวยแมสอด จังหวัดตาก.
วารสารแกนเกษตร 46(5): 877-886.
4. สุชนีย ทรัพยสมบูรณ เบญจพรรณ เอกะสิงห ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และ พนมศักดิ์
พรหมบุรมย. 2561. การจําแนกครัวเรือนเกษตรกรที่มีระบบการทําฟารมแบบปลูกขาวเปนพืชหลักใน
จังหวัดกําแพงเพชร. วารสารเกษตร 34(2): 255 – 267.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
5 . Pradit, O. and J. Kitchaicharoen. 2 0 1 9 . Valuing benefits of soil conservation to support
payment for ecosystem services in Mae Sa Watershed, Chiang Mai Province. pp. 36-54.
In: Proceedings of the 5th Environment Asia International Conference “Transboundary
Environmental Nexus: From Local to Regional Perspectives”. Chiang Mai, Thailand.
6. Thambitaks, K., J. Kitchaicharoen, C. Sangchyoswat and N. Jakrawatana. 2019. Economic
return of crop rotation and reduction of open-air rice straw burning in rice-based
cropping system in upper Northern Thailand. pp. 55-69. In: Proceedings of the 5th
Environment Asia International Conference “Transboundary Environmental Nexus:
From Local to Regional Perspectives”. Chiang Mai, Thailand.

315
ระดับชาติ
7. ประกายดาว สาระแปง เบญจพรรณ เอกะสิงห และ จิรวรรณ กิจชัยเจริญ . 2561. แผนการผลิตพืชที่
เหมาะสมสูการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม.
หนา 2547-2557. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13
ประจํา ป 2561. มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ

316
27) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสิริ สืบพงษสังข*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Ørtenblad, S.B., M.N. Larsen and P. Suebpongsang. 2020. Multi-dimensional and spatial
connections in food retail markets in Thailand. Thinking through connections in food
and energy transitions. 102(1)(Special Issue), doi:10.1080/ 04353684 .2020. 1715811.
2. Tomaszewska, M., J. Trafialek, P. Suebpongsang and W. Kolanowski. 2018. Food hygiene
knowledge and practice of consumers in Poland and in Thailand-A Survey. Food
control 85: 76-84.
ระดับชาติ
3. ศิวาพร ธรรมดี จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษสังข จุฑามาส คุมชัย กมล ทิพโชติ พิมพใจ สีหะนาม
นพพล จันทรหอม บัญประชา ทองโชติ และ แพรวระวี แสงมณี. 2562. “ดี อรอย” ผักสดโครงการหลวง:
แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. วารสารประชาคมวิจัย 24(143): 6-11.
หนังสือ
4. Kramol, P., P. Suebpongsang, B. Ekasingh. 2020. Farmer organizations in ubon ratchathani
province. pp. 85-99. In: Cramb, Rob (Ed.). White Gold: The Commercialisation of Rice
Farming in the Lower Mekong Basin. Palgrave Macmillan. London.
5. Suebpongsang, P., B. Ekasingh, R. Cramb, 2020. Commercialisation of rice farming in
Northeast Thailand. pp. 39-68. In: Cramb, Rob (Ed.). White Gold: The Commercialisation
of Rice Farming in the Lower Mekong Basin. Palgrave Macmillan. London.

317
28) รองศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Chaovanapoonphol, Y. and W. Somyana. 2018. Production efficiency of maize farmers
under contract farming in Laos PDR. Kasetsart Journal of Social Science: 1 -6 , doi:
10.1016/j.kiss.2018.06.006.
ระดับชาติ
2. พรนภัส ดวงกระโทก เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซลิ่ว. 2563. พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกร
ที่ ต ลาดสดของผู บ ริ โภคในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา. วารสารแก น เกษตร 48(ฉบั บ พิ เศษ 1):
743-748
3. เยาวเรศ เชาวนพูนผล จุฑามาส คุมชัย สุกิจ กันจินะ และ ภวิษฐพร วงศศักดิ์. 2562. ปจจัยที่สงผลตอ
การตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผั ก ไมโครกรีน ของผูบ ริโภคในจังหวัดเชี ยงใหม . วารสารแก น เกษตร 47(5):
1089-1098.
4. เอกพล อินทะขิน กรรณิกา แซลิ่ว และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2562. การตลาดและพฤติกรรมการซื้อสม
พั น ธุ ส ายน้ํ าผึ้ งของผู บ ริ โภคและผู ค าส งในอํ าเภอฝาง จั งหวัด เชี ย งใหม . วารสารแก น เกษตร 47
(ฉบับพิเศษ 1): 883-888.
5. เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ. 2561. พลวัตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ในจังหวัดนาน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 7(1): 24-34.
6. เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ วีระศักดิ์ สมยานะ. 2561. การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในระบบพันธะสัญญา
ระหวาง สปป.ลาว กับประเทศไทย: ผลตอบแทนและประโยชนที่เกษตรกรไดรับ. วารสารแกนเกษตร
46(6): 1083-1094.
7. ฌาณิ น ท ภั ท รกมลเสน และ เยาวเรศ เชาวนพู น ผล. 2561. ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทคนิ ค ของการผลิ ต
กระเทียมในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 46(2): 359-366.
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29) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทานทิพย กระมล*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Panupong, D., A. Wongchai, P. Kramol and C. Japuporn. 2018. Efficiency differences on rice
production between Thailand and Vietnam using Meta-frontier. International Journal
of Management and Business Research 8(1): 22-33.
ระดับชาติ
2. เมธาวรรณ ชูเวช สุรพล เศรษฐบุตร บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และ ประทานทิพย กระมล. 2563. ปจจัยที่มีผล
ตอความคิดเห็นของสมาชิกในการบริหารงานของกลุมแมบานเกษตรกรดอยจําป ตําบลปาสัก
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. วารสารเกษตร 36(1): หนา 155-160.
3. ณรงคฤทธิ์ อยูเย็น บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล สุรพล เศรษฐบุตร และ ประทานทิพย กระมล. 2562. ผลของ
การเลี้ยงโคและกระบือตอวิถีชีวิตของชุมชนปกาเกอะญอ บานผาดาน ตําบลทากาศเหนือ อําเภอ
แมทา จังหวัดลําพูน. วารสารแกนเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 211-216.
4. รัชฎาภรณ คําหลวง บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล รุจศิริสัญลักษณ และ ประทานทิพย กระมล. 2562. ผลลัพธของ
ทุน 5 ดานตอการพัฒนาระบบการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน.
วารสารแกนเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 1): 459-466.
5. อนุ ส รา จั น ทะสุ ว รรณ บุ ศ รา ลิ้ ม นิ รั น ดร กุ ล รุ จ ศิ ริ สั ญ ลั ก ษณ และ ประทานทิ พ ย กระมล. 2562.
การเปลี่ ย นแปลงทุ น ในระบบการปลู ก พื ช อํ าเภอนาน อ ย จั งหวั ด น าน. วารสารแก น เกษตร 47
(ฉบับพิเศษ 1): 233-240.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
6. จิรเดช ศรีวิลัย บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล ภาณุพันธ ประภาติกุล และ ประทานทิพย กระมล. 2562. ผลลัพธดาน
ทุนการดํารงชีพตอการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง บานไรกองขิง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม. หนา 1997-2003. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 16. นครปฐม.
7. ชลธิชา บุญ ยิ่ง ประทานทิ พย กระมล และ นัทธมน ธีระกุล. 2562. ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรของ
การผลิตกระเทียมในจังหวัดเชียงใหม. หนา 109-114. ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่
17. เชียงใหม.
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30) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิกา แซลิ่ว*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ
1. พรนภัส ดวงกระโทก เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ กรรณิกา แซลิ่ว. 2563. พฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกร
ที่ ต ลาดสดของผู บ ริ โภคในอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พะเยา. วารสารแก น เกษตร 48(ฉบั บ พิ เศษ 1):
743-748
2. กัญญาณัฐ กิติวงค และ กรรณิกา แซลิ่ว. 2562. การผลิตและการตลาดไขไกในประเทศไทย. วารสารแกน
เกษตร 47 (ฉบับพิเศษ 1): 889-894.
3. เอกพล อินทะขิน กรรณิกา แซลิ่ว และ เยาวเรศ เชาวนพูนผล. 2562. การตลาดและพฤติกรรมการซื้อสม
พั น ธุ ส ายน้ํ าผึ้ งของผู บ ริ โภคและผู ค าส งในอํ าเภอฝาง จั งหวัด เชี ย งใหม . วารสารแก น เกษตร 47
(ฉบับพิเศษ 1): 883-888.
4. กรรณิกา แซลิ่ว นาวิน โสภาภูมิ และ นิวัติ อนงครักษ. 2561. การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของ
การกํ าหนดเขตเศรษฐกิ จขาว: กรณี ศึ กษาการผลิตขาวในจังหวัดเชียงใหม. วารสารแกนเกษตร 46
(ฉบับพิเศษ 1): 683-689.
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31) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุพงศ วงศไชย*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Phattarapong, M., A. Wongchai, and Y.C Lin. 2020. Cost Efficiency of Rubber Farmers in
the Upper Northern Provinces of Thailand. International Journal of Advanced Science
and Technology 29(9): 4411-4418.
2. Wongchai, A., 2020. Technical Efficiency of Khao Dawk Mali 105 Rice Variety in Chiang Mai
Province. International Journal of Advanced Science and Technology 29(9): 44984507.
3. Jongdoen, S., A. Wongchai and K.C. Peng. 2020. Comparing the Ability to Compete in
Export of Oil Palm Products in the World’s Major Producers. Journal of Critical Review
7(05): 2532-2543.
4. Wongchai, A., Y.H. Chang and Y.C. Lin. 2019. Environmental efficiency of offshore wind
power site in Taiwan: An application of super efficiency and tobit methods. Basic and
Clinical Pharmacology and Toxicology 125(6): 11-12.
5. Jongdoen, S., A. Wongchai, and K.C. Peng. 2019. Technical Efficiency of Oil Palm Seed
Production for Private Sectors in Surat Thani Province, Thailand. Ponte 75(3): 33-42.
6. Wongchai, A. 2019. An analysis of payment for environmental services' programs in
Taiwan. Indian Journal of Ecology 46(Special Issue 7): 45-50.
7. Wongchai, A., W. Intaruccomporn, S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, and N. Pinthukas. 2019.
Potential and opportunity for beef cattle production of the prototype farmers: The
case study of Mae Chaem District, Chiang Mai Province. Ponte 75(5/1): 56-65.
8. Lin, Y.C., D. Yotimart, A. Wongchai and C. Jatuporn. 2018. An analysis of smart farmers’
perceptions and awareness towards the ASEAN economic community. WIT Transactions on
Ecology and the Environment 217: 293-301.
9. Panupong, D., A. Wongchai, P. Kramol and C. Japuporn. 2018. Efficiency differences on
rice production between Thailand and Vietnam using Meta-frontier. International
Journal of Management and Business Research 8(1): 22-33.
10. Rapee, P., K.C. Peng and A. Wongchai. 2018. The performance measurement and productivity
change of agro and food industry in stock exchange of Thailand. Agricultural
Economics-Zemedelska Ekonomika 64(2): 89-99.
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ระดับชาติ
11. ภาณุวัตร ค้ําชู ภัทรพงศ มาลาวัลย และ อนุพงศ วงศไชย. 2563. ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน. วารสารแกนเกษตร. 48(ฉบับพิเศษ 1): 735-742.
12 . Panupong, D., P. Kramol and A. Wongchai. 2019. Comparison of technical efficiency in
rice production between Thailand and Vietnam. Khon Kaen Agriculture Journal 47(1):
241-246.
13 . Churachangkean, A., U. Chaiwong and A. Wongchai. 2018. Costs and returns of fresh
sweet corn grown by contracted farmers towards the national corn and sorghum
research center. Khon Kaen Agriculture Journal 46(1): 683-689.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
14. Intaruccomporn, W., S. Sreshthaputra, P. Prapatigul, N. Pinthukas and A. Wongchai. 2019.
Livestock occupational extension of farmers for problems solving burning in
agricultural zone: The case study of Mae Na Chon Sub-District, Mae Chaem District,
Chiang Mai Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 347:
1-6.
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32) อาจารย ดร.จิตติมา สิงหเวชสกุล*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Singvejsakul, J., C. Chaiboonsri and S. Sriboonchitta 2021. The Opitmization of Bayesian
Extreme Value: Empirical Evidence for the Agricultural Commodities in the US.
Economies. oi: 10.3390/economies9010030.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Singvejsakul, J., C. Intapan, C. Chaiboonsri and R. Permsiri. 2021. Bayesian Stochastic
Frontier Analysis of Agricultural productivity. In: CLMV. 1-3, Proceeding of ICAPM
2021 11th International Conference on Applied Physics and Mathematics at
Shanghai, China
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33) รองศาสตราจารย ดร.จิราพร กุลสาริน*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1 . Aupanun, S., J. Kulsarin, W. Jaitrong and F. Ito. 2 0 1 8 . Colony composition and nesting
habits of six species of Aphaenogaster in Thailand (Hymenoptera; Formicidae). Asian
Myrmecology 10, e010003: 1-8.
ระดับชาติ
2. โสภิณ คําแสนศรี จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ ธัญญา ทะพิงคแก และ สิริญา คัมภิโร. 2562.
ผลของการใชแมลงกินไดเปนสวนผสมในอาหาร SDB (Sabouraud Dextrose Broth) และวัสดุเพาะ
ตอการเจริญเติบโตของเห็ดถั่งเฉาสีทอง Cordyceps militaris (L.) Link. วารสารเกษตร 35(3): 365374.
3. ฐิติณิชา ไชยชนะ จิราพร กุลสาริน ปยะวรรณ สุทธิประพันธ ไสว บูรณพานิชพันธุ และ ธัญญา ทะพิงคแก.
2562. การปรับปรุงสายพันธุเชื้อรา Cordyceps tenuipes (Peck) เพื่อการผลิตเห็ดถั่งเฉาหิมะบน
ดักแดไหม. วารสารเกษตร 35(3): 355-364.
4. ทักษพร สมมิตร จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ สมนึก บุญเกิด กนกวรรณ คํายอดใจ และ กฤษณะ
เรื อ งฤทธิ์ . 2562. การเพาะเลี้ ย งผึ้ งชั น โรงนางพญา Tetragonula laeviceps (Smith) Species
Complex ในสภาพกึ่งธรรมชาติ. วารสารเกษตร 35(3): 343-353.
5. สมฤทัย ใจเย็น จิราพร กุลสาริน ไสว บูรณพานิชพันธุ และ กนกวรรณ คํายอดใจ. 2561. ผลของรูปแบบ
รังไมประกอบตอการจัดวางถวยอาหารของชันโรง Tetragonula laeviceps Species Complex.
วารสารเกษตร 34 (2): 215-226.
6. นวลศิริ สีบุญมี วีรเทพ พงษประเสริฐ ไสว บูรณพานิชพันธุ ปภพ สินชยกุล และ จิราพร กุลสาริน. 2561.
ประสิทธิภาพสารบางชนิดในการเก็บรักษาเชื้อรา Metarhizium anisopliae MRT-PCH 048 เพื่อ
ควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล. วารสารเกษตร 34(2): 227-234.
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34) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Wuttiwong, K., A. Ngampongsai, Y. Chanbang. 2019. Toxicity property of clove oil
(Syzygium aromaticum L.) and rice grain protection against Rhyzopertha dominica
(Fabricius) and Sitophilus zeamais Motschulsky. International Journal of Agricultural
Technology 15 (1): 171-182.
2. Wangspa, W., S. Vearasilp, and Y. Chanbang. 2018. Effects of radio frequency heating and
storage time on physical and chemical properties of rough rice cv. Khao Dawk Mali
105. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 17(2): 97-109.
ระดับชาติ
3. สุขนิชชา รักแจง วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษประเสริฐ ปาณิสรา เทพกุศล เยาวลักษณ จันทรบาง และ
จิราพร กุล สาริน . 2563. การพั ฒ นาตํ ารับ ชี วภั ณ ฑ หั วเชื้ อ Metarhizium anisopliae (มน 048)
ควบคุมเพลี้ย กระโดดสีน้ําตาล. วารสารเกษตร 36 (3):397-407.
4. ศศิประภา พุฒกําพรา วิภา หอมหวล วีรเทพ พงษประเสริฐ เยาวลักษณ จันทรบาง และจิราพร กุลสาริน.
2563. ผลของวิธีการปลูกขาวตอประชากรเพลี้ยกระโดดสีและเพลี้ยจักจั่นในนาขาวชลประทานในเขต
ภาคเหนือตอนลาง. วารสารเกษตร 36 (3): 333-343.
5. พงศศาสตร นาพรม รุจ ศิริสัญลักษณ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และ เยาวลักษณ จันทรบาง. 2562. ความรู
และการปฏิบัติในการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ อําเภอแมวาง
จังหวัดเชียงใหม. วารสารเกษตร 35(1): 159-168.
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
6. โครงการเสริม สรางศั กยภาพการผลิต กาแฟล านนาคุ ณ ภาพในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อตอนบน 1 Lanna Thai
Coffee Hub (27 มีนาคม 2560-31 มีนาคม 2561)
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35) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะวรรณ สุทธิประพันธ*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Attasopa, K., L. Packer, P. Suttiprapan, C.t Thanoosing and H. Bänziger. 2020. Description
of the male of Lepidotrigona nitidiventris (Smith, 1857), redescription of the female
holotype and additional morphological data on the workers (Hymenoptera: Apidae:
Meliponini). Revue suisse de Zoologie 127(1): 119-128
2. Mizuno, R., P. Suttiprapan, W. Jaitrong and F. Ito. 2019. Daily and seasonal foraging activity
of the oriental non-army ant doryline Cerapachys sulcinodis species complex
(Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 66: 239 - 246.
3 . Suwannarach, N., J. Kumla, K. Satienperakul, W. Sungpalee, S. Hermhuk, P. Suttiprapan,
K. Sri-Ngernyuang and S. Lumyong. 2019. Sulzbacheromyces yunnanensis, a new
record for Thailand. Mycotaxon 134: 215-219.
ระดับชาติ
4. จักรพงษ สุภาวรรณ กรวัฒ น อรรถโสภา ปยะวรรณ สุท ธิป ระพั นธ พิ สิษฐ พู ลประเสริฐ กุลชา ชยรพ
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ และ ฉัตรสุดา เผือกใจแผว. 2563. ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงใน
การควบคุมไรสองจุด. วารสารเกษตรพระวรุณ 17(2): 235-246.
5. ฐิติณิชา ไชยชนะ จิราพร กุลสาริน ปยะวรรณ สุทธิประพันธ ไสวบูรณพานิชพันธุ และ ธัญญา ทะพิงคแก.
2562. การปรับปรุงสายพันธุเชื้อรา Cordyceps tenuipes (Peck) เพื่อการผลิตเห็ดถั่งเฉาหิมะบน
ดักแดไหม. วารสารเกษตร 35(3): 355-364.
6. ลั ก ขิ ก า ป ญ ญารั ก ษา ป ย ะวรรณ สุ ท ธิ ป ระพั น ธ ไสว บู ร ณพานิ ช พั นธ และ วียะวัฒ น ใจตรง. 2562.
ความหลากชนิดของมดที่พบบริเวณผิวดินในระบบการปลูกกาแฟแบบวนเกษตร. วารสารวนศาสตร
38(1): 167-181.
7. ณัฐดนัย ลิขิตตระการ จักรพงษ สุภาวรรณ วงคพันธ พรหมวงศ ฉัตรสุดา เผือกใจแผว ธีราภรณ คําปลิว
พิสิษฐ พูลประเสริฐ ปยะวรรณ สุทธิประพันธ และ วรุฒ ศิริวุฒิ. 2562. ประสิทธิภาพของคารบาริล
ฟโปรนิล และไซเพอรเมทรินตอกิ้งกือตะเข็บสามสี Antheromorpha uncinata Jeekel. วารสาร
เกษตร 35(2): 283-294.
8. วิธุวดี แสงท าว ปยะวรรณ สุทธิป ระพั นธ วียวัฒ น ใจตรง และ ไสว บูรณพานิชพันธุ. 2561. ชนิดและ
ความสัมพันธของมดที่อยูรวมกับเพลี้ยหอยสีเขียวบนตนกาแฟอะราบิกาในภาคเหนือของประเทศไทย.
วารสารเกษตร 34(3): 469-480.
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9. วียะวัฒน ใจตรง เดชา วิวัฒนวิทยา ปยะวรรณ สุทธิประพันธ และ วัฒนชัย ตาเสน. 2561. การทบทวน
เกี่ยวกับมดสกุลยอยมดหนามเคียว (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) ในประเทศไทย.
วารสารวนศาสตร 37 (1): 1-15.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
10. ป ย ะวรรณ สุ ท ธิ ป ระพั น ธ วิ ธุ วดี แสงท าว และ ณั ฐดนั ย ลิ ขิ ตตระการ. 2561. ชนิ ด เสี้ ยนดิ น ศั ตรู พื ช
บนพื้นที่สูง. หนา 288-294. ใน: รายงานการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และ
สถาบันวิจัยและพัฒ นาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561. 14 กันยายน
2561. อุทยานหลวงราชพฤกษ, เชียงใหม.
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36) รองศาสตราจารย ดร.อังสนา อัครพิศาล*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Akarapisan, A., J. Khamtham and W. Kositratana. 2020. Characterization of antagonistic–
potential of Bacillus velezensis SK71 against bacterial brown spot on a terrestrial
orchid (Habenaria lindleyana). International Journal of Agricultural Technology 16(1):
1-18.
2. Falert, S. and A. Akarapisan. 2019. Identification of Fusarium spp. causing dry rot of seed
potato tubers in northern, Thailand. International Journal of Agricultural Technology.
15(4): 567-578.
3 . Khamtham, J. and A. Akarapisan. 2019. Acidovorax avenae subsp. cattleyae causes
bacterial brown spot disease on terrestrial orchid Habenaria lindleyana in Thailand.
Journal of plant pathology. 101(1): 31-37.
4. Kumvinit, A. and A. Akarapisan. 2019. Characterization of blackleg and soft rot from
potato in northern Thailand. Journal of Phytopathology. 167: 655–666.
5. Sroykaew J., K. Leksakul, D. Boonyawan and A. Akarapisan. 2018. Treating White Leaf
Disease in Sugarcane Cuttings Using Solution Plasma. Chiang Mai University Journal of
Natural Sciences. 17(1):61-71.
6. Kumvinit, A. and A. Akarapisan. 2018. Evaluation of Bacillus amyloliquefaciens for control
of potato blackleg caused by Pectobacterium carotovorum. The Journal of Applied
Science. 17 (Special issue): 1-8.
7. Supakitthanakorn, S., A. Akarapisan and O. Ruangwon. 2018. First record of melon yellow
spot virus in pumpkin and its occurrence in cucurbitaceous crops in Thailand.
Australasian Plant Disease Notes, doi:10.1007/s13314-018-0314-5.
8. Thano P, and A. Akarapisan. 2018. Phylotype and Sequevar of Ralstonia solanacearum
which Causes Bacterial Wilt in Curcuma alismatifolia Gagnep. Letters in Applied
Microbiology 66(5): 384-393.
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37) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรัญยา วัลยะเสวี*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Dong, W., M. Doilom, K.D. Hyde, A. Phillips, K. Yan, C. To-anun, J.C. Xu, H. Zhang and
S. Nalumpang. 2020. Pathogenicity of five Botryosphaeriaceae species isolated from
Tectona grandis (teak): the pathogenic potential of Lasiodiplodia species. Asian
Journal of Mycology 3(1): 399–407.
2 . Dong, W., K.D. Hyde, M. Doilom, X. Yu, D.J. Bhat, R. Jeewon, S. Boonmee, G. Wang,
S. Nalumpang. and H. Zhang. 2 0 2 0 . Pseudobactrodesmium (Dactylosporaceae,
Eurotiomycetes, Fungi) a Novel Lignicolous Genus. Frontiers in Microbiology 11(456).
1-13, doi: 10.3389/fmicb.2020.00456
3. Poti, T., K. Mahawan, R. Cheewangkoon, H. Arunothayanan, K. Akimitsu and S. Nalumpang.
2020. Detection and molecular characterization of carbendazim-resistant Colletotrichum
truncatum isolates causing anthracnose of soybean. Journal of Phytopathology 168(5):
267-278.
4. Bao, D.F., Z.L. Luo, R. Jeewon, S. Nalumpang, H.Y. Su, and K.D. Hyde. 2019. Neoastrosphaeriella
aquatica sp. nov. (Aigialaceae), a new species from freshwater habitat in Southern
Thailand. Phytoaxa 391(3): 197-206.
5 . Saengnak, V., C. Toanuna, R.J. McGovern and S. Nalumpang. 2019. Expression of
pathogenesis-related (PR) genes in tomato against Fusarium wilt by challenge
inoculation with Streptomyces NSP3. International Journal of Agricultural Technology
15(1): 157-170.
6. Bao, D.F., Z.L. Luo, J.K. Liu, D.J. Bhat, S. Nalumpang, W.L. Li, H.Y. Su and K.D. Hyde. 2018.
Lignicolous freshwater fungi in China III: Three new species and a new record of
Kirschsteiniothelia from northwestern Yunnan Province. Mycosphere 9(4): 755-768.
ระดับชาติ
7. Prommate, A., S. Valyasevi, H. Arunothayanan, R.J. McGovern, R. Cheewankoon, and C. ToAnun. 2019. Antagonistic activities of Chaetomium spp. on Phytophthora palmivora
(P-05) from durian root and stem rot. Khon Kaen Agriculture Journal 47(6): 1251-1264.
8. Mahawan, K., C. Doungsa-ard and S. Nalumpang. 2019. Efficiency of eucalyptus wood
vinegar in controlling Colletotrichum truncatum s. l. causing vegetable soybean
anthracnose of Cabendazim resistance. Khon Kaen Agriculture Journal 47(2): 235-248.
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38) รองศาตราจารย ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Wisetkomolmat, J., R. Suksathan, R. Puangpradab, K. Kunasakdakul, K. Jantanasakulwong,
P. Rachtanapun and S.R. Sommano. 2020, Natural surfactant saponin from tissue of litsea
glutinosa and its alternative sustainable production, Plants 9(11): 1-15.
2. Suwitchayanon, P., S. Chaipon, S. Chaichom and K. Kunasakdakul. 2018,
Potentials of Streptomyces rochei ERY1 as an endophytic actinobacterium inhibiting
damping-off pathogenic fungi and growth promoting of cabbage seedling, Chiang Mai
Journal of Science 45(2): 692-700.
ระดับชาติ
3. วราภรณ เตวา เกวลิน คุณ าศักดากุล ชูชาติ สันธทรัพย. 2563. อัตราปุยที่ เหมาะสมสําหรับการผลิต
หอมแดงในอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน. วารสารเกษตร 36(3): 345-355.
4. ชฎาพร ทรายคํา เกวลิน คุณ าศัก ดากุล ณัฐ า โพธาภรณ. 2563. ความสามารถในการผสมขามและ
การงอกของเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อของกลวยไมดินบางชนิดในสกุล Habenaria และ Pecteilis.
วารสารเกษตร 36(1): 47-58.
5. พรสวรรค อุ น ศิ ล ป ศิ ริ น ทร ย า มี ส วั ส ดิ์ เกวลิ น คุ ณ าศั ก ดากุ ล . 2562. การผลิ ต ดองดึ ง (Gloriosa
rothschildiana O’ Brien) ปลอดไวรัส CMV โดยใชเทคนิ คเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ. วารสารเกษตร 35(3):
385-393.
6. ชฎาพร ไชยลังกา ศิริมาศ ชัยชม เสาวลักษณ พิมขันท เกวลิน คุณ าศักดากุล. 2562. การผลิตมันเทศ
ปลอดไวรัส SPFMV และ SPCSV โดยใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. วารสารเกษตร 35(3): 375383.
7. อนุสรา อินนอย เกวลิน คุณาศักดากุล ชูชาติ สันธทรัพย. 2562. อัตราปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมสําหรับ
การผลิตกระเทียมในอําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน. วารสารเกษตร 35(2): 215-226.
8. นันทภรณ เตจะสรอย เกวลิน คุณาศักดากุล ฉันทลักษณ ติยายน และศิวาพร ธรรมดี. 2561. ผลของ
อุณหภูมิต่ําในการชักนําการออกดอกของหอมหัวใหญ. วารสารวิทยาสาสตรเกษตร 49(1)(พิเศษ):
29-32.
9. ชวลิต ตนะทิพย เกวลิน คุณ าศักดากุล . 2561. ชีวภัณ ฑแ อกติโนไมซีส ตเอนโดไฟตแบบกระดาษเพื่อ
ควบคุมโรคถอดฝกดาบของขาวไรซเบอรรีในระยะกลา. วารสารเกษตร 34(1): 67-75.
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39) ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Hongsanan, S., C. Norphanphoun, K.M. Thambugala, N. Boonyuen, N. Huanraluek and
R. Cheewangkoon 2020. Taxonomy and phylogeny of Muyocopron thailandica sp.
nov. Phytotaxa 456(2): 195–202.
2. Ariyawansa, H.R., Tsai I., P. Withee, M. Tanjira, C.Y. Yen, S. Al-Rashed, A.M. Elgorban and
R. Cheewangkoon. 2020. Diaporthe taiwanensis: A new taxon causing leaf spots and
necrosis on Ixora chinensis in Taiwan. Phytotaxa 461 (3): 155–165.
3. Senanayake, I.C., J.D. Bhat, R. Cheewangkoon and N. Xie. 2020. Bambusicolous Arthrinium
Species in Guangdong Province, China. Frontiers in Microbiology 11, doi:
10.3389/fmicb.2020.602773
4. Ariyawansa H.R., I. Tsai, K.M. Thambugala, W-Y. Chuang, S.R. Lin, W.N. Hozzein and
R. Cheewangkoon. 2020. Species diversity of Pleosporalean taxa associated with
Camellia sinensis (L.) Kuntze in Taiwan. Scientific Reports 10 (1): 1-12
5. He, M., K.D. Hyde, R. Cheewangkoon and Zhoa R. 2020. Two new species of
Micropsalliota (Agaricaceae/Agaricales) from Thailand. Phytotaxa 453(2): 137–144.
6. Wanasinghe, D.N., N.N. Wijayawardene, J. Xu, R. Cheewangkoon, P.E. Mortimer. 2020.
Taxonomic novelties in Magnolia-associated pleosporalean fungi in the Kunming
Botanical Gardens (Yunnan, China). Plos One 15(7), doi: 10.1371/journal.pone.
0235855
7. Wanasinghe, D.N., P.E. Mortimer, C. Senwanna, R. Cheewangkoon. 2020. Saprobic
Dothideomycetes in Thailand: Phaeoseptum hydei sp. nov., a new terrestrial
ascomycete in Phaeoseptaceae. Phytotaxa 449(2): 149–163.
8. Karunarathna, A., P. Derek, A.H. Ekanayaka, R.S. Jayawardena, K.W.T. Chethana, I.D.
Goonasekara, R. Cheewangkoon, E. Camporesi, K.D. Hyde, S. Lumyong, S.C.
Karunarathna. 2020. Patellariopsidaceae fam. nov. With Sexual-Asexual Connection
and a New Host Record for Cheirospora botryospora (Vibrisseaceae, Ascomycota).
Frontiers in Microbiology 11, doi: 10.3389/fmicb.2020.00906
9. Senwanna, C., S. Hongsanan, K.D. Hyde, R. Cheewangkoon, S. Konta, Y. Wang. 2020. First
report of the sexual morph of Pseudofusicoccum adansoniae Pavlic, TIBurgess &
MJWingf. on Para rubber. Cryptogamie Mycologie 41(7): 133–146.
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1 0. Poti, T., K. Mahawan, R. Cheewangkoon, A. Hatthaya, A. Kazuya, S. Nalumpang. 2020.
Detection and molecular characterization of carbendazim-resistant Colletotrichum
truncatum Isolates causing anthracnose of soybean in Thailand. Journal of
Phytopathology 168(5): 267–278.
11. Senanayake I.C., R. Jeewon, K.D. Hyde, D.B. Layarama, R. Cheewangkoon. 2020.
Taxonomy and phylogeny of Leptosillia cordylinea sp. nov. from China. Phytotaxa
435(3): 213-226.
12. Zhang, S.N., K.D. Hyde, E.B.G. Jones, R. Cheewangkoon, J.K. Liu. 2020. Additions to
Fissuroma and Neoastrosphaeriella (Aigialaceae, Pleosporales) from palms.
Mycosphere 11(1): 269-284.
13. Crous, P.W., M.J. Wingfield, R. Cheewangkoon, J. Carnegie, T.I. Burgess, B.A. Summerell, J.
Edwards, P.W.J Taylor and J.Z. Groenewald. 2019. Foliar pathogens of eucalypts.
Studies in Mycology 94: 125–298.
14. Crous, P.W., R.K. Schumacher, A. Akulov, R. Thangavel, M. Hernández-Restrepo, A.J.
Carnegie, R. Cheewangkoon, M.J Wingfield, B.A. Summerell, W. Quaedvlieg, T.A.
Coutinho, J. Roux, A.R. Wood, A. Giraldo and J.Z. Groenewald. 2019. New and
Interesting Fungi. 2. Fungal Systematics and Evolution 3: 57–134.
15. Zhang, S.N., K.D. Hyde, E.G.B. Jones, R. Jeewon, R. Cheewangkoon and J.K. Liu. 2019.
Striatiguttulaceae, a new pleosporalean family to accommodate Longicorpus and
Striatiguttula gen. nov. from palms. Mycokeys 49: 99-129.
16. Kumar, V., R. Cheewangkoon, E. Gentekaki, S. Maharachchikumbura, R. Brahmanage and
K.D. Hyde. 2019. Neopestalotiopsis alpapicalis sp. nov. a new endophyte from
tropical mangrove trees in Krabi Province (Thailand). Phytotaxa 393 (3): 251–262.
17. Kumar, V., R. Cheewangkoon, K.M. Thambugala, G.E.B Jones, R.S. Brahmanage,
M. Doilom, R. Jeewon and K.D. Hyde. 2019. Rhytidhysteron mangrovei (Hysteriaceae),
a new species from mangroves in Phetchaburi Province, Thailand. Phytotaxa 401 (3):
166–178.
18. Zhang, S.N., J.K. Liu, E.B.G. Jones and R. Cheewangkoon. 2019. Morphology and
phylogeny of Yunnanomyces phoenicis sp. nov. (Sympoventuriaceae) from Thailand.
Asian Journal of Mycology 2(1): 213–221.
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19. Marin-Felix, Y., M. Hernández-Restrepo, M.J. Wingfeld, A. Akulov, A.J. Carnegie,
R. Cheewangkoon, D. Gramaje, J.Z. Groenewald, V. Guarnaccia, F. Halleen,
L. Lombard, J. Luangsa-ard, S. Marincowitz, A. Moslemi, L. Mostert, W. Quaedvlieg,
R.K. Schumacher, C.F.J. Spies, R. Thangavel, P.W.J. Taylor, A.M. Wilson, B.D. Wingfeld,
A.R. Wood and P.W. Crous, 2019. Genera of phytopathogenic fungi: GOPHY2. Studies
in Mycology 92, 47–133.
20. He, M.Q., C. Boontiya, D. Hyde Kevin, R. Cheewangkoon and R.L. Zhao. 2018. A new
section and species of Agaricus subgenus Pseudochitonia from Thailand. MycoKeys.
40: 53-67.
21. He, M.Q., Hyde K.D., Wei S.L., Xi Y.L., R. Cheewangkoon and R.L. Zhao. 2018. Three new
species of Agaricus section Minores from China. Mycosphere 9(2): 189–201.
22. Jessadarom, H., W. Phetruang, S. Haitook and R. Cheewangkoon. 2018. Isolation of
Calonectria sulawesiensis from soil in Thailand and its pathogenicity against Eucalyptus
camaldulensis. Plant Pathology & Quarantine 8(1): 1–8.
23. Liu, J.K., Z.L. Luo, N.G. Liu, R. Cheewangkoon and C. To-Anun. 2018. Two novel species
of Paradictyoarthrinium from decaying wood. Phytotaxa 338 (3): 285–293.
24. Liu, J.K., Y.Z. Lu, R. Cheewangkoon and C. To-Anun. 2018. Phylogeny and morphology of
Helicotubeufia gen. nov., with three new species in Tubeufiaceae from aquatic
habitats. Mycosphere 9(3): 495–509.
25. Maharachchikunbura, S.S.N., Z.L. Luo, H.Y. Su, A.M. Alsadi and R. Cheewangkoon. 2018.
Reticulascaceae hyphomycetes from submerged wood in Yunnan, China. Phytotaxa
348 (3): 187–198.
26. Maharachchikumbura, S.S.N, S. Haituk, P. Pakdeeniti, A. Al-Sadi, S. Hongsanan,
P. Chomnunti and R. Cheewangkoon. 2018. Phaeosaccardinula coffeicola and
Trichomerium chiangmaiensis, two new species of Chaetothyriales (Eurotiomycetes)
from Thailand. Mycosphere. 9: 769–778.
27. Senwanana, C., R. Phookamsak, A.H. Bahkali, A.M. Elgroban, R. Cheewangkoon and
K.D. Hyde. 2018. Neolinocarpon phayaoense sp. nov. (Linocarpaceae) from Thailand.
Phytotaxa 362(1): 77–86.
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40) ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ แยมหมื่นอาจ*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Moonmanee, T., S. Yammuen-art, S. Mekchay and C. Navanukraw. 2018. Ovulation rate,
metabolite and hormonal profiles of ewes in low body condition stimulated with
high-energy diet during the late-luteal phase of the estrous cycle. Journal of Animal
and Plant Sciences. 28: 669-678
ระดับชาติ
2. นริสรา คงสุข ศิวัช สังขศรีทวงษ เวทชัย เปลงวิทยา กิตติมา กองทอง และ เสาวลักษณ แยมหมื่นอาจ.
2563. ผลของการเสริม Lactobacillus plantarum BCC 65951 ตอคุณ ภาพการหมักของหญ า
เนเป ยรปากชอง 1 หมัก โดยวิธีวัดแกส ในหองปฏิ บั ติการและการยอยสลายในกระเพาะรูเมน.
วารสารเกษตร 36(1): 145-153
3. ประวิ ท ย ห านใต ณรกมล เลาห ร อดพั น ธ สนธยา นุ ม ท วม เสาวลั ก ษณ แย ม หมื่ น อาจ และ วั น ดี
ทาตระกูล. 2563. การเสริมไขมันไหลผานจากน้ํามันผสมในอาหารโคนมตอคาองคประกอบทางเคมี
และการยอยสลายในหลอดทดลอง. วารสารแกนเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1): 269-276
4. ธนโชติ ทองย อ ย นั น ทณุ ส รณ มาตรวั ง แสง ประวิ ท ย ห า นใต วั น ดี ทาตระกู ล ทศพร อิ น เจริ ญ
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ดินในพื้นที่เหมืองแรและปาปลูกเพื่อการฟนฟูที่ดินเหมืองแรลิกไนตบานปู อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน.
วารสารเกษตร 34 (3): 425-436.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
5. กรกนก ดีพรมกุล นิวัติ อนงครักษ และ สุนทร คํายอง. 2561. สมบัติและศักยภาพของดินที่ปลูกลองกองใน
อําเภอลับ แล จังหวัดอุ ตรดิตถ. หน า 62-69. ใน: รายงานการประชุม วิชาการระดับ ชาติ ประจําป
2561. มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม.
6. วิษณุ เจียมใจ นิวัติ อนงครักษ และ สุนทร คํายอง. 2561. ศักยภาพของดินในสวนลิ้นจี่ อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม. หนา 70-77. ใน: รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2561. มหาวิทยาลัย
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45) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูชาติ สันธทรัพย*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Srithongkul, C., C. Krongchai, C. Santasup and S. Kittiwachanaa. 2020. An investigation of
the effect of operational conditions on a sequential extraction procedure for arsenic
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ระดับชาติ
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นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม.
7. พนิตนาถ มั่งมูล และ ชูชาติ สันธทรัพย. 2561. ความตองการธาตุอาหารของขาวโพดหวานพันธุตาง ๆ ใน
พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย. หนา 467-472. ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 17
เรื่อง สูกาวใหมของพืชสวนไทย. โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว แอนด คอนเวนชันเซนเตอร, เชียงใหม.
8. วราภรณ เตวา และ ชูชาติ สันธทรัพย. 2561. ความตองการธาตุอาหารและประสิทธิภาพการใชปุยของ
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1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
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ระดับชาติ
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นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
6. Chromkaew Y. and A. Shutsrirung. 2019. Arsenic transformation in contaminated soils and
accumulation in root and shoot of carrot. 5th Asian Conference on Plant-Microbe
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1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Rerkasem, B., S. Jamjod and T. Pusadee. 2020. Productivity limiting impacts of boron
deficiency. Plant and Soil, doi:10.1007/s11104-020-04676-0
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9 . Sreethong, T., C. Prom-u-thai, B. Rerkasem, B. Dell and S. Jamjod. 2 0 1 8 . Variation of
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Nat. Sci. 17(3): 191-200.
10. Jindalouang, R., C. Maneechote, C. Prom-u-thai, B. Rerkasem and S. Jamjod. 2018. Growth
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11. Punyalue, A., J. Jongjaidee, S. Jamjod and B. Rerkasem. 2018. Legume intercropping to
reduce erosion, increase soil fertility and grain yield, and stop burning in highland
maize production in northern Thailand. CMU J. Nat. Sci. 17: 265-275.
12. Khumto, S., T. Sreethong, T. Pusadee, B. Rerkasem and S. Jamjod. 2018. Variation of
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ระดับชาติ
14. สุขสันต ฟองฝน ตอนภา ผุสดี ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย และ ศันสนีย จําจด. 2562. การจําแนก
ลักษณะทางสัณฐานพืชไรและคุณภาพพิเศษของขาวก่ําพันธุพื้นเมืองที่สูงจากภาคเหนือของประเทศไทย.
วารสารแกนเกษตร 47(6): 1139-1150.
15. สิรินทร กุลเสวกกุล ศันสนีย จําจด และ ตอนภา ผุสดี. 2562. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขาว
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การแสดงออกของยีน SK2 ในขาวปาสามัญภายใตสภาพน้ําลึก. วารสารเกษตร 35(3): 401-411.
17. ชุติมา สวยไทยสงค ศันสนีย จําจด และ ตอนภา ผุสดี 2562 การแสดงออกของยีน CIPK15 ในพันธุขาว
ไทย ภายใตสภาพน้ําทวม. วารสารแกนเกษตร 47(3): 495-508.
18. ภัคจิรา จันทรอินทร ศันสนีย จําจด นริศ ยิ้มแยม และ ตอนภา ผุสดี. 2562. ความหลากหลายอัลลีลของ
ยีน BADH2 และโมเลกุลไมโครแซทเทลไลทในขาวหอมพื้นเมืองที่สูง. วารสารเกษตร 35(1): 23-35.
19. ปวีณ า เตจาคํา ศรันย ขําโท ศันสนีย จําจด นริศ ยิ้มแยม และ ตอนภา ผุสดี. 2562. ผลผลิตคุณภาพ
เมล็ด และความหอมของขาวหอมพื้นเมืองที่สูงพันธุบือเนอมู. วารสารแกนเกษตร 47(2): 317-326.
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1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
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Kaur, A. Naeem, S. Yamuangmorn, M.Y. Ashraf, V. Singh Sohu, Y. Zhang, F.A. Dias
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4. ชิ ต าพร ผิ ว แดง และ ดรุ ณี นาพรหม. 2562. ผลของสารประกอบแคลเซี ย มและสารควบคุ ม
การเจริญเติบโตของพืชตอคุณ ภาพผลสตรอวเบอรรีพันธุพระราชทาน 80. วารสารเกษตร. 35(2):
183-192.
5. Charoenkit, N., Sruamsiri, P., Tiyayon. P., and D. Naphrom. 2018. A new highly efficient
protein extraction technique for proteomic study in litchi (Litchi chinensis Sonn.) Thai
J. Agric. Sci. 51(4): 162-173. (In Thai)
6. นุดี เจริญกิจ กรวรรณ ศรีงาม พิทยา สรวมศิริ และดรุณี นาพรหม. 2561. ผลของการควั่นกิ่ง ปุยทางใบ
และสารยับยั้งการสรางจิบเบอเรลลินตอการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนพืชที่สัมพันธกับการออกดอกของ
ลิ้นจี่พันธุฮงฮวยบนพื้นที่สูง. วารสารเกษตร. 34(2): 167-178.

355
55) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉันทลักษณ ติยายน*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Tiyayon, C., N. Jaroenwan and S. Thumdee. 2020. Effects of some plant growth regulators
on 'Namdokmai Sithong' mango fruit maturation. Acta Horticulturae 1299: 291-294.
2. Thumdee, S., N. Chareonlertthanakit, P. Chuaoen and C. Tiyayon. 2020. Mutation
breeding of butterfly pea. Acta Horticulturae 1282: 413-420.
ระดับชาติ
3. นันทภรณ เตจะสรอย เกวลิน คุณาศักดากุล ฉันทลักษณ ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2561. ผลของ
อุณหภูมิต่ําในการชักนําการออกดอกของหอมหัวใหญ. วิทยาศาสตรเกษตร 49(1)(พิเศษ): 29-32.
4. เพชรรัตน จาปญญะ ฉันทลักษณ ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2561. ผลของระยะปลูกตอการเติบโตและ
ผลผลิตของผักฮาน. วิทยาศาสตรเกษตร 49(1)(พิเศษ): 155-158.
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
5. คณิตา สุกใส ฐากูร ปญญาใส และ ฉันทลักษณ ติยายน. 2561. ผลของการตัดแตงกิ่งลาฤดูชวงขางขึ้น
ขางแรมที่ตางกันตอการเจริญเติบโตของมะมวงพันธุน้ําดอกไมสีทอง. รายงานการประชุมวิชาการ
พืชสวนแหงชาติครั้งที่ 17 สูกาวใหมพืชสวนไทย 19-21 พฤศจิกายน 2561 หนา 232-237.

356
56) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีณัน บัณฑิตย*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1 . Panjama, K., E. Suzuki, M. Otani, M. Nakano, N. Ohtake, T. Ohyama, W. Bundithya, K,
Sueyoshi and S. Ruamrungsri. 2 0 1 9 . Isolation and functional analysis of FLOWERING
LOCUS T orthologous gene from Vanda hybrid. Journal of Plant Biochemistry and
Biotechnology 28: 374-381.
2 . Pintajam, P., W. Bundithya and N. Potapohn. 2 0 1 8 . Intraspecific and interspecific
crossability of some Eulophia species. Maejo International Journal of Science and
Technology 12(03): 241-250.
ระดับชาติ
2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
3. วีณนั บัณฑิตย. 2561. การจําแนกทางโมเลกุลของกลวยไมรองเทานารีสกุล Paphiopedilum.
4. วีณัน บัณฑิตย. 2561. การจําแนกกลวยไมดินสกุลฮาเบนาเรียและเพคเทลิสโดยใชเทคนิคเอเอฟแอลพี.
5. วีณัน บัณฑิตย. 2561. การวิจัยและพัฒนากลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสและสกุลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนเชิง
อุตสาหกรรม.

357
57) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวาพร ธรรมดี*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Tiyayon, C., N. Jaroenwan, and S. Thumdee. 2020. Effects of some plant growth
regulators on 'Namdokmai Sithong' mango fruit maturation. Acta Horticulturae 1299,
291-294. doi:10.17660/ActaHortic.2020.1299.43
2. Thumdee, S., N. Chareonlertthanakit, P. Chuaoen, and C. Tiyayon. 2020. Mutation
breeding of butterfly pea. Acta Horticulturae 1282: 413-420, doi:10.17660/ActaHortic.
2020.1282.62
3. Yusuk, P., S. Thumdee, P. Poonlarp, and D. Boonyakiat. 2018. Effect of season and
harvesting time on quality of organic pak choi (Brassica rapa var. chinensis). Thai
Journal of Agricultural Science 51: 18-31.
ระดับชาติ
4. ศิวาพร ธรรมดี จิรวรรณ กิจชัยเจริญ พรสิริ สืบพงษสังข จุฑามาส คุมชัย พิมพใจ สีหะนาม กมล ทิพโชติ
นพพล จันทรหอม บัญประชา ทองโชติ และแพรวระวี:แสงมณี. 2562. "ดี อรอย" ผักสดโครงการ
หลวง: แนวทางลดการสูญเสียผักใบ 4 ชนิด. วารสารประชาคมวิจัย 24 : 6-11.
5. เพชรรัตน จาปญญะ ฉันทลักษณ ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2561. ผลของระยะปลูกตอการเติบโตและ
ผลผลิตของผักฮาน. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 49 (1 พิเศษ): 155-158.
6. ชลธิชา ใจมาแกว ศิวาพร ธรรมดี และ จามจุรี โสตถิกุล. 2561. ผลของชนิดของแสงและน้ําตาลซูโครสตอ
การสรางเหงาขิงในสภาพปลอดเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 49 (1 พิเศษ): 110-114.
7. กมลดา สุภจันทร และ ศิวาพร ธรรมดี. 2561. ความกาวหนาของการคัดเลือกพันธุคะนาฮองกงตนเล็ก.
วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 49 (1 พิเศษ): 60-64.
8. นันทภรณ เตจะสรอย เกวลิน คุณาศักดากุล ฉันทลักษณ ติยายน และ ศิวาพร ธรรมดี. 2561. ผลของ
อุณหภูมิตํ่าในการชักนําการออกดอกของหอมหัวใหญ. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 49 (1 พิเศษ):
29-32.
9. เพชรดา อยูสุข ศิวาพร ธรรมดี พิชญา พูลลาภ และ ดนัย บุณยเกียรติ. 2561. ผลของการลดอุณหภูมิแบบ
สุญญากาศตอคุณภาพของผักกาดฮองเตอินทรียที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในฤดูแลง. วารสารเกษตร 34 (1)
: 11–20

358
58) รองศาสตราจารย ดร.สรณะ สมโน*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. . Janpen, C., N. Kanthawang, C. Inkham, F.Y. Tsan and S.R. Sommano. 2019. Physiological
responses of hydroponically-grown Japanese mint under nutrient deficiency. PeerJ. 7:
1-19.
2. Ounamornas, P., P. Page and S.R. Sommano. 2019. Aromatic profile changes of Thai
mangoes during heat processing. Acta Horticulturea 1244: 181-186.
3. Sriwichai, T., P. Sookwong, M.W. Siddiqui and S.R. Sommano. 2019. Aromatic profiling of
Zanthoxylum myriacanthum (makwhaen) essential oils from dried fruits using
different initial drying techniques. Industrial Crops and Products 133: 284-291.
4. Sriwichai, T., T. Junmahasathien, P. Sookwong, N. Potapohn and S.R. Sommano. 2019.
Evaluation of the optimum harvesting maturity of makhwaen fruit for the perfumery
industry. Agriculture 9(4): 1-10.
5. Janpen, C., N. Kanthawang, S.R. Sommano and C. Prom-u-thai. 2019. Visualization of
reactive oxygen species during stress of spearmint. Medicinal Plants 11(1): 21-26.
6. Sriwichai, T., R. Suksathan, N. Charoenlertthanakit and S.R. Sommano. 2019. Zanthoxylum
spp. : A new potential sources of essential oil for the perfumery and pharmaceutical
industries in Thailand. Medicinal Plants 11(1): 26-45.
7. Wisetkomolmat, J., P. Suppakittpaisarn and S.R. Sommano. 2019. Detergent plants of
northern thailand: potential sources of natural saponins. Resources 8(1): 1-14.
8. Sommano, S., P. Ounamornmas, M. Nisoa, S. Sriwattana, P. Page and G. Colelli. 2018.
Characterisation and physiochemical properties of mango peel pectin extracted by
conventional and phase control microwave-assisted extractions. International Food
Research Journal 25: 2657-2665.
9. Tangpao, T., H.H. Chung and S.R. Sommano. 2018. Aromatic profiles of essential oils from
five commonly used thai basils. Foods 7(11): 1-13.
10. Rachkeeree, A., K. Kantadoung, R. Suksathan, R. Puangpradab, P.A. Page and
S.R. Sommano. 2018. Nutritional compositions and phytochemical properties of
the edible flowers from selected Zingiberaceae found in Thailand. Frontiers in
Nutrition 5: 1-10.

359
59) อาจารยณัทธชวัล เจริญเลิศธนกิจ*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Charoenlertthanakit N., C. Wanitchayapaisit, l E. Yaipimo, V. Surinseng, and
P. Suppakittpaisarn. 2 0 2 0 . Landscape Planning for an Agricultural Research Center:
A Research-by-Design Case Study in Chiang Mai, Thailand. Land, 9(5): 149
ระดับชาติ
2. Chareonlertthanakij, N., J. Saenkham, K. Janjira and P. Suppakittpaisan. 2018. Using
Research-by-Design Methods for Agricultural Extension: Two Case Studies in Northern
Thailand. Khon Kaen Agriculture Journal 46(Suppl 1): 218-225.

360
60) อาจารย ดร.กนกวรรณ ปญจะมา*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Ruamrungsri, S., T. Sirisawad, K. Panjama, N. Potapohn and C. Inkham. 2020. Effects of
short day cycles on flowering time and C:N ratio of Vanda. The Horticulture Journal.
Doi:10.2503/hortj.UTD-221.
ระดับชาติ
2. กมลชนก เลิศไพรวัน กนกวรรณ ปญจะมา ชัยอาทิตย อิ่นคํา และ โสระยา รวมรังษี. 2563. ผลของวิธี
การใหปุยทางใบตอการเติบโตของกลวยไมแวนดา. วารสารเกษตร 36(1): 103-112.
ผลงานอืน่ ๆ
3. โสระยา รวมรังษี กนกวรรณ ปญ จะมา และ ชัยอาทิตย อิ่นคํา. 2563. ผลกระทบของ Covid-19 ตอ
อุตสาหกรรมไมดอก. วารสารเคหการเกษตร ปที่ 44 เดือนกรกฎาคม 2563 หนา 162-165

361
61) ผูชวยศาสตราจารย ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Wisetkomolmat, J., P. Suppakittpaisan and S. Sammano. 2019. Detergent Plants of Northern
Thailand: Potential Sources of Natural Saponins. Resources 8(10)(2019),
doi:10.3390/resources8010010.
2. Chareonlertthanakij, N., J. Saenkham, K. Janjira and P. Suppakittpaisan. 2018. Using
Research-by-Design Methods for Agricultural Extension: Two Case Studies in Northern
Thailand. Khon Kaen Agriculture Journal 46(SUPPL 1): 218-225. (In Thai)
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
3. Suppakittpaisan, P., W. Surinseng and E. Yaipimol. 2019. The relationships between blue
spaces and mental health: a systematic review method. pp. 1411-1419. In: The 16th
National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference. Nakhon pathom, Thailand.
4. Suppakittpaisan, P., C. Wanichyapaisit and R. Dyball. 2018. Lanscaoe-human health
research & suatainability policies: A conceptual framework. pp. 1118-1127. In: The
National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference. Nakhon pathom,
Thailand.

362
62) อาจารยเอกชัย ใยพิมล*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Charoenlertthanakit N., C. Wanitchayapaisit, E. Yaipimol, V. Surinseng, and
P. Suppakittpaisarn. 2020. Landscape Planning for an Agricultural Research Center:
A Research-by-Design Case Study in Chiang Mai, Thailand. Land, 9(5): 149
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
2. Suppakittpaisan, P., W. Surinseng and E. Yaipimol. 2019 of Conference. The relationships
between blue spaces and mental health: a systematic review method. pp. 1411-1419.
In: The 16th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference. Nakhon
pathom, Thailand.

363
63) อาจารยวิภาวี สุรินทรเซ็ง*
1. งานวิจัย
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
1. Charoenlertthanakit N., C. Wanitchayapaisit, l E. Yaipimo, V. Surinseng, and
P. Suppakittpaisarn. 2020. Landscape Planning for an Agricultural Research Center:
A Research-by-Design Case Study in Chiang Mai, Thailand. Land, 9(5): 149
นําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
2. Suppakittpaisan, P., W. Surinseng and E. Yaipimol. 2019 of Conference. The relationships
between blue spaces and mental health: a systematic review method. pp. 1411-1419.
In: The 16th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference. Nakhon
pathom, Thailand.

364
4. ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
(Learner Person)
1) วิชาบังคับ (Required Courses)
261111 วศ.คพ. 111 อินเทอรเน็ตและสังคมออนไลน
CPE 111
Internet and Online
Community

001101
001102
001201

ม.อ. 101
ENGL 101
ม.อ. 102
ENGL 102
ม.อ. 201
ENGL 201

001227

ม.อ. 227
ENGL 227

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
Fundamental English 2
การอานเชิงวิเคราะหและการเขียน
อยางมีประสิทธิผล
Critical Reading and Effective
Writing
ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
English for Agriculture
and Agro-Industry

30 หนวยกิต
18 หนวยกิต
15 หนวยกิต
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
(Learner Person)
1) วิชาบังคับ (Required Courses)
204100 ว.คพ. 100
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และชีวิตสมัยใหม
CS 100
Information Technology
and Modern Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
เหมือนเดิม

3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
30 หนวยกิต
18 หนวยกิต
15 หนวยกิต
3(3-0-6)

-

ยกเลิกกระบวนวิชา 261111 และ
กําหนดใหนักศึกษาเรียนกระบวนวิชา
204100 แทน เพื่ อให นั กศึ ก ษา
มี ค ว า ม รู เกี่ ย ว กั บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและชีวิตสมัยใหม

365
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
2) วิชาเลือก (Elective Courses)
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตอไปนี้

050100

ม.ศท. 100
HUGE 100

การใชภาษาไทย
Usage of the Thai Language

3 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2) วิชาเลือก (Elective Courses)
3 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากกระบวนวิชา ดังตอไปนี้
851100 สม. 100
การสื่อสารเบื้องตน
3(3-0-6)
MC 100
Introduction to Communication

3(3-0-6)

ศ.สข. 101
EDHL 101

211100

ว.ชท. 100
BCT 100

359202

ก.พส. 202
HORT 202

การสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจําวัน
Promoting of Health
in Everyday Life
กินดี : การมีชีวิตที่ดีขึ้น
และการปองกันโรค
Eating Well : Better Living
and Disease Prevention
พืชและอาหารปลอดภัย
Plant and Food Safety

-

เพิ่มกระบวนวิชา 851100 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
กระบวนวิชาดานทักษะความเขาใจ
และใชเทคโนโลยีดิจิทัล

-

เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 074100 และ
461100 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดเลือกเรียนกระบวนวิชาดานความ
ฉลาดทางสุขภาพเพิ่มขึ้น

เหมือนเดิม
074100

074101

เหตุผลในการปรับปรุง

ศ.สข. 100
EDHL 100

โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
Nutrition for Promotion of Health

3(3-0-6)

3(3-0-6)
เหมือนเดิม

3(3-0-6)
461100

ภ.วภ. 100
PHPS 100

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
Herbs for Health and Beauty

3(3-0-6)

366
462130
571151

ภ.บก. 130
PHPC 130
พย.ศท. 151
NGGE 151

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
ยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Medications in Everyday Life
ศาสตรและศิลปในการสรางความสุข 3(2-3-4)
Science and Art for Happiness Creation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เหมือนเดิม
ยกเลิก
651106

สพ. 106
VM 106

702101
351100

บธ.กง. 101
FINA 101
ก.ศฐ. 100
AEC 100

705191

บธ.กต. 191
MKTG 191

การเงินในชีวิตประจําวัน
Finance for Daily Life
เศรษฐศาสตรเกษตรบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียง
Agricultural Economics Based
on Sufficiency Economy
ผูบริโภคที่ชาญฉลาด
Smart Consumer

3(3-0-6)
3(3-0-6)
เหมือนเดิม

1(1-0-2)

เหตุผลในการปรับปรุง

สุขอนามัยอาหารจากสัตวสําหรับ
ผูบริโภค
Food Sanitary from Food
Animal for Consumer

2(1-2-3)

-

ยกเลิกกระบวนวิชา 571151

-

เพิ่มกระบวนวิชา 651106 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เลื อ กเรี ย น
กระบวนวิ ช าด า นความฉลาดทาง
สุขภาพเพิ่มขึ้น

367
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2. กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
6 หนวยกิต
การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-creator)
ใหนักศึกษาเลือกเรียน 2 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังตอไปนี้
012173 ม.ศน. 173 ศาสนาเบื้องตน
3(3-0-6)
RE 173
Descriptive Study of Religion
050106 ม.ศท. 106 ศิลปะแหงการเปนมนุษยที่มีคุณคา
3(3-0-6)
HUGE 106 Humanistic Arts

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2. กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
6 หนวยกิต
การเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม (Innovative Co-creator)
เหมือนเดิม

063101

206100

ว.คณ. 100
MATH 100

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Everyday Life

3(3-0-6)

ศ.ลส. 101
EDCI 101

ว.สว. 100
ZOOL 100

ว.อณ. 100
GEM 100

400110

ก.กษ. 110
AGRI 110

ศาสตรแหงอัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6)
The Science of Gemstone and
Jewelry
พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการ
3(3-0-6)
เปลีย่ นแปลงของโลก
Technology Development
and Global Change

การเรียนรูเพื่อการพัฒนาตนเอง
3(3-0-6)
Learning for Self-Development

เหมือนเดิม
214100

218100

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

สัตววิทยาบูรณาการกับวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
สุขภาพ
Integrated Zoology and Health Science

-

เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 063101 และ
214100 เพื่ อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ได เ ลื อ กเรี ย นกระบวนวิ ช าด า น
ทักษะการคิดเพิ่มขึ้น

368
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610111

176100

น.ศท. 100
LAGE 100

กฎหมายและโลกสมัยใหม
Law and Modern World

3(3-0-6)

ก.ธก. 100
ABM 100

703103

บธ.กจ. 103
MGMT 103

การเริ่มตนธุรกิจเกษตรในโลก
ที่เปลี่ยนแปลง
Starting an Agribusiness
in a Changing World

การเปนผูประกอบการ
และธุรกิจเบื้องตน
Introduction to Entrepreneurship
and Business

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่ มกระบวนวิ ชา 610111 เพื่ อเป ด
โอกาสให นั กศึ กษาได เลื อกเรี ย น
กระบวนวิชาดานทักษะการคิดเพิ่มขึ้น

เหมือนเดิม
356102

368100
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อ.อก. 111 บรรจุภัณฑเพื่อการตลาด
AG 111
Packaging for Marketing

3(3-0-6)

ก.สศ. 102
ANS 102

สัตวน้ําสวยงาม
Ornamental Aquatic Animals

เหมือนเดิม

602101

อ.ทช. 101
BIOT 101
เหมือนเดิม

เทคโนโลยีชวี ภาพกับโลกสมัยใหม 3(3-0-6)
Biotechnology and Modern World

888107

นว.ด. 107

การเริ่มตนธุรกิจบนดิจิทัล
3(3-0-6)
แพลตฟอรม
Business Startup on Digital Platform

3(3-0-6)

DIN 107

เพิ่มกระบวนวิชา 356102 602101 และ
888107 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาได
เลือกเรียนกระบวนวิชาดานทักษะการ
เปนผูประกอบการเพิ่มขึ้น
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610112

013110
201116

ม.จว. 110
PSY 110
ว.วท. 116
SC 116

จิตวิทยากับชีวิตประจําวัน
Psychology and Daily Life
วิทยาศาสตรและภาวะโลกรอน
Science and Global Warming

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
อ.อก. 112 นวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
AG 112
Food Product Innovation

3(3-0-6)

-

การใชประโยชนเทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6)
เบื้องตน
Introduction to Application of
Biotechnology

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่มกระบวนวิชา 610112 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
กระบวนวิ ช าด า นทั ก ษะการสร า ง
นวัตกรรมและการเปดธุรกิจใหมเพื่อ
รองรับธุรกิจดานไอที

3(3-0-6)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)
602100

อ.ทช. 100
BIOT 100

เพิ่มกระบวนวิชา 602100 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
กระบวนวิชาดานทักษะการปรับตัว
เพิ่มขึ้น
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3. กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
6 หนวยกิต
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)
1) วิชาบังคับ (Required courses)
3 หนวยกิต
140104 ร.ท. 104
การเปนพลเมือง
3(3-0-6)
PG 104
Citizenship
2) วิชาเลือก (Elective courses)
3 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียน 1 กระบวนวิชา จากกระบวนวิชาดังตอไปนี้
109115 วจ.ศป. 115 ชีวิตกับสุนทรียะ
3(3-0-6)
FAGE 115 Life and Aesthetics
353100 ก.พร. 100 ขาวไทย
3(3-0-6)
AGRO 100 Thai Rice
951100 ศท.อ. 100 ชีวิตสมัยใหมกับแอนนิเมชัน
3(3-0-6)
ANI 100
Modern Life and Animation
012200 ม.ศน. 200 จิตอาสา
3(2-2-5)
RE 200
Mind Volunteer
154153 ส.ภม. 153 ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
GEO 153
Disaster in Modern World
201115 ว.วท. 115 ชีวิตและพลังงาน
3(3-0-6)
SC 115
Life and Energy
365221 ก.ปว. 221 หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
และสิ่งแวดลอม
FORA 221 Principles of Conservation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3. กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง (Active Citizen)

เหตุผลในการปรับปรุง
6 หนวยกิต

เหมือนเดิม

-

ยกเลิก

ยกเลิกกระบวนวิชา 353100

เหมือนเดิม

365221

ก.สท. 221
HANR 221

หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
และสิ่งแวดลอม
Principles of Conservation

- เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
เนื่ อ งจากมี ก ารปรับ ปรุ งรหั ส อั ก ษร
กระบวนวิชาของวิชาเอกเกษตรที่สูง
และทรัพยากรธรรมชาติ
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602102

651105
127100
128100

สพ. 105
VM 105
ร.ปค. 100
GOV 100
ร.รปศ. 100
PA 100

ระบบนิเวศกับสุขภาพ
Ecosystem and Health
การเมืองในชีวิตประจําวัน
Politics in Everyday Life
การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลพื้นฐาน
Basic Good Governance
in Administration

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
อ.ทช. 102 ชีวิตกับพลังงานทางเลือก
BIOT 102 Life and Alternative Energy

3(3-0-6)
3(3-0-6)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่มกระบวนวิชา 602102 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
กระบวนวิช าด า นทั ก ษะความเป น
พลเมือง และความตระหนักในเรื่อง
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

372
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
(Field of Specialization)
2.1 วิชาแกน (Core Courses)
2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร (Science)
202147 ว.ชว. 147 ชีววิทยาสําหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร
BIOL 147 Biology for Agricultural
Students

202231
203111
203115
203206

ว.ชว. 231
BIOL 231
ว.คม. 111
CHEM 111
ว.คม. 115
CHEM 115
ว.คม. 206
CHEM 206

พันธุศาสตร 1
Genetics 1
เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
เคมีอินทรียสําหรับนักศึกษานอก
สาขาวิชาเคมี
Organic Chemistry for
Non-Chemistry Students
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100 หนวยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
(Field of Specialization)
45 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน (Core Courses)
52 หนวยกิต
27 หนวยกิต
2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร (Science)
31 หนวยกิต
4(3-3-6)
202101 ว.ชว. 101 ชีววิทยาพื้นฐาน 1
3(3-0-6) BIOL 101 Basic Biology 1
202102 ว.ชว. 102 ชีววิทยาพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
BIOL 102 Basic Biology 2
202103 ว.ชว. 103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
BIOL 103 Biology Laboratory 1
202104 ว.ชว. 104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-0)
BIOL 104 Biology Laboratory 2
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

ยกเลิกกระบวนวิชา 202147 และ
ใหนักศึกษาเรียนกลุมกระบวนวิชา
ชี ว วิ ท ย า : 202101, 2 0 2 1 0 2,
202103 และ 202104 แทน เพื่ อ
เป น การเตรี ย ม ค วาม รู พื้ น ฐาน
ทางด า นชี ว วิ ท ยาเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ
การเรียนวิชาแกนเกษตรศาสตร

373
203209

ว.คม. 209
CHEM 209

206108
207181

ว.คณ. 108
MATH 108
ว.ฟส. 181
PHYS 181

207191

ว.ฟส. 191
PHYS 191

215205
215206

ว.จช. 205
MICB 205
ว.จช. 206
MICB 206
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ปฏิบัติการเคมีอินทรีย สําหรับ
นักศึกษานอกภาควิชาเคมี
Organic Chemistry Laboratory
for Non-Chemistry Students
คณิตศาสตรเบื้องตน
Elementary Mathematics
ฟสิกสสําหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร
Physics for Agricultural
Students
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร
Physics Laboratory for
Agricultural Students
จุลชีววิทยา
Microbiology
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1(0-3-0)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
เหมือนเดิม
1(0-3-0)

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

เหตุผลในการปรับปรุง
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2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร (Agriculture)
18 หนวยกิต
351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตรเกษตรและการจัดการ 2(2-0-4)
ธุรกิจเกษตรเบื้องตน
AEC 202
Introduction to Agricultural
Economics and Agribusiness
Management

356210

ก.สศ. 210
ANS 210

357210

ก.กฏ. 210
ENT 210
ก.รพ. 210
PLP 210
ก.พศ. 210

360210
363210

PLS 210

สัตวศาสตรและสัตวน้ําเบื้องตน
Introduction to Animal and
Aquatic Sciences
แมลงศัตรูทางการเกษตร
Agricultural Insect Pests
โรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology
การผลิตพืชและการจัดการดิน
เบื้องตน
Introduction to Plant
Production and Soil
Management
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2.1.2 วิชาแกนเกษตรศาสตร (Agriculture)
เหมือนเดิม

352210

ก.สส. 210
AET 210

359207

ก.พส. 207
HORT 207

2(2-0-4)

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

เหมือนเดิม

การสงเสริมการเกษตรเบื้องตน
Introduction to Agricultural
Extension
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร
Agricultural Production
Standard

เหตุผลในการปรับปรุง
21 หนวยกิต

2(2-0-4)

1(1-0-2)

-

เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 352210 และ
359207 ซึ่ ง เป น กระบวนวิ ช าเป ด
ให ม เพื่ อให นั กศึ ก ษ ามี ค วาม รู
พื้นฐานทางดานสงเสริมการเกษตร
แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร

375
400190
400210

400211

ก.กษ. 190
AGRI 190
ก.กษ. 210
AGRI 210
ก.กษ. 211
AGRI 211

400290

ก.กษ. 290
AGRI 290
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การฝกงาน 1
Practical Training 1
นวัตกรรมการเกษตรเบื้องตน
Introduction to Agricultural
Innovations
การจัดการระบบเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Agricultural Systems and
Natural Resource
Management
การฝกงาน 2
Practical Training 2
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1(0-3-0)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
เหมือนเดิม

1(0-3-0)

2.2 วิชาเอก (Major)
ไมนอยกวา
40 หนวยกิต
2.2 วิชาเอก (Major)
ไมนอยกวา
40 หนวยกิต
วิ ช าเอก จะต อ งมี ก ระบวนวิ ช าระดั บ 300 ขึ้ น ไป ไม น อ ยกว า 36
เหมือนเดิม
หนวยกิต และในจํานวน 36 หนวยกิต ตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป
ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
1) วิชาเอกสงเสริมและเผยแพรการเกษตร (Agricultural Extension)
วิชาเอกสงเสริมและเผยแพรการเกษตร (Agricultural Extension)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
352301 ก.สส. 301 ภาวะผูนําในการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
เหมือนเดิม
AET 301 Leadership in Agricultural
Extension

เหตุผลในการปรับปรุง

376
352311

ก.สส. 311
AET 311

352314

ก.สส. 314
AET 314

352316

ก.สส. 316
AET 316

352321

ก.สส. 321
AET 321
ก.สส. 323

352323

AET 323
352332

ก.สส. 332
AET 332

352412

ก.สส. 412
AET 412

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
Principles of Agricultural
Extension
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3(3-0-6)
การสงเสริมการเกษตร
Information Technology
Management for
Agricultural Extension
หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 4(3-2-7)
Principle of Agricultural
Extension Research
วิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Methods of Agricultural Extension
การพัฒนาชุมชนและการ
3(3-0-6)
พัฒนาการเกษตร
Community Development
and Agricultural Development
การแพรกระจายนวัตกรรม
3(3-0-6)
การเกษตร
Diffusion of Agricultural
Innovations
การสงเสริมเยาวชนเกษตร
3(3-0-6)
Farm Youth Extension

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

352323

ก.สส. 323
AET 323

การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม 3(3-0-6) Modern Agricultural
Development

เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 352323
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

เหมือนเดิม

ยกเลิก

-

ยกเลิกกระบวนวิชา 352412

377
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
352414

352421

ก.สส. 421
AET 421

352441

ก.สส. 441
AET 441

352494

ก.สส. 494
AET 494

352497
352498

ก.สส. 497
AET 497
ก.สส. 498
AET 498

องคการและการบริหารจัดการใน
การสงเสริมการเกษตร
Organization and
Management in Agricultural
Extension
การประเมินผลโครงการสงเสริม
การเกษตร
Evaluation of Agricultural
Extension Project

3(3-0-6)

352421

3(3-0-6)

352441

หัวขอเลือกสรรทางสงเสริม
1(1-0-2)
การเกษตรและพัฒนาชนบท
Selected Topics in Agricultural
Extension and Rural
Development
สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar 1
สัมมนา 2
1(1-0-2)
Seminar 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ก.สส. 414 การเปนผูประกอบการ
ดานการเกษตรในชุมชน
AET 414 Community Agricultural
Entrepreneurship
ก.สส. 421 การบริหารองคการสงเสริม
การเกษตร
AET 421 Management of
Agricultural Extension
Organizations
ก.สส. 441 การวางแผนและประเมินผล
โครงการสงเสริมการเกษตร
AET 441 Planning and Evaluation
of Agricultural Extension
Project

เหมือนเดิม

3(3-0-6) -

3(3-0-6) -

3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 352414 ซึ่ ง เป น
ก ระ บ วน วิ ช าเป ด ให ม เพื่ อ ให
นั ก ศึ ก ษ ามี ค วาม รู ใ น ก ารเป น
ผูประกอบการในชุมชน
เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 352421
และ 352441 ให ส อดคล อ งกั บ
การปรับปรุงกระบวนวิชา

378
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
352490 ก.สส. 490 สหกิจศึกษาทางสงเสริมการเกษตร 6 หนวยกิต
และพัฒนาชนบท
AET 490 Cooperative Education in Agricultural
Extension and Rural Development
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special Problems)
352390 ก.สส. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3(0-18-0)
สงเสริมและเผยแพรการเกษตร
AET 390 Professional Skill Training
in Agricultural Extension
และ 352499 ก.สส. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
AET 499 Special Problems
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา
ในแผน 1 แผน 2 หรือแผน 3 แผนใดแผนหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะตองเปนกระบวนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ขึ้นไป
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโทตาม
ขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
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เหมือนเดิม

2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา
ในแผน 1 แผน 2 หรือแผน 3 แผนใดแผนหนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
โดยกระบวนวิ ช าดั ง กล า วจะต อ งเป น กระบวนวิ ช าระดั บ 400 ไม น อ ยกว า
9 หนวยกิต
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท
ตามขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษากลุมปญหาพิเศษ
ต อ งเลื อ กเรี ย นกระบวนวิ ช าเอกเลื อ กดั ง ต อ ไปนี้ ระดั บ 400 ไม น อ ยกว า
3 หนวยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง

379
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
แผน 1 การสงเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน
ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
006103 ม.บน. 103 บานและชุมชน
3(3-0-6)
HC 103
Home and Community
006341 ม.บน. 341 หลักมนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
HC 341
Principles of Human Relations
006349 ม.บน. 349 กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 3(3-0-6)
ในโครงการพัฒนา
HC 349
Community Participation
Process in Development Projects
351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตรการตลาดสินคาเกษตร 3(3-0-6)
AEC 321
Economics of Agricultural Marketing
351331 ก.ศฐ. 331 สหกรณการเกษตร และสถาบัน
3(3-0-6)
การเกษตร
AEC 331
Agricultural Cooperation and Institution
352313 ก.สส. 313 การสงเสริมเกษตรที่สูง
3(3-0-6)
AET 313
Highland Agricultural Extension

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
แผน 1 การสงเสริมการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

-

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับชื่อแผน 1 ใหมีความเหมาะสม
มากขึ้น

เหมือนเดิม

352317

ก.สส. 317
AET 317

มนุษยสัมพันธและนันทนาการ
ในการสงเสริมการเกษตร
Human Relations and
Recreation in Agricultural
Extension

3(3-0-6)

-

เพิ่มกระบวนวิชา 352317 352319
352322 352324 และ 352325 ซึ่ง
เปน กระบวนวิช าเปดใหม เพื่ อเป ด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
มากขึ้น

380
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
352319

352322
352324

352325

352331

ก.สส. 331
AET 331

การพูดและการเขียนเพื่อการ
สงเสริมการเกษตร
Speaking and Writing for
Agricultural Extension

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ก.สส. 319 สวัสดิการเพื่อการพัฒนาชุมชน
เกษตร
AET 319
Welfare for Agricultural
Community Development
ก.สส. 322 การพัฒนาชนบทสมัยใหม
AET 322
Modern Rural Development
ก.สส. 324 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกษตร
อยางยั่งยืน
AET 324
Sustainable Agricultural
Community Economy
Development
ก.สส. 325 นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ชุมชนเกษตร
AET 325
Social Innovation for
Agricultural Community
Development
เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

381
352401

352413

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
ก.สส. 401 การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกร
3(3-0-6)
ผูใหญ
AET 401
Extension Work for Adult Farmers
ก.สส. 413
AET 413

352422
365301

ก.สส. 422
AET 422
ก.ปว. 301
FORA 301

การวางแผนและการจัดการ
3(3-0-6)
ฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร
Planning and Management of
Training in Agricultural Extension
การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6)
Agro-tourism Management
เศรษฐกิจและการพัฒนาบนพื้นที่สูง 3(3-0-6)
Highland Economy and Development

352401

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ก.สส. 401 การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกร
ผูใหญ
AET 401
Agricultural Extension for
Adult Farmers

701181

ก.ธก. 211
ABM 211
บธ.บช. 181
ACC 181

365301

ก.สท. 301

บธ.กต. 211 หลักการตลาด
MKTG 211 Marketing Principles

3(3-0-6)

เศรษฐกิจและการพัฒนาปาไม
อยางยั่งยืน
Economy and Sustainable
Forest Development

3(3-0-6)

- เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
เนื่ อ งจากมี ก ารปรับ ปรุ งรหั ส อั ก ษร
กระบวนวิชาของวิชาเอกเกษตรที่สูง
และทรัพยากรธรรมชาติ

3(3-0-6)

-

เหมือนเดิม

การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Business Management
การบัญชีสําหรับผูที่ไมใชนักบัญชี 3(3-0-6)
Accounting for
Non Accountants

ยกเลิก

701100
705211

-

เหมือนเดิม

HANR 301
368211

3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 352401
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

บธ.บช. 100 การบัญชีขั้นตน 1
ACC 100
Elementary Accounting 1
เหมือนเดิม

เพิ่มกระบวนวิชา 701100 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
กระบวนวิชาดานการบัญชีขั้นตน

382
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
แผน 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานการเกษตร
ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
204202 ว.คพ. 202 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
และการพัฒนาเว็บ
CS 202
Information Technology and
Web Development
352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธและการ 3(3-0-6)
สื่อสารทางการเกษตร
AET 431
Principles of Public Relations
and Communication in
Agriculture
352433 ก.สส. 433 เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการ
3(2-2-5)
สงเสริมการเกษตร
AET 433
Media Production
Technology in Agricultural
Extension
851204 สม. 204
หลักการประชาสัมพันธ การ
3(3-0-6)
โฆษณา และการสื่อสารการตลาด
MC 204
Principles of Public
Relations, Advertising and
Marketing Communication
851305 สม. 305
ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
MC 305
Arts for Communication

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
แผน 2 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาดานการเกษตร
204202

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการพัฒนาเว็บ
CS 202
Information Technology and
Web Development
352431 ก.สส. 431 หลักการประชาสัมพันธและการ
สื่อสารทางการเกษตร
Principles of Public Relations
and Communication in
Agriculture
352433
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการ
เหมือนเดิม4 สงเสริมการเกษตร
AET 433
Media Production
Technology in Agricultural
Extension
851204 สม. 204
หลักการประชาสัมพันธ การ
โฆษณา และการสื่อสารการตลาด
MC 204
Principles of Public
Relations, Advertising and
Marketing Commuon
851305 สม. 305
ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
MC 305
Arts for Communication

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรั บ ชื่ อ แผน 2 เพื่ อ ให เหมาะสม
มากขึ้น

383
851309
851310

851401
851407
851420
851430

954140

954360

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
สม. 309
สื่อกับโลกสมัยใหม
MC 309
Media and the Modern World
สม. 310
หลักการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
MC 310
Principles of Radio and
Television Broadcasting
สม. 401
สื่อทางเลือก
MC 401
Alternative Media
สม. 407
สื่อกับชุมชน
MC 407
Media and Community
สม. 420
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
MC 420
Radio Program Production
สม. 430
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
MC 430
Television Program
Production
ศท.สป. 140 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
INX 140
Information Technology
Literacy
ศท.สป. 360 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การจัดการบุคลากรความรู
INX 360
Information Technology for
Knowledge Worker
Management

3(3-0-6)

851
309

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เหมือนเดิม สือ่ กับโลกสมัยใหม

3(3-0–6)
สม. 310
M 310
3(2-3-6)
3(2-6-1)
3(2-3-4)

851401 4
ยกเลิก
851407 สม. 407
MC 407

เหตุผลในการปรับปรุง
3(3-0-6)

Media and the Modern World
หลักการวิทยุกระจายเสียงและ
3(3-0–6)
วิทยุโทรทัศน
Principles of Radio and
Television Broadcasting
สื่อทางเลือก
3(2-3-6)
Alternative Media
สือ่ กับชุมชน
3(2-6-1)
Media and Community

-

เนื่ อ งจ าก ได รั บ แ จ ง จ าก ค ณ ะ
การสื่อสารมวลชนวากระบวนวิช า
851310, 851401, 851420 และ
851430 เป น ก ระบ วน วิ ช าใน
ห ลั ก สู ต ร เดิ ม ซึ่ ง อ ยู ร ะ ห ว า ง
การพิ จ ารณ าป ด กระบวนวิ ช านี้
และกระบวนวิ ช า 851407 เป น
กระบ วน วิ ช าป ฏิ บั ติ ก ารขั้ น สู ง
ของนั กศึก ษาสาขาวิช าการสื่อสาร
มวลชน

-

เปลี่ยนรหั ส กระบวนวิช าเนื่ องจาก
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ไดปรับปรุงกระบวนวิชา

3(1-6-2)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

เหมือนเดิม
95
ป. 140
พื้นฐานเทยีสารสนเทศ
954464 ศท.สป. 464 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การจัดการบุคลากรความรู
INX 464
Information Technology for
Knowledge Worker
Management

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

384
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
แผน 3 วิชาการเกษตร
Plan 3 Agriculture
ใหเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร
Plant and Soil Science Group
260462 วศ.กษ. 462 หลักการเกษตรชลประทาน
3(3-0-6)
AE 462
Principles of Agricultural Irrigation
353313 ก.พร. 313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
AGRO 313 Important Field Crops of Thailand
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการปองกันกําจัด
4(3-3-6)
AGRO 432 Weeds and Weed Control
353454 ก.พร. 454 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
4(3-3-6)
AGRO 454 Seed Technology
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
HORT 301 Plant Propagation
359341 ก.พส. 341 การจัดการสถานขยายพันธุไม
3(3-0-6)
HORT 341 Nursery Management
359350 ก.พส. 350 หลักการทําสวนไมผล
2(2-0-4)
HORT 350 Principles of Fruit Production
359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
3(3-0-6)
HORT 360 Introduction to Industrial
Crops

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
แผน 3 วิชาการเกษตร
Plan 3 Agriculture

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง
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359403 ก.พส. 403
HORT 403
359410 ก.พส. 410
HORT 410
359421 ก.พส. 421
HORT 421

361351 ก.ปฐ. 351
SOIL 351
363401 ก.พศ. 401
PLS 401

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของ
ผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of
Horticultural Crops
หลักการไมดอก
Principles of Floriculture
การผลิตพืชผัก
Vegetable Production

การจัดการความอุดมสมบูรณ
ของดิน
Soil Fertility Management
เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ
ในการเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle
Technology in Agriculture

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผลในการปรับปรุง

3(2-3-4)

2(2-0-4)

เหมือนเดิม

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-3-4)

359461 ก.พส. 461
HORT 461

พืชเครื่องดื่ม
Beverage Crops

3(3-0-6)

เทคโนโลยีโรงเรือน
Greenhouse Technology
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แปลงปลูกพืช
Information System for Crop
Management

3(2-3-4)

-

เพิ่ มกระบวนวิช า 359461 เพื่ อให
นั กศึ กษ ามี ความรู ทางด านพื ช
เครื่องดื่ม

-

เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 363402 และ
363403 เพื่ อให สอดค ล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

เหมือนเดิม

363402 ก.พศ. 402
PLS 402
363403 ก.พศ. 403
PLS 403

3(2-3-4)

386
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กลุมวิชากีฏวิทยาและโรคพืช
Entomology and Plant Pathology Group
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ENT 322
Economic Entomology
357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
ENT 323
Insect Pests of Stored
Products
357324 ก.กฏ. 324 แมลงศัตรูไมผล
ENT 324
Insect Pests of Fruit Crops
357325 ก.กฏ. 325 แมลงศัตรูพืชไร
ENT 325
Insect Pests of Field Crops
357326 ก.กฏ. 326 แมลงศัตรูผัก
ENT 326
Insect Pests of Vegetable
Crops
357360 ก.กฏ. 360 แมลงอุตสาหกรรม
ENT 360
Industrial Insects
357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง
ENT 441
Principles of Insect Control
360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
PLP 212
Elementary Plant Pathology
Laboratory
360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ
PLP 304
Diseases of Economic Plants
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กลุมวิชากีฏวิทยาและโรคพืช
Entomology and Plant Pathology Group
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

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

3(2-3-4)

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง
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360401 ก.รพ. 401 โรคของไมดอกไมประดับ
PLP 401
Diseases of Ornamental
Plants
360402 ก.รพ. 402 โรคของพืชไร
PLP 402
Diseases of Field Crops
360403 ก.รพ. 403 โรคของไมผล
PLP 403
Diseases of Fruit Crops
360404 ก.รพ. 404 โรคของผัก
PLP 404
Diseases of Vegetable Crops
360407 ก.รพ. 407 การปองกันกําจัดโรคพืช
PLP 407
Plant Disease Control
กลุมวิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา
Animal and Aquatic Science Group
356303 ก.สศ. 303 อาหารและการใหอาหารสัตว
ANS 303
Feeds and Feeding
356306 ก.สศ. 306 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ANS 306
Principles of Aquaculture
356414 ก.สศ. 414 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพ
ฝูงสัตวเลี้ยงในฟารม
ANS 414
Sanitation and Herd Health
Control in Farm Animal
356441 ก.สศ. 441 การผลิตสัตวปก
ANS 441
Poultry Production
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เหตุผลในการปรับปรุง

3(2-3-4)

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

เหมือนเดิม

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

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

3(3-0-6)

กลุมวิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา
Animal and Aquatic Science Group
356330 ก.สศ. 330 อาหารและการใหอาหารสัตว
4(3-3-6)
ANS 330
Feeds and Feeding
356350 ก.สศ. 350 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0-6)
ANS 350
Principles of Aquaculture
356370 ก.สศ. 370 สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพ 3(2-3-4)
ANS 370
ฝูงสัตวเลี้ยงในฟารม
Sanitation and Herd Health
Control in Farm Animal
เหมือนเดิม

-

มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา
356303, 356306 และ 356414
เพื่ อ ให สอ ด ค ล อ งกั บ ห ลั ก สู ต ร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สั ต วศาสตร หลั ก สู ต รใหม พ.ศ.
2565
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356442 ก.สศ. 442 การผลิตสุกร
3(3-0-6)
ANS 442
Swine Production
356443 ก.สศ. 443 การผลิตโคนม
3(3-0-6)
ANS 443
Dairy Cow Production
356444 ก.สศ. 444 การผลิตโคเนื้อ
3(3-0-6)
ANS 444
Beef Cattle Production
356446 ก.สศ. 446 การจัดการในฟารมปศุสัตว
3(3-0-6)
ANS 446
Management in Livestock
Farming
2) วิชาเอกพืชไร (Agronomy)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315
Introductory Biochemistry
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319
Introductory Biochemistry
Laboratory
353303 ก.พร. 303 หลักการปรับปรุงพันธุพืช
4(3-3-6)
AGRO 303 Principles of Plant Breeding
353312 ก.พร. 312 สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
4(3-3-6)
AGRO 312 Applied Field Crop
Physiology
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เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

วิชาเอกพืชไร (Agronomy)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)

เหมือนเดิม

40 หนวยกิต

389
353313 ก.พร. 313
AGRO 313
353432 ก.พร. 432
AGRO 432
353454 ก.พร. 454
AGRO 454
353497 ก.พร. 497
AGRO 497
353498 ก.พร. 498
AGRO 498
354311 ก.สถ. 311
AS 311
354312 ก.สถ. 312
AS 312
355411 ก.กว. 411
FM 411

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of
Thailand
วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2
สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural
Research
การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
เครือ่ งจักรกลการเกษตร 1
Agricultural Machinery 1
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3(2-3-5)

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

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

และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
353490 ก.พร. 490 สหกิจศึกษาทางพืชไร
6 หนวยกิต
AGRO 490 Cooperative Education in Agronomy

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เหตุผลในการปรับปรุง
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special Problems)
353390 ก.พร. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชไร 3(0-18-0)
AGRO 390 Professional Skill Training in Agronomy
เหมือนเดิม
และ 353499 ก.พร. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
AGRO 499 Special Problems
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค จ ะเรี ย นวิ ช าเอกเลื อ ก ให เลื อ กเรี ย นกระบวนวิ ช า
ดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะตองเปน ดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะตองเปน
กระบวนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 3 หนวยกิตขึ้นไป
กระบวนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโทตามขอ
ตามขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ทั้งนี้ นักศึกษากลุมปญหาพิเศษตองเลือก
เรียนกระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
251281 วศ.ย. 281 การสํารวจเบื้องตนสําหรับ
3(2-3-4)
ยกเลิก
- ยกเลิกกระบวนวิชา 251281 เนื่องจาก
นักศึกษาที่ไมใชวิศวกรโยธา
ไดรับแจงจากคณะวิศวกรรมศาสตรวา
CE 281
Elementary Survey for Nonมี อ าจารย ผู ส อนและอุ ป กรณ สํ า หรั บ
ปฏิบัติการไมเพียงพอ
Civil Engineering Majors
260462 วศ.กษ. 462 หลักการเกษตรชลประทาน
3(3-0-6)
AE 462
Principles of Agricultural
Irrigation
เหมือนเดิม
351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตรการตลาดสินคา
3(3-0-6)
เกษตร
AEC 321
Economics of Agricultural
Marketing

391
351331 ก.ศฐ. 331
AEC 331
352311 ก.สส. 311
AET 311
352321 ก.สส. 321
AET 321
353302 ก.พร. 302
AGRO 302
353418 ก.พร. 418
AGRO 418
353421 ก.พร. 421
AGRO 421
353422 ก.พร. 422
AGRO 422
353441 ก.พร. 441
AGRO 441
353452 ก.พร. 452
AGRO 452
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สหกรณการเกษตร และสถาบัน
การเกษตร
Agricultural Cooperation
and Institution
หลักการสงเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural
Extension
วิธีการสงเสริมการเกษตร
Methods of Agricultural
Extension
ปฏิบัติการผสมพันธุพืชไร
Practice in Hybridization of
Field Crops
พืชวงศถั่ว
Legumes
พืชอาหารสัตว
Forage Crops
ทุงหญาเขตรอน
Tropical Pastures
การปรับปรุงพันธุพืชไร
Field Crop Improvement
การทดสอบเมล็ดพันธุ
Seed Testing
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3(3-0-6)

3(2-3-4)

3(3-0-6)

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

เหตุผลในการปรับปรุง
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353453 ก.พร. 453
AGRO 453
353471 ก.พร. 471
AGRO 471
353482 ก.พร. 482
AGRO 482
354400 ก.สถ. 400
AS 400
355315 ก.กว. 315
FM 315
355412 ก.กว. 412
FM 412
355441 ก.กว. 441
FM 441
355442 ก.กว. 442
FM 442
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การผลิตเมล็ดพันธุเชิงธุรกิจ
Commercial Seed Production
การเพาะปลูกพืชไรขั้นสูง
Advanced Agronomy
ทรัพยากรพันธุกรรมในพืช
Genetic Resources in Plants
การประมวลผลขอมูลเกษตรดวย
คอมพิวเตอร
Computerized Data
Processing in Agriculture
เครื่องยนตและเครื่องจักรกล
ในฟารม
Engines and Farm Machinery
เครื่องจักรกลการเกษตร 2
Agricultural Machinery 2
หลักการกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยว
ของเมล็ดพืช
Principles of Grain Processing
การลดความชื้นและการเก็บรักษา
เมล็ดพืชไร
Drying and Storage Field
Crops
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เหตุผลในการปรับปรุง

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

เหมือนเดิม

3(3-0-6)
-

3(2-3-4)

3(2-3-4)

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

3(2-3-5)

ยกเลิก

ยกเลิ ก กระบ วนวิ ช า 354400,
355315, 355412, 355441 และ
355442

393
357322 ก.กฏ. 322
ENT 322
357325 ก.กฏ. 325
ENT 325
357442 ก.กฏ. 442
ENT 442
357443 ก.กฏ. 443
ENT 443
357444 ก.กฏ. 444
ENT 444
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แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
แมลงศัตรูพืชไร
Insect Pests of Field Crops
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insect Pests
พืชตานทานแมลง
Insect Resistance in Crop Plants
สารฆาแมลง
Insecticides
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3(3-0–6)
3(3-0-6)

เหมือนเดิม

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

357443 ก.กฏ. 443
ENT 443
357444 ก.กฏ. 444
ENT 444
359407 ก.พส. 407
HORT 407
359422 ก.พส. 422
HORT 422

360212 ก.รพ. 212
PLP 212
360402 ก.รพ. 402
PLP 402
360407 ก.รพ. 407
PLP 407

ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology
Laboratory
โรคของพืชไร
Diseases of Field Crops
การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control

เหตุผลในการปรับปรุง

1(0-3-1)

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

เหมือนเดิม

พืชตานทานแมลง
Plant Resistance to Insects
สารกําจัดแมลง
Insecticides
การจัดการนํ้าสําหรับ
การเพาะปลูกพืชสวน
Water Management for
Horticultural
การผลิตเมล็ดพันธุผัก
Vegetable Seed Production

3(3-0-6)

-

เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 357443
และ 357444 ให ส อดคล อ งกั บ
การปรับปรุงกระบวนวิชา

-

เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 359407 และ
359422 เพื่ อให สอดค ล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

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

3(3-0-6)
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360450 ก.รพ. 450
PLP 450
360460 ก.รพ. 460
PLP 460
360471 ก.รพ. 471

PLP 471

361351 ก.ปฐ. 351
SOIL 351
361452 ก.ปฐ. 452
SOIL 452
361453 ก.ปฐ. 453
SOIL 453
361461 ก.ปฐ. 461
SOIL 461

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Disease
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อโรค
ในระดับโมเลกุล
Molecular Plant-Pathogen
Interactions
การประยุกตใชเทคนิคระดับ
โมเลกุลทางดานโรคพืชและ
การเกษตร
Application of Molecular
Techniques in Plant
Pathology and Agriculture
การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน
Soil Fertility Management
ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช
Fertilizer and Plant Nutrient
Management
ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
การอนุรักษดิน
Soil Conservation

3(2-3-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
360450 ก.รพ. 450 โรคหลังเก็บเกี่ยว
PLP 450
Postharvest Disease

3(3-0-6)

3(2-3-4)

เหมือนเดิม
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

3(2-3-4)

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 360450
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

395
361475 ก.ปฐ. 475
SOIL 475
361476 ก.ปฐ. 476
SOIL 476

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การจัดการนํ้าในดินและ
การชลประทานระดับไรนา
Soil Water Management and
On-Farm Irrigation
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(3-0-6)

เหมือนเดิม
3(3–0-6)
363401 ก.พศ. 401
PLS 401
363402 ก.พศ. 402
PLS 402
363403 ก.พศ. 403
PLS 403

368211 ก.ธก. 211
ABM 211
368310 ก.ธก. 310
ABM 310

การจัดการธุรกิจการเกษตร
Agricultural Business
Management
การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตร
สําหรับธุรกิจฟารม
Applications of Economic
Theories for Farm Business

เหตุผลในการปรับปรุง

3(3-0-6)

3(2-3-4)

เหมือนเดิม

เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับใน
การเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle
Technology in Agriculture
เทคโนโลยีโรงเรือน
Greenhouse Technology
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แปลงปลูกพืช
Information System for Crop
Management

3(2-3-4)

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

-

เพิ่มกระบวนวิชา 363401 363402
และ 363403 เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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368411 ก.ธก. 411 การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง 3(3-0-6)
ABM 411 Intermediate Agribusiness Management
368431 ก.ธก. 431 การจัดการการเงินสําหรับธุรกิจเกษตร 3(3-0-6)
ABM 431 Financial Management for Agribusiness
3) วิชาเอกสัตวศาสตรและสัตวน้ํา (Animal and Aquatic Science)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315
Introductory Biochemistry
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319
Introductory Biochemistry Laboratory
356261 ก.สศ. 261 สถิติวิเคราะหและวางแผนการ
3(3-0-6)
ทดลองทางสัตว
ANS 261
Statistical Analysis and
Experimental Design in Animals
356303 ก.สศ. 303 อาหารและการใหอาหารสัตว
4(3-3-6)
ANS 303
Feeds and Feeding
356306 ก.สศ. 306 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
3(3-0-6)
ANS 306
Principles of Aquaculture
356411 ก.สศ. 411 สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
ANS 411
Physiology of Domestic Animals
356412 ก.สศ. 412 การสืบพันธุข องสัตว
3(3-0-6)
ANS 412
Animal Reproduction

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม
-

ยกเลิก

ยกเลิกวิชาเอกสัตวศาสตรและสัตว
น้ํา เนื่องจากสาขาวิชาสัตวศาสตร
และสั ต ว น้ํ า ได เป ด หลั ก สู ต รใหม
ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาศ าส ต รบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสัตวศาสตร พ.ศ. 2565

397
356414 ก.สศ. 414
ANS 414
356431 ก.สศ. 431
ANS 431
356451 ก.สศ. 451
ANS 451
356497 ก.สศ. 497
ANS 497
356498 ก.สศ. 498
ANS 498
651306 สพ. 306
VM 306

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
สุขาภิบาลและการควบคุมสุขภาพ
ฝูงสัตวเลี้ยงในฟารม
Sanitation and Herd Health
Control in Farm Animal
การปรับปรุงพันธุส ัตวเลี้ยงในฟารม
Improvement of Farm Animals
โภชนศาสตรสัตว
Animal Nutrition
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2
กายวิภาคของสัตวเลี้ยง
Anatomy of Domestic Animals

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(2-3-4)

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

และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
356490 ก.สศ. 490 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร
6 หนวยกิต
และสัตวน้ํา
ANS 490 Cooperative Education in Animal
and Aquatic Sciences

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง
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หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special Problems)
356390 ก.สศ. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3(0-18-0)
สัตวศาสตรและสัตวน้ํา
ANS 390 Professional Skill Training
in Animal and Aquatic Sciences
และ 356499 ก.สศ. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
ANS 499 Special Problems

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง
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2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
วิช าเอกเลือก จํานวนไมน อยกวา 15 หน วยกิ ต โดยให เลือ กเรียน
1 แผน ดังตอไปนี้
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท
ตามขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
แผน 1 สัตวศาสตร
Plan 1 Animal Sciences
ใหเรียน 9 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
356441 ก.สศ. 441
การผลิตสัตวปก
3(3-0-6)
ANS 441
Poultry Production
356442 ก.สศ. 442
การผลิตสุกร
3(3-0-6)
ANS 442
Swine Production
356443 ก.สศ. 443
การผลิตโคนม
3(3-0-6)
ANS 443
Dairy Cow Production
และใหเลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
353421 ก.พร. 421
พืชอาหารสัตว
3(3-0-6)
AGRO 421
Forage Crops
3(3-0-6)
355411 ก.กว. 411
เครื่องจักรกลการเษตร 1
FM 411
Agricultural Machinery 1
3(3-0-6)
356304 ก.สศ. 304
การใหอาหารสัตวเคี้ยงเอื้อง
ANS 304
Feeding Ruminants
3(3-0-6)
356331 ก.สศ. 331
โรคของสัตวเลี้ยงในฟารม
ANS 331
Diseases of Farm Animals

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

400
356342 ก.สศ. 342
ANS 342
356351 ก.สศ. 351
ANS 351
356372 ก.สศ. 372
ANS 372
356415 ก.สศ. 415
ANS 415
356416 ก.สศ. 416
ANS 416
356425 ก.สศ. 425
ANS 425
356426 ก.สศ. 426
ANS 426
356432 ก.สศ. 432
ANS 432

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การผลิตแพะและแกะในเขตรอน 3(3-0-6)
Goats and Sheep
Production in the Tropics
โภชนศาสตรสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Aquatic Nutrition
มาตรฐานฟารมสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Standard of Aquaculture Farming
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการ
3(3-0-6)
สืบพันธุในสัตวเลี้ยง
Biotechnology for Reproduction in
Domestic Animals
สัตวเลี้ยงในฟารม
3(3-0-6)
กับสิ่งแวดลอม
Farm Animals and
the Environment
เทคโนโลยีชีวภาพในการ
3(3-0-6)
ปรับปรุงพันธุสัตว
Biotechnology in Animal Breeding
เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว
3(3-0-6)
เลี้ยงในฟารม
Biotechnology in Farm Animals
พฤติกรรมของสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
Behavior of Domestic Animals

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

401
356444 ก.สศ. 444
ANS 444
356445 ก.สศ. 445
ANS 415
356446 ก.สศ. 446
ANS 446
356447 ก.สศ. 447
ANS 447
356448 ก.สศ. 448
ANS 448
356449 ก.สศ. 449
ANS 449
356452 ก.สศ. 452
ANS 452
356455 ก.สศ. 455
ANS 455
356456 ก.สศ. 456
ANS 456

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การผลิตโคเนื้อ
3(3-0-6)
Beef Cattle Production
การจัดการฟารมสุกรเชิงการคา 3(3-0-6)
Commercial Swine Farm Management
การจัดการในฟารมปศุสัตว
3(3-0-6)
Management in Livestock
Farming
การจัดการสัตวปก
3(3-0-6)
Poultry Management
การจัดการเนื้อสัตว
3(3-0-6)
Meat Management
การผลิตกระตาย
3(3-0-6)
Rabbit Production
โภชนศาสตรของสุนัขและแมว 3(3-0-6)
Dog and Cat Nutrition
การวิเคราะหสวนประกอบ
1(0-3-0)
ของอาหารสัตว
Proximate Analysis of
Feeds
การผลิตอาหารสัตวเชิง
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
Animal Feed
Manufacturing

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง
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356478 ก.สศ. 478
ANS 478
356496 ก.สศ. 496
ANS 496

357441 ก.กฏ. 441
ENT 441
368211 ก.ธก. 211
ABM 211

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
Aquatic Products
หัวขอเลือกสรรทางสัตว
ศาสตรและสัตวน้ํา
Selected Topics in
Animal and Aquatic
Sciences
หลักการควบคุมแมลง
Principles of Insect
Control
การจัดการธุรกิจการเกษตร
Agricultural Business
Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยกเลิก
3(3-0-6)

3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
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แผน 2 สัตวน้ํา
Plan 2 Aquatic Animal
ใหเรียน 9 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
356312 ก.สศ. 312
สรีรวิทยาสัตวน้ําเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
ANS 312
Economical Aquatic
Animal Physiology
356361 ก.สศ. 361
มีนวิทยาประยุกต
3(3-0-6)
ANS 361
Applied Ichthyology
356373 ก.สศ. 373
คุณภาพน้ําทางการประมง
3(3-0-6)
ANS 373
Water Quality for Fisheries
และใหเลือกเรียนอยางนอย 6 หนวยกิต จากกระบวนวิชาตอไปนี้
356313 ก.สศ. 313
ภูมคิ ุมกันวิทยาทางสัตวน้ํา
3(2-3-4)
ANS 313
Aquatic Animal
Immunology
356333 ก.สศ. 333
โรคและสุขาภิบาลสัตวน้ํา
3(3-0-6)
ANS 333
Disease and Sanitation of
Aquatic Animals
356351 ก.สศ. 351
โภชนศาสตรสัตวน้ํา
3(3-0-6)
ANS 351
Aquatic Nutrition
356372 ก.สศ. 372
มาตรฐานฟารมสัตวน้ํา
3(3-0-6)
ANS 372
Standard of Aquaculture
Farming

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง
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356374 ก.สศ. 374
ANS 374
356375 ก.สศ. 375
ANS 375
356376 ก.สศ. 376
ANS 376
356416 ก.สศ. 416
ANS 416
356441 ก.สศ. 441
ANS 441
356442 ก.สศ. 442
ANS 442
356443 ก.สศ. 443
ANS 443
356444 ก.สศ. 444
ANS 444

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
การประมง
Fisheries Law and
Regulations
แพลงกตอนวิทยาสําหรับการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Planktonology for
Aquaculture
พิษวิทยาในสัตวน้ํา
Aguatic Animal
Toxicology
สัตวเลี้ยงในฟารมกับ
สิ่งแวดลอม
Farm Animals and the
Environment
การผลิตสัตวปก
Poultry Production
การผลิตสุกร
Swine Production
การผลิตโคนม
Dairy Cow Production
การผลิตโคเนื้อ
Beef Cattle Production

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง
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356455 ก.สศ. 455
ANS 455
356475 ก.สศ. 475
ANS 475
356476 ก.สศ. 476
ANS 476
356477 ก.สศ. 477
ANS 477
356478 ก.สศ. 478
ANS 478
356496 ก.สศ. 496
ANS 496

368211 ก.ธก. 211
ABM 211

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การวิเคราะหสวนประกอบ
1(0-3-0)
ของอาหารสัตว
Proximate Analysis of Feeds
การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
Economical Shellfish
Culture
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
3(3-0-6)
สัตวน้ําชายฝง
Coastal Marine Culture
Technology
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง
3(3-0-6)
Shrimp Culture
Technology
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา
3(3-0-6)
Aquatic Products
หัวขอเลือกสรรทางสัตว
3(3-0-6)
ศาสตรและสัตวน้ํา
Selected Topics in
Animal and Aquatic
Sciences
การจัดการธุรกิจการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Business
Management
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ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง
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4) วิชาเอกกีฏวิทยา (Entomology)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
354311 ก.สถ. 311
สถิติเกษตรวิจัย
AS 311
Statistics for Agricultural
Research
357322 ก.กฏ. 322
แมลงที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ
ENT 322
Economic Entomology
357323 ก.กฏ. 323
แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
ENT 323
Insect Pests of Stored
Products
357360 ก.กฏ. 360
แมลงอุตสาหกรรม
ENT 360
Industrial Insects
357417 ก.กฏ. 417
กายวิภาคของแมลง
ENT 417
Insect Anatomy
357418 ก.กฏ. 418
นิเวศวิทยาของแมลง
ENT 418
Insect Ecology
357432 ก.กฏ. 432
อนุกรมวิธานแมลง 1
ENT 432
Insect Systematics 1
357441 ก.กฏ. 441
หลักการควบคุมแมลง
ENT 441
Principles of Insect
Control

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิชาเอกกีฏวิทยา (Entomology)
40 หนวยกิต
3(2-3-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

407
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
357444 ก.กฏ. 444
สารฆาแมลง
ENT 444
Insecticides
357491 ก.กฏ. 491
ENT 491
357497 ก.กฏ. 497
ENT 497
360304 ก.รพ. 304
PLP 304

เทคนิคทางกีฏวิทยา
Techniques in
Entomology
สัมมนา 1
Seminar 1
โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic
Plants

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
357444 ก.กฏ. 444 สารกําจัดแมลง
ENT 444
Insecticides

3(3-0-6)

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

เหมือนเดิม
และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
357490 ก.กฏ. 490 สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
6 หนวยกิต
ENT 490 Cooperative Education in Entomology
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special Problems)
357390 ก.กฏ. 390 การฝกทักษะวิชาชีพ
3(0-18-0)
สาขาวิชากีฏวิทยา
ENT 390 Professional Skill Training in Entomology
และ 357499 ก.กฏ. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
ENT 499 Special Problems

3(3-0-6)

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 357444
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

408
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชา ดังตอไปนี้
นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท ดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะตองเปน
ตามขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
กระบวนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
หากนักศึกษาไมป ระสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท
ตามขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315
Introductory Biochemistry
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
เหมือนเดิม
BCT 319
Introductory Biochemistry
Laboratory
352311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
AET 311
Principles of Agricultural
Extension
352321 ก.สส. 321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 321
Methods of Agricultural
Extension
352323 ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและการ
3(3-0-6)
352323 ก.สส. 323 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
3(3-0-6)
พัฒนาการเกษตร
AET 323 Modern Agricultural
AET 323
Community Development
Development
and Agricultural
Development

เหตุผลในการปรับปรุง

เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 352323
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

409
352332 ก.สส. 332
AET 332
352401 ก.สส. 401
AET 401
352412 ก.สส. 412
AET 412
352421 ก.สส. 421
AET 421

352433 ก.สส. 433
AET 433

352441 ก.สส. 441
AET 441

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การแพรกระจายนวัตกรรม
3(3-0-6)
การเกษตร
Diffusion of Agricultural Innovations
การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกร
3(3-0-6)
ผูใหญ
Extension Work for Adult
Farmers
การสงเสริมเยาวชนเกษตร
3(3-0-6)
Farm Youth Extension
องคการและการบริหารจัดการใน 3(3-0-6)
การสงเสริมการเกษตร
Organization and
Management in Agricultural
Extension
เทคโนโลยีการผลิตสื่อในการ
3(2-2-5)
สงเสริมการเกษตร
Media Production
Technology in Agricultural
Extension
การประเมินผลโครงการสงเสริม 3(3-0-6)
การเกษตร
Evaluation of Agricultural
Extension Project

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

352401 ก.สส. 401
AET 401

การสงเสริมเกษตรใหเกษตรกร
ผูใหญ
Agricultural Extension for
Adult Farmers

3(3-0-6)

-

เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 352401
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

เหมือนเดิม
352421

ก.สส. 421
AET 421

การบริหารองคการสงเสริม
การเกษตร
Management of Agricultural
Extension Organizations

3(3-0-6)

-

เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 352421
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

การวางแผนและประเมินผล
โครงการสงเสริมการเกษตร
Planning and Evaluation of
Agricultural Extension Project

3(3-0-6)

-

เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 352441
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

เหมือนเดิม

352441

ก.สส. 441
AET 441

410
353313 ก.พร. 313
AGRO 313
353418 ก.พร. 418
AGRO 418
353432 ก.พร. 432
AGRO 432
353454 ก.พร. 454
AGRO 454
357421 ก.กฏ. 421
ENT 421
357422 ก.กฏ. 422
ENT 422
357426 ก.กฏ. 426
ENT 426
357427 ก.กฏ. 427
ENT 427
357433 ก.กฏ. 433
ENT 433

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of
Thailand
พืชวงศถั่ว
Legumes
วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
แมลงพาหะนําโรคพืช
Insect Transmission of Plant
Diseases
แมลงศัตรูทางการแพทย
และฃสัตวแพทย
Medical and Veterinary
Entomology
การเลี้ยงผึ้ง
Apiculture
การผลิตหมอนไหม
Sericulture
อนุกรมวิธานแมลง 2
Insect Systematics 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(2-3-5)

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

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

เหตุผลในการปรับปรุง

411
357442 ก.กฏ. 442
ENT 442
357443 ก.กฏ. 443
ENT 443
357446 ก.กฏ. 446
ENT 446
357494 ก.กฏ. 494
ENT 464

359350 ก.พส. 350
HORT 350
359360 ก.พส. 360
HORT 360
359431 ก.พส. 431
HORT 431
359451 ก.พส. 451
HORT 451

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insect
Pests
พืชตานทานแมลง
Insect Resistance in Crop
Plants
หลักการกักกันพืช
Principles of Plant
Quarantine
หัวขอเลือกสรรทางกีฏวิทยา
Selected Topics in
Entomology

หลักการทําสวนไมผล
Principles of Fruit Production
พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
Introduction to Industrial
Crops
การเพาะเลี้ยงเห็ด
Mushroom Culture
ไมผลเขตรอน
Tropical Fruits

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(2-3-4)

3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

357443 ก.กฏ. 443
ENT 443

พืชตานทานแมลง
Plant Resistance to Insects

3(3-0-6)

-

เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 357443
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

สัมมนา 2
Seminar 2

1(1-0-2)

-

เพิ่มกระบวนวิชา 357498 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
มากขึ้น

3(3-0-6)

1(1-0-2)

เหมือนเดิม

357498 ก.กฏ. 498
ENT 498
2(2-0-4)
3(3-0-6)
เหมือนเดิม
3(2-3-4)
3(3-0-6)

412
359460 ก.พส. 460
HORT 460
359461 ก.พส. 461
HORT 461
360212 ก.รพ. 212
PLP 212
360301 ก.รพ. 301
PLP 301
360304 ก.รพ. 304
PLP 304
360400 ก.รพ. 400
PLP 400
360401 ก.รพ. 401
PLP 401
360402 ก.รพ. 402
PLP 402
360403 ก.รพ. 403
PLP 403
360404 ก.รพ. 404
PLP 404

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
Herbs and Spices
พืชเครื่องดื่ม
Beverage Crops
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology
Laboratory
เทคนิคทางโรคพืช
Plant Pathology Techniques
โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
โรคของไมดอกไมประดับ
Diseases of Ornamental
Plants
โรคของพืชไร
Diseases of Field Crops
โรคของไมผล
Diseases of Fruit Crops
โรคของผัก
Diseases of Vegetable Crops

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

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

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

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

413
360407 ก.รพ. 407
PLP 407
360411 ก.รพ. 411
PLP 411
360423 ก.รพ. 423
PLP 423
360431 ก.รพ. 431
PLP 431
360441 ก.รพ. 441
PLP 441
360450 ก.รพ. 450
PLP 450
361341 ก.ปฐ. 341
SOIL 341
361351 ก.ปฐ. 351
SOIL 351
361476 ก.ปฐ. 476
SOIL 476

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control
โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Plant Diseases
ราสาเหตุโรคพืช
Plant Parasitic Fungi
ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
Plant Parasitic Nematodes
ไวรัสวิทยาของพืช
Plant Virology
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Disease
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับ
การเกษตร
Spatial Information System
for Agriculture
การจัดการความอุดมสมบูรณ
ของดิน
Soil Fertility Management
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผลในการปรับปรุง

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

เหมือนเดิม

3(2-3–4)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

360450 ก.รพ. 450
PLP 450

3(2-3-4)

3(3-0-6)

3(3–0-6)

เหมือนเดิม

โรคหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Disease

3(2-3-4)

-

เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 360450
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

414
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561

365425 ก.สท. 425
HANR 425
365431 ก.สท. 431

HANR 431

การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
Wildlife Resource
Conservation
ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจ
การเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Remote Sensing for
Agricultural and Natural
Resources Surveys

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
363401 ก.พศ. 401 เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ
ในการเกษตร
PLS 401
Unmanned Aerial Vehicle
Technology in Agriculture
363403 ก.พศ. 403 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แปลงปลูกพืช
PLS 403
Information System for Crop
Management
3(3-0-6)

3(2-3-4)
เหมือนเดิม

3(2-3-4)

3(2-3-4)

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 363401 และ
363403 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดเลือกเรียนมากขึ้น

415
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
5) วิชาเอกพืชสวน (Horticulture)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315
Introductory Biochemistry
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319
Introductory Biochemistry
Laboratory
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
AS 311
Statistics for Agricultural Research
359301 ก.พส. 301 การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
HORT 301 Plant Propagation
359305 ก.พส. 305 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
1(1-0-2)
HORT 305 Agricultural Research
Methodology
359311 ก.พส. 311 สรีรวิทยาของพืชสวน
3(2-3-4)
HORT 311 Physiology of Horticultural Crops
359350 ก.พส. 350 หลักการทําสวนไมผล
2(2-0-4)
HORT 350 Principles of Fruit Production
359360 ก.พส. 360 พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
3(3-0-6)
HORT 360 Introduction to Industrial Crops
359401 ก.พส. 401 การปรับปรุงพันธุพืชสวน
3(3-0-6)
HORT 401 Improvement of
Horticultural Crops

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิชาเอกพืชสวน (Horticulture)

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

416
359403 ก.พส. 403
HORT 403
359410 ก.พส. 410
HORT 410
359421 ก.พส. 421
HORT 421
359497 ก.พส. 497
HORT 497
361351 ก.ปฐ. 351
SOIL 351

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของ
ผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of
Horticultural Crops
หลักการไมดอก
Principles of Floriculture
การผลิตพืชผัก
Vegetable Production
สัมมนา
Seminar
การจัดการความอุดมสมบูรณ
ของดิน
Soil Fertility Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(2-3-4)

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

และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
359490 ก.พส. 490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน
6 หนวยกิต
HORT 490 Cooperative Education in Horticulture
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special Problems)
359390 ก.พส. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาพืชสวน 3(0-18-0)
ENT 390 Professional Skill Training in Horticulture
และ 359499 ก.พส. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
HORT 499 Special Problems

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

417
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกจากกระบวนวิชา ดังตอไปนี้
นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุมปญหาพิเศษ ใหเลือกกระบวนวิชา ดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะตองเปน
รหัส 400 อยางนอย 3 หนวยกิต
กระบวนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโทตาม
ตามขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ทั้ งนี้ นักศึกษากลุมปญหาพิ เศษตอง
เลือกเรียนกระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
202356 ว.ชว. 356 กายวิภาคของพืช
3(2-3-4)
BIOL 356 Plant Anatomy
351321 ก.ศฐ. 321 เศรษฐศาสตรการตลาดสินคา
3(3-0-6)
เกษตร
AEC 321
Economics of Agricultural
เหมือนเดิม
Marketing
352311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
AET 311
Principles of Agricultural
Extension
352414 ก.สส. 414 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
ดานการเกษตรในชุมชน
AET 414
Community Agriculture
Entrepreneurship
352422 ก.สส. 422 การจัดการการทองเที่ยว
3(3-0-6)
เชิงเกษตร
AET 422
Agro-tourism Management

เหตุผลในการปรับปรุง

เพิ่ มกระบวนวิช า 352414 ซึ่งเป น
ก ระ บ วน วิ ช าเป ด ให ม เพื่ อ ให
นั ก ศึ ก ษ ามี ค วาม รู ใ น ก ารเป น
ผูประกอบการในชุมชน
เพิ่ มกระบวนวิช า 352422 เพื่ อให
นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ใ นการจั ด การ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร
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353313 ก.พร. 313
AGRO 313
353432 ก.พร. 432
AGRO 432
353454 ก.พร. 454
AGRO 454
355315 ก.กว. 315
FM 315
357322 ก.กฏ. 322
ENT 322
357441 ก.กฏ. 441
ENT 441
359302 ก.พส. 302
HORT 302
359303 ก.พส. 303
HORT 303
359306 ก.พส. 306
HORT 306
359341 ก.พส. 341
HORT 341
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พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of
Thailand
วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
เครื่องยนตและเครื่องจักรกลในฟารม
Engines and Farm Machinery
แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
หลักการควบคุมแมลง
Principles of Insect Control
การขยายพันธุพืชขั้นสูง
Advanced Plant Propagation
การจัดการหญาสนาม
Turf Management
การเปนผูประกอบการพืชสวน
Entrepreneurship
in Horticulture
การจัดการสถานขยายพันธุไม
Nursery Management
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เหตุผลในการปรับปรุง

3(2-3-5)

4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(2-3-4)

เหมือนเดิม

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

359303 ก.พส. 303
HORT 303

3(3-0-6)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)

การจัดการสนามหญา
Turf Management

3(3-0-6)

-

เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 359303
ให สอดค ล องกั บ การป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

419
359380 ก.พส. 380
HORT 380
359381 ก.พส. 381
HORT 381
359382 ก.พส. 382
HORT 382
359405 ก.พส. 405
HORT 405
359407 ก.พส. 407
HORT 407

359408 ก.พส. 408
HORT 408
359409 ก.พส. 409
HORT 409
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พืชพรรณสําหรับการออกแบบ
สวนและสภาพแวดลอม
Plant Materials for Garden
and Environmental Design
การออกแบบสวนและ
สภาพแวดลอม 1
Garden and Environmental
Design 1
การออกแบบสวนและ
สภาพแวดลอม 2
Garden and Environmental
Design 2
กลวยไมวิทยา
Orchidology
การจัดการน้ําของพืชสวน
Water Management of
Horticultural Crops
การผลิตพืชสวนแบบไมใชดิน
Soilless Culture for
Horticultural Crops
พืชสวนบนที่สูง
Highland Horticulture
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เหตุผลในการปรับปรุง

3(3-0-6)

4(2-6-7)
เหมือนเดิม
4(2-6-7)

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

359407 ก.พส. 407
HORT 407

3(2-3-4)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)

การจัดการน้ําสําหรับ
การเพาะปลูกพืชสวน
Water Management for
Horticultural

3(3-0-6)

-

เป ลี่ ย น จํ า น ว น ห น ว ย กิ ต ใ ห
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา
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359413 ก.พส. 413
HORT 413
359414 ก.พส. 414
HORT 414
359419 ก.พส. 419
HORT 419
359422 ก.พส. 422
HORT 422
359423 ก.พส. 423
HORT 423
359431 ก.พส. 431
HORT 431
359451 ก.พส. 451
HORT 451
359452 ก.พส. 452
HORT 452
359453 ก.พส. 453
HORT 453

ไมประดับ
3(3-0-6)
Ornamental Plants
ไมดอกประเภทหัว
3(3-0-6)
Flower Bulbs, Tubers
and Corms
สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของดอกไม 3(3-0-6)
Postharvest Physiology of Flowers
การผลิตเมล็ดพันธุผัก
3(3-0-6)
Vegetable Seed Production
การผลิตพืชผักเพื่อการคา
3(3-0-6)
Commercial Vegetable
Production
การเพาะเลี้ยงเห็ด
3(2-3-4)
Mushroom Culture
ไมผลเขตรอน
3(3-0-6)
Tropical Fruits
ไมผลเขตกึ่งรอน
3(3-0-6)
Subtropical Fruits
การปลูกไมผลเปลือกแข็ง
3(3-0-6)
Nut Culture
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359412 ก.พส. 412 ธุรกิจไมดอก
HORT 412 Flower Business

เหมือนเดิม

3(3-0-6)

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่มกระบวนวิชา 359412 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
มากขึ้น

421
359455 ก.พส. 455
HORT 455
359460 ก.พส. 460
HORT 460
359461 ก.พส. 461
HORT 461
359462 ก.พส. 462
HORT 462
359463 ก.พส. 463
HORT 463
359464 ก.พส. 464
HORT 464
359465 ก.พส. 465
HORT 465
359466 ก.พส. 466
HORT 466
359467 ก.พส. 467
HORT 467
359481 ก.พส. 481
HORT 481
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ไมผลเขตหนาว
Temperate Fruits
พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
Herbs and Spices
พืชเครื่องดื่ม
Beverage Crops
มะพราวและปาลมนํ้ามัน
Coconut and Oil Palm
พืชเสนใย
Fiber Crops
พืชใหกลิ่นหอม
Aromatic Crops
พืชโตเร็วสําหรับอุตสาหกรรมเนื้อไม
Fast Growing Crops for Wood
Industry
พืชใหนํ้ายางเพื่ออุตสาหกรรม
Industrial Latex and Resin Crops
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืชอาหาร
Good Agricultural Practices
for Food Crops
การออกแบบภูมิทัศน
Landscape Design
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)

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

3(2-3-4)

เหตุผลในการปรับปรุง
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359483 ก.พส. 483
HORT 483
359484 ก.พส. 484

360212
360304
360400
360407
360450
361301
361322
361452

HORT 484
ก.รพ. 212
PLP 212
ก.รพ. 304
PLP 304
ก.รพ. 400
PLP 400
ก.รพ. 407
PLP 407
ก.รพ. 450
PLP 450
ก.ปฐ. 301
SOIL 301
ก.ปฐ. 322
SOIL 322
ก.ปฐ. 452
SOIL 452
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การออกแบบสวน
4(2-6-5)
และสภาพแวดลอม 3
Garden and Environmental Design 3
การออกแบบสวน
4(2-6-5)
และสภาพแวดลอม 4
Garden and Environmental Design 4
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
1(0-3-1)
Elementary Plant Pathology Laboratory
โรคของพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
Diseases of Economic Plants
การวินิจฉัยโรคพืช
3(2-3-4)
Diagnosis of Plant Diseases
การปองกันกําจัดโรคพืช
3(2-3-4)
Plant Disease Control
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
Postharvest Disease
คุณภาพดินและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Soil and Environmental Quality
การวิเคราะหดินและพืชเบื้องตน 3(2-3-4)
Introduction to Soil and Plant Analysis
ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช 3(3-0-6)
Fertilizer and Plant Nutrient
Management
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เหตุผลในการปรับปรุง

เหมือนเดิม

360450 ก.รพ. 450
PLP 450

เหมือนเดิม

โรคหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Disease

3(2-3-4)

-

เปลี่ ยนชื่ อกระบวนวิ ชา 360450 ให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

423
361453 ก.ปฐ. 453
SOIL 453
361461 ก.ปฐ. 461
SOIL 461
361476 ก.ปฐ. 476
SOIL 476
363401 ก.พศ. 401
PLS 401
363402 ก.พศ. 402
PLS 402
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ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
การอนุรักษดิน
Soil Conservation
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology
เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ
ในการเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle
Technology in Agriculture
เทคโนโลยีโรงเรือน
Greenhouse Technology
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3–0-6)
เหมือนเดิม
3(2-3-4)

3(2-3-4)
363403 ก.พศ. 403
PLS 403

363451 ก.พศ. 451
PLS 451
365321 ก.ปว. 321
FORA 321

พืชพลังงาน
Energy Crops
ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องตน
Fundamental Natural
Resources

เหตุผลในการปรับปรุง

3(3-0-6)

เหมือนเดิม

3(3-0-6)

365321 ก.สท. 321
HANR 321

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แปลงปลูกพืช
Information System for Crop
Management

3(2-3-4)

-

เพิ่ มกระบวนวิช า 363403 เพื่ อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี

ทรัพยากรปาไมเบื้องตน
Fundamental Forest
Resource

3(3-0-6)

- เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
เนื่ อ งจากมี ก ารปรับ ปรุ งรหั ส อั ก ษร
กระบวนวิชาของวิชาเอกเกษตรที่สูง
และทรัพยากรธรรมชาติ

424
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6) วิชาเอกโรคพืช (Plant Pathology)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการปองกันกําจัด
AGRO 432 Weeds and Weed Control
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
AS 311
Statistics for Agricultural
Research
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ENT 322
Economic Entomology
360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
PLP 212
Elementary Plant Pathology
Laboratory
360301 ก.รพ. 301 เทคนิคทางโรคพืช
PLP 301
Plant Pathology Techniques
360400 ก.รพ. 400 การวินิจฉัยโรคพืช
PLP 400
Diagnosis of Plant Diseases
360407 ก.รพ. 407 การปองกันกําจัดโรคพืช
PLP 407
Plant Disease Control
360411 ก.รพ. 411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
PLP 411
Bacterial Plant Diseases
360423 ก.รพ. 423 ราสาเหตุโรคพืช
PLP 423
Plant Parasitic Fungi

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิชาเอกโรคพืช (Plant Pathology)
40 หนวยกิต
4(3-3-6)
3(2-3-4)

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

เหตุผลในการปรับปรุง

425
360431 ก.รพ. 431
PLP 431
360441 ก.รพ. 441
PLP 441
360497 ก.รพ. 497
PLP 497
360498 ก.รพ. 498
PLP 498
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ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
Plant Parasitic Nematodes
ไวรัสวิทยาของพืช
Plant Virology
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2
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3(2-3–4)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
360490 ก.รพ. 490
สหกิจศึกษาทางโรคพืช
6 หนวยกิต
PLP 490 Cooperative Education in Plant Pathology
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special Problems)
360390 ก.รพ. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโรคพืช 3(0-18-0)
PLP 390 Professional Skill Training in Plant Pathology
และ 360499 ก.รพ. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
PLP 499 Special Problems

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง
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2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เหตุผลในการปรับปรุง
15 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา
ดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะตองเปน
กระบวนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท
เหมือนเดิม
ตามขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
202321 ว.ชว. 321 ชีววิทยาของเซลล
3(2-3-4)
ยกเลิก
- ยกเลิกกระบวนวิชา 202321 เนื่องจาก
BIOL 321 Cell Biology
ไมเปดสอนตั้งแต ปการศึกษา 2562
202311 ว.ชว. 311 ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล
4(3-3-6)
- เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 202311 และ
BIOL 311 Cell and Molecular Biology
202331 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
202331 ว.ชว. 331 การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-4)
ไดเลือกเรียนกระบวนวิชาทางดาน
BIOL 331 Plant Breeding
ชีววิทยาเพิ่มมากขึ้น
211311 ว.ชท. 311 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
BCT 311
Biochemistry 1
211312 ว.ชท. 312 ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
BCT 312
Biochemistry 2
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315
Introductory Biochemistry
เหมือนเดิม
211317 ว.ชท. 317 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
1(0-3-0)
BCT 317
Biochemistry Laboratory 1
211318 ว.ชท. 318 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
1(0-3-0)
BCT 318
Biochemistry Laboratory 2
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319
Introductory Biochemistry Laboratory

427
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215431
215435 ว.จช. 435
MICB 435
215436 ว.จช. 436
MICB 436

352311 ก.สส. 311
AET 311
353303 ก.พร. 303
AGRO 303
353312 ก.พร. 312
AGRO 312

พันธุศาสตรของจุลินทรีย
Microbial Genetics
ปฏิบัติการพันธุศาสตร
ของจุลินทรีย
Microbial Genetics
Laboratory

หลักการสงเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural
Extension
หลักการปรับปรุงพันธุพืช
Principles of Plant Breeding
สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
Applied Field Crop
Physiology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ว.จช. 431 พันธุศาสตรของจุลินทรีย
MICB 435 Microbial Genetics

3(2-3-4)

-

2(2-0-4)
ยกเลิก

1(0-3-0)

351211

ก.ธก. 211
ABM 211

352301

ก.สส. 301
AET 301

3(2-3-4)

4(3-3-6)
4(3-3-6)

เหมือนเดิม

การจัดการธุรกิจการเกษตร
Agricultural Business
Management
ภาวะผูนําในการสงเสริมการเกษตร
Leadership in Agricultural
Extension

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่มกระบวนวิชา 215431 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
มากขึ้น
ยกเลิ ก กระบวนวิช า 215435 และ
215436 เนื่ อ งจากได รั บ แจ ง จาก
คณะวิทยาศาสตรวามีการปรับปรุง
กระบวนวิชา
เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 351211 และ
352301 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดเลือกเรียนมากขึ้น

428
353313 ก.พร. 313
AGRO 313
353441 ก.พร. 441
AGRO 441

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
พืชไรสําคัญของประเทศไทย
Important Field Crops of
Thailand
การปรับปรุงพันธุพืชไร
Field Crop Breeding

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(2-3-5)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)
353454 ก.พร. 454
AGRO 454

354312 ก.สถ. 312
AS 312
357323 ก.กฏ. 323
ENT 323
357421 ก.กฏ. 421
ENT 421
357441 ก.กฏ. 441
ENT 441
357442 ก.กฏ. 442
ENT 442
357444 ก.กฏ. 444
ENT 444

การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
Insect Pests of Stored
Products
แมลงพาหะนําโรคพืช
Insect Transmission of Plant
Diseases
หลักการควบคุมแมลง
Principles of Insect Control
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Insect
Pests
สารฆาแมลง
Insecticides

เหตุผลในการปรับปรุง

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology

4(3-3-6)

-

เพิ่มกระบวนวิชา 353454 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
มากขึ้น

สารกําจัดแมลง
Insecticides

3(3-0-6)

-

เปลี่ ยนชื่ อกระบวนวิ ชา 357444 ให
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

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

3(3-0-6)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)
3(2-3-4)

3(3-0-6)

357444 ก.กฏ. 444
ENT 444

429
357446 ก.กฏ. 446
ENT 446
359311 ก.พส. 311
HORT 311
359403 ก.พส. 403
HORT 403

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
หลักการกักกันพืช
Principles of Plant
Quarantine
สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural
Crops
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของ
ผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of
Horticultural Crops

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผลในการปรับปรุง

3(3-0-6)

3(2-3-4)
เหมือนเดิม
3(2-3-4)

359408 ก.พส. 408
HORT 408
359410 ก.พส. 410
HORT 410
359421 ก.พส. 421
HORT 421
359422 ก.พส. 422
HORT 422
359431 ก.พส. 431
HORT 431
359451 ก.พส. 451
HORT 451

การผลิตพืชสวนแบบไมใชดิน
3(2-3-4)
Soilless Culture for Horticultural Crops
หลักการไมดอก
2(2-0-4)
Principles of Floriculture
การผลิตพืชผัก
3(3-0-6)
Vegetable Production
การผลิตเมล็ดพันธุผัก
3(3-0-6)
Vegetable Seed Production
การเพาะเลี้ยงเห็ด
3(2-3-4)
Mushroom Culture
ไมผลเขตรอน
3(3-0-6)
Tropical Fruits

- เพิ่มกระบวนวิชา 359408, 359410,
359421, 359422, 359431,
359451, 359452, 359453,
359455, 359461 แ ล ะ 359467
เพื่ อเป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เลื อ ก
เรียนมากขึ้น
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359452
359453
359455
359461
359467

360304 ก.รพ. 304
PLP 304
360401 ก.รพ. 401
PLP 401
360402 ก.รพ. 402
PLP 402
360403 ก.รพ. 403
PLP 403
360404 ก.รพ. 404
PLP 404

โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
โรคของไมดอกไมประดับ
Diseases of Ornamental
Plants
โรคของพืชไร
Diseases of Field Crops
โรคของไมผล
Diseases of Fruit Crops
โรคของผัก
Diseases of Vegetable Crops

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ก.พส. 452 ไมผลเขตกึ่งรอน
3(3-0-6)
HORT 452 Subtropical Fruits
ก.พส. 453 การปลูกไมผลเปลือกแข็ง
3(3-0-6)
HORT 453 Nut Culture
ก.พส. 455 ไมผลเขตหนาว
3(3-0-6)
HORT 455 Temperate Fruits
ก.พส. 461 พืชเครื่องดื่ม
3(3-0-6)
HORT 461 Beverage Crops
ก.พส. 467 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
3(3-0-6)
สําหรับพืชอาหาร
HORT 467 Good Agricultural Practices for Food Crops

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

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

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

431
360450 ก.รพ. 450
PLP 450
360460 ก.รพ. 460
PLP 460
360470 ก.รพ. 470
PLP 470
360471 ก.รพ. 471

PLP 471

361341 ก.ปฐ. 341
SOIL 341
361351 ก.ปฐ. 351
SOIL 351

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
โรคพืชหลังเก็บเกี่ยว
Postharvest Disease
ปฏิสัมพันธระหวางพืชและเชื้อโรค
ในระดับโมเลกุล
Molecular Plant Pathogen
Interactions
การประยุกตใชการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชทางโรคพืช
Application of Plant Tissue
Culture in Plant Pathology
การประยุกตใชเทคนิคระดับ
โมเลกุลทางดานโรคพืชและ
การเกษตร
Application of Molecular
Techniques in Plant
Pathology and Agriculture
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับ
การเกษตร
Spatial Information System
for Agriculture
การจัดการความอุดมสมบูรณ
ของดิน
Soil Fertility Management

3(2-3-4)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
360450 ก.รพ. 450 โรคหลังเก็บเกี่ยว
PLP 450
Postharvest Disease

3(3-0-6)

3(2-3-4)

3(2-3-4)
เหมือนเดิม

3(2-3-4)

3(3-0-6)

3(2-3-4)

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ ย นชื่ อ กระบวนวิ ช า 360450
ให ส อ ด ค ล อ งกั บ ก ารป รั บ ป รุ ง
กระบวนวิชา

432
361433 ก.ปฐ. 433
SOIL 433
361452 ก.ปฐ. 452
SOIL 452
361453 ก.ปฐ. 453
SOIL 453
361476 ก.ปฐ. 476
SOIL 476
363401 ก.พศ. 401
PLS 401

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
Soil Microbial Biotechnology
ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช
Fertilizer and Plant Nutrient
Management
ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology
เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับใน
การเกษตร
Unmanned Aerial Vehicle
Technology in Agriculture

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(2-3-4)
3(3-0-6)

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

เหมือนเดิม

363403 ก.พศ. 403
PLS 403
365431 ก.ปว. 431

FORA 431

ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจ
การเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Remote Sensing for
Agricultural and Natural
Resources Surveys

เหตุผลในการปรับปรุง

3(2-3-4)

365431 ก.สท. 431
HANR 431

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แปลงปลูกพืช
Information System for
Crop Management
ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจ
ทรัพยากรปาไมและการเกษตร
Remote Sensing for Forest
Resource and Agricultural
Surveys

3(2-3-4)

-

เพิ่มกระบวนวิชา 363403 เพื่อเปด
โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได เ ลื อ กเรี ย น
มากขึ้น

3(2-3-4)

- เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
เนื่ อ งจากมี ก ารปรับ ปรุ งรหั ส อั ก ษร
กระบวนวิชาของวิชาเอกเกษตรที่สูง
และทรัพยากรธรรมชาติ

433
705211 บธ.กต. 211
MKTG 211
705431 บธ.กต. 431
MKTG 431
705461 บธ.กต. 461
MKTG 461

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Principles
การจัดการขายและศิลปะการขาย 3(3-0-6)
Sales Management and
Salesmanship
การจัดการการคาปลีก
3(3-0-6)
Retail Management

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
-

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง
ย ก เลิ ก ก ร ะ บ ว น วิ ช า 705211
705431 และ 705461

434
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7) วิชาเอกปฐพีศาสตร (Soil Science)
2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
AS 311
Statistics for Agricultural
Research
361211 ก.ปฐ. 211 หลักปฐพีศาสตร
3(3-0-6)
SOIL 211 Principle of Soil Science
361214 ก.ปฐ. 214 ปฏิบัติการปฐพีศาสตร
1(0-3-0)
SOIL 214 Soil Science Laboratory
361321 ก.ปฐ. 321 การวิเคราะหดินและพืช
4(3-3-7)
SOIL 321 Soil and Plant Analysis
361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
3(2-3-4)
สําหรับการเกษตร
SOIL 341 Spatial Information System
for Agriculture
361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณของดิน 3(3-0-6)
SOIL 351 Soil Fertility Management
361414 ก.ปฐ. 414 การจัดสรรทรัพยากรอยางแมนยํา 3(3-0-6)
เพื่อระบบนิเวศเกษตรที่ยั่งยืน
SOIL 414 Precision Resource Allocation for
Sustainable Agroecosystem
361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
3(2-3-4)
SOIL 433 Soil Microbial Biotechnology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิชาเอกปฐพีศาสตร (Soil Science)

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

435
361442 ก.ปฐ. 442
SOIL 442
361452 ก.ปฐ. 452
SOIL 452
361461 ก.ปฐ. 461
SOIL 461
361497 ก.ปฐ. 497
SOIL 497
361498 ก.ปฐ. 498
SOIL 498

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การสํารวจและจําแนกดิน
Soil Survey and Classification
ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช
Fertilizer and Plant Nutrient
Management
การอนุรักษดิน
Soil Conservation
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(2-3-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
เหมือนเดิม

และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
361490 ก.ปฐ. 490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร
6 หนวยกิต
SOIL 490 Cooperative Education in Soil Science
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special Problems)
361390 ก.ปฐ. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3(0-18-0)
ปฐพีศาสตร
SOIL 390 Professional Skill Training
in Soil Science
และ 361499 ก.ปฐ. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
SOIL 499 Special Problems

เหตุผลในการปรับปรุง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
จํ า นวนหน ว ยกิ ต วิ ช าเอกเลื อ ก จะต อ งมี ก ระบวนวิ ช าระดั บ 400
นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
ดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะตองเปน
กระบวนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท
ตามขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
202342 ว.ชว. 342 พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป
4(3-3-6)
BIOL 342 General Plant Physiology
211315 ว.ชท. 315 ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
BCT 315
Introductory Biochemistry
211319 ว.ชท. 319 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
BCT 319
Introductory Biochemistry
Laboratory
260462 วศ.กษ. 462 หลักการเกษตรชลประทาน
3(3-0-6)
เหมือนเดิม
AE 462
Principles of Agricultural Irrigation
352311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
AET 311
Principles of Agricultural
Extension
353303 ก.พร. 303 หลักการปรับปรุงพันธุพืช
4(3-3-6)
AGRO 303 Principles of Plant Breeding
353313 ก.พร. 313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
AGRO 313 Important Field Crops
of Thailand

เหตุผลในการปรับปรุง

437
353432 ก.พร. 432
AGRO 432
353454 ก.พร. 454
AGRO 454
357418 ก.กฏ. 418
ENT 418
357441 ก.กฏ. 441
ENT 441
357444 ก.กฏ. 444
ENT 444
359301 ก.พส. 301
HORT 301
359311 ก.พส. 311
HORT 311
359403 ก.พส. 403
HORT 403
360212 ก.รพ. 212
PLP 212

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed Control
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
นิเวศวิทยาของแมลง
Insect Ecology
หลักการควบคุมแมลง
Principles of Insect Control
สารกําจัดแมลง
Insecticides
การขยายพันธุพืช
Plant Propagation
สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of Horticultural
Crops
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของ
ผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of
Horticultural Crops
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant Pathology
Laboratory

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

3(2-3-4)

1(0-3-1)

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

438
360304 ก.รพ. 304
PLP 304
360400 ก.รพ. 400
PLP 400
361301 ก.ปฐ. 301
SOIL 301
361413 ก.ปฐ. 413
SOIL 413
361421 ก.ปฐ. 421
SOIL 421
361453 ก.ปฐ. 453
SOIL 453
361471 ก.ปฐ. 471
SOIL 471
361474 ก.ปฐ. 474
SOIL 474
361475 ก.ปฐ. 475
SOIL 475
361476 ก.ปฐ. 476
SOIL 476

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic Plants
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant Diseases
คุณภาพดินและสิ่งแวดลอม
Soil and Environmental
Quality
การจําลองระบบดิน-พืช
Soil-Crop Systems Modeling
ปฐพีเคมี
Soil Chemistry
ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
ปฐพีฟสิกส
Soil Physics
วิธีการทางปฐพีฟสิกส
Methods of Soil Physics
การจัดการนํ้าในดินและการ
ชลประทานระดับไรนา
Soil Water Management and OnFarm Irrigation
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง
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365324 ก.สท. 324
HANR 324
365427 ก.สท. 427
HANR 427
365431 ก.ปว. 431

FORA 431

368310 ก.ธก. 310
ABM 310
751101 ศศ. 101
ECON 101

หลักวนเกษตร
Principles of Agroforestry
การปลูกสรางสวนปา
Forest Plantation
ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจ
การเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Remote Sensing for
Agricultural and Natural
Resources Surveys
การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตร
สําหรับธุรกิจฟารม
Applications of Economic
Theories for Farm Business
หลักเศรษฐศาสตร 1
Principles of Economics 1

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
363401 ก.พศ. 401 เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ
ในการเกษตร
PLS 401
Unmanned Aerial Vehicle
Technology in Agriculture
363402 ก.พศ. 402 เทคโนโลยีโรงเรือน
PLS 402
Greenhouse Technology

3(2-3-4)

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 363401 และ
363402 เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดเลือกเรียนมากขึ้น

3(2-3-4)

3(3-0-6)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)
3(2-3-4)

365431 ก.สท. 431
HANR 431

3(2-3-4)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)

ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจ
ทรัพยากรปาไมและการเกษตร
Remote Sensing for Forest
Resource and Agricultural
Surveys

3(2-3-4)

-

เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
เนื่ องจากมี การปรั บ ปรุ งรหั สอั ก ษร
กระบวนวิชาของวิชาเอกเกษตรที่สูง
และทรัพยากรธรรมชาติ

440
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
8) วิชาเอกทรัพยากรปาไมและวนเกษตร (Forest Resource and
Agroforestry)

2.2.1 วิชาเอกบังคับ (Required Courses)
40 หนวยกิต
365201 ก.ปว. 201 ทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
และการเกษตร
FORA 201 Natural Resources
and Agriculture
365211 ก.สท. 211 ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง
3(3-0-6)
HANR 211 Highland Agricultural System
365291 ก.ปว. 291 การฝกปฏิบัติภาคสนามในระบบ 2(0-12-0)
นิเวศปาไมและวนเกษตร
FORA 291 Field Practices in Forest and
Agroforestry Ecosystems
365301 ก.ปว. 301 เศรษฐกิจและการพัฒนาปาไม
3(3-0-6)
อยางยั่งยืน
FORA 301 Economy and Sustainable
Forest Development

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (Highland Agriculture and
Natural Resources)

เหมือนเดิม
365201 ก.สท. 201
HANR 201

ทรัพยากรธรรมชาติ
และการเกษตร
Natural Resources
and Agriculture

3(3-0-6)

การฝกปฏิบัติภาคสนามในระบบ
นิเวศปาไมและวนเกษตร
Field Practices in Forest and
Agroforestry Ecosystems
เศรษฐกิจและการพัฒนาปาไม
อยางยั่งยืน
Economy and Sustainable
Forest Development

2(0-12-0)

เหมือนเดิม
365291 ก.สท. 201
HANR 201
365301 ก.สท. 201
HANR 201

3(3-0-6)

-

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ยนชื่อวิชาเอกเปน “เกษตรที่สูง
และทรั พ ยากรธรรมชาติ ” เพื่ อ ให
สอดคล อ งกั บ สมรรถนะหลั ก ของ
คณะเกษตรศาสตร ในการพั ฒ นา
องค ค วามรู ด า นการวิ จั ย บริ ก าร
วิชาการ และสงเสริมการเกษตรบน
พื้ น ที่ สู ง อ ย า ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
365201 365291 และ 365301
เนื่องจากมี การปรับ ปรุงรหัส อักษร
กระบวนวิ ช าไปเป น กระบวนวิ ช า
ข อ ง วิ ช า เอ ก เก ษ ต ร ที่ สู ง แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ

441
365321 ก.ปว. 321
FORA 321
365324 ก.สท. 324
HANR 324
365331 ก.ปว. 331

FORA 331

365401 ก.ปว. 401
FORA 401
365421 ก.สท. 421
HANR 421
365422 ก.ปว. 422
FORA 422

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
ทรัพยากรปาไมเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental Forest Resource
หลักวนเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agroforestry
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการ 3(2-3-4)
จัดการทรัพยากรปาไมและ
การเกษตร
Geo-Informatic Technology
for Forest Resource and
Agricultural Management
ระบบนิเวศปาไมเพื่อบรรเทาการ 3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Forest Ecosystems for
Climate Change Mitigation
หลักการจัดการลุมน้ํา
3(2-3-4)
Principles of Watershed Management
การฟนฟูระบบนิเวศปาไม
3(3-0-6)
และลุมน้ํา
Forest Ecosystem and
Watershed Restoration

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
365321 ก.สท. 321 ทรัพยากรปาไมเบื้องตน
3(3-0-6)
HANR 321 Fundamental Forest Resource
เหมือนเดิม
365331 ก.สท. 331

HANR 331

365401 ก.สท. 401
HANR 401

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรปาไมและ
การเกษตร
Geo-Informatic Technology
for Forest Resource and
Agricultural Management
ระบบนิเวศปาไมเพื่อบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Forest Ecosystems for
Climate Change Mitigation

3(2-3-4)

การฟนฟูระบบนิเวศปาไม
และลุมน้ํา
Forest Ecosystem and
Watershed Restoration

3(3-0-6)

3(3-0-6)

เหมือนเดิม
365422 ก.สท. 422
HANR 422

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
365321 365331 365401 และ
365422 เนื่ องจากมี ก ารปรับ ปรุง
รหั ส อั ก ษรกระบวนวิ ช าไปเป น
กระบวนวิชาของวิชาเอกเกษตรที่สูง
และทรัพยากรธรรมชาติ

442
365428 ก.สท. 428
HANR 428
365497 ก.ปว. 497
FORA 497
365498 ก.ปว. 498
FORA 498

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การคณิตและการใชคอมพิวเตอร
ทางปาไม
Forest Mensuration and
Computer Applications
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

เหตุผลในการปรับปรุง

3(2-3-4)

เหมือนเดิม

1(1-0-2)

365497 ก.สท. 497
HANR 497
365498 ก.สท. 498
HANR 498

สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2

365490 ก.สท. 490

สหกิจศึกษาทางเกษตรที่สูงและ
6 หนวยกิต
ทรัพยากรธรรมชาติ
Cooperative Education in Highland
Agriculture and Natural Resources

1(1-0-2)

และใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมสหกิจศึกษาหรือกลุมปญหาพิเศษ
กลุมสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
365490 ก.ปว. 490 สหกิจศึกษาทางทรัพยากรปาไม
6 หนวยกิต
และวนเกษตร
FORA 490 Cooperative Education in Forest
Resource and Agroforestry
หรือ กลุมปญหาพิเศษ (Special Problems)
365390 ก.ปว. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3(0-18-0)
ทรัพยากรปาไมและวนเกษตร
FORA 390 Professional Skill Training in Forest
Resource and Agroforestry
และ
365499 ก.ปว. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
FORA 499 Special Problems

HANR 490

365390 ก.สท. 390
HANR 390
และ
365499 ก.สท. 499
HANR 499

1(1-0-2)

เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
365497 และ 365498 เนื่ อ งจาก
มี ก ารปรับ ปรุงรหั ส อั ก ษรกระบวน
วิชาไปเปนกระบวนวิชาของวิชาเอก
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

-

เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
และชื่ อ กระบ วน วิ ช า 365490
365390 และ 365499 เนื่องจากมี
การปรับปรุงรหัสอักษรกระบวนวิชา
ไปเป น กระบวนวิ ช าของวิ ช าเอก
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

1(1-0-2)

การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
3(0-18-0)
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
Professional Skill Training in Highland
Agriculture and Natural Resources
ปญหาพิเศษ
Special Problems

-

3(0-9-0)

443
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก (ถามี)
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตของวิชาเอกเลือก จะตองมีกระบวนวิชาระดับ 400
นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนกระบวนวิชา
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหนักศึกษาเลือกเรียน 1 แผน ดังตอไปนี้
ดังตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยกระบวนวิชาดังกลาวจะตองเปน
หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท กระบวนวิชาระดับ 400 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ตามขอ 2.3 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
หากนักศึกษาไมป ระสงคจะเรียนวิชาเอกเลือก จะตองเรียนวิชาโท
ตามข อ 2.3 จํานวนไม น อยกวา 15 หน วยกิต ทั้ งนี้ นั ก ศึ ก ษาตอ งเลื อกเรีย น
กระบวนวิชาเอกเลือกดังตอไปนี้ ระดับ 400 ไมนอยกวา 4 หนวยกิต
แผน 1 เกษตรที่สูง
ยกเลิก
Plan 1 Highland Agriculture
351364 ก.ศฐ. 364 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
AEC 364
Principles of Natural Resource
and Environmental Economics
เหมือนเดิม
351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
AEC 371
Sufficiency Economy Paths
352313 ก.สส. 313 การสงเสริมเกษตรที่สูง
3(3-0-6)
AET 313
Highland Agricultural Extension
352323 ก.สส. 323 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม
3(3-0-6)
AET 323
Modern Agricultural
Development
352422 ก.สส. 422
AET 422

การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6)
Agro-tourism Management

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรั บ โครงสร า งวิ ช าเอกเลื อ กใหม
จากเดิม ใหเลือกเรียน 1 แผน เปน
ให เลื อ กเรี ย นจากกระบวนวิ ช าที่
กําหนดไว

ยกเลิกแผนการเรียนทั้งแผน 1 และ
แผน 2

เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 352323 เพื่ อให
นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
เกษตรสมัยใหม
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353432 ก.พร. 432
AGRO 432
354311 ก.สถ. 311
AS 311

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
353312 ก.พร. 312 สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
4(3-3-6)
AGRO 312 Applied Field Crop Physiology

วัชพืชและการปองกันกําจัด
4(3-3-6)
Weeds and Weed Control
สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
Statistics for Agricultural Research

เหมือนเดิม

359305 ก.พส. 305
HORT 305
359311 ก.พส. 311
HORT 311
359409 ก.พส. 409
HORT 409
361453 ก.ปฐ. 453
SOIL 453
361461 ก.ปฐ. 461
SOIL 461
361476 ก.ปฐ. 476
SOIL 476

พืชสวนบนที่สูง
Highland Horticulture
ดินและธาตุอาหารพืช
Soil and Plant Nutrition
การอนุรักษดิน
Soil Conservation
อุตุนิยมวิทยาทางเกษตร
Agricultural Meteorology

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่ มกระบวนวิช า 353312 เพื่ อให
นักศึกษามีความรูเกี่ยวกับสรีรวิทยา
ประยุกตของพืชไร

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
1(1-0-2)
Agricultural Research Methodology
สรีรวิทยาของพืชสวน
3(2-3-4)
Physiology of Horticultural Crops

-

เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 359305 และ
359311 เพื่ อ ให นั ก ศึก ษามีค วามรู
เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางการ
เกษตรและสรีรวิทยาของพืชสวน

การอนุรักษทรัพยากรปาไม
3(3-0-6)
Forest Resources Conservation
ธรรมชาติของดินปาไม
3(3-0-6)
Nature of Forest Soils

-

เพิ่ ม ก ร ะ บ ว น วิ ช า 3 6 5 3 2 2 ,
365323, 365325 และ 365423
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ท างด า น
ทรัพยากรปาไมเพิ่มขึ้น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
เหมือนเดิม
3(3-0-6)
3(3–0-6)
365322 ก.สท. 322
HANR 322
365323 ก.สท. 323
HANR 323
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365424 ก.สท. 424
HANR 424

ไฟปาและระบบนิเวศ
Forest Fires and Ecosystems

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
365325 ก.สท. 325 ระบบนิเวศวนเกษตร
3(3-0-6)
HANR 325 Agroforest Ecosystems
365423 ก.สท. 423 สมดุลธาตุอาหารในระบบนิเวศปาไม 3(3-0-6)
HANR 423 Forest Ecosystem Nutrient
Balance
เหมือนเดิม
365425 ก.สท. 425
HANR 425
365426 ก.สท. 426
HANR 426
365427 ก.สท. 427
HANR 427
365429 ก.สท. 429
HANR 429

365431 ก.ปว. 431
FORA 431

ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจ
3(2-3-4)
ทรัพยากรปาไมและการเกษตร
Remote Sensing for Forest Resource
and Agricultural Surveys

365431 ก.สท. 431
HANR 431

การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
3(3-0-6)
Wildlife Resource
Conservation
พืชปาและการใชประโยชน
3(3-0-6)
Forest Plants and Utilization
การปลูกสรางสวนปา
3(3-0-6)
Forest Plantation
การจัดการกาซเรือนกระจกในภาค 3(3-0-6)
ปาไมและการเกษตร
Greenhouse Gas Management in
Forest and Agricultural Sectors
ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจ
3(2-3-4)
ทรัพยากรปาไมและการเกษตร
Remote Sensing for Forest Resource
and Agricultural Surveys

เหตุผลในการปรับปรุง

-

เพิ่ ม ก ร ะ บ ว น วิ ช า 3 6 5 425,
365426, 365427 และ365429
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ท างด า น
ทรัพยากรปาไมเพิ่มขึ้น

-

เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
365431 และ 365491 เนื่ อ งจาก
มี ก ารปรั บ ปรุ งรหั ส อั ก ษรกระบวน
วิ ช าของวิ ช าเอกเกษตรที่ สู ง และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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365491 ก.ปว. 491
FORA 491
365492 ก.ปว. 492
FORA 492
365493 ก.ปว. 493
FORA 493

หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไม 1(1-0-2)
และวนเกษตร 1
Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 1
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไม 2(2-0-4)
และวนเกษตร 2
Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 2
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไม 3(3-0-6)
และวนเกษตร 3
Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 3

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
365432 ก.สท. 432 จุลอุตุนิยมวิทยาปาไมและวนเกษตร 3(2-3-4)
HANR 432 Forest and Agroforest Micrometeorology

-

365491 ก.สท. 491

-

HANR 491
365492 ก.สท. 492
HANR 492
365493 ก.สท. 493
HANR 493

หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไม 1(1-0-2)
และวนเกษตร 1
Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 1
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไม 2(2-0-4)
และวนเกษตร 2
Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 2
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากรปาไม 3(3-0-6)
และวนเกษตร 3
Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 3

เหตุผลในการปรับปรุง
เพิ่ ม กระบวนวิ ช า 365432 เพื่ อ
ให นั ก ศึ ก ษ ามี ค วาม รู ท างด าน
ทรัพยากรปาไมเพิ่มขึ้น
เปลี่ยนแปลงรหัสอักษรกระบวนวิชา
365492 และ 365493 เนื่ อ งจาก
มี ก ารปรั บ ปรุ งรหั ส อั ก ษรกระบวน
วิ ช าของวิ ช าเอกเกษตรที่ สู ง และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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แผน 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Plan 2 Natural Resource
351364 ก.ศฐ. 364 หลักเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
AEC 364
Principles of Natural Resource
and Environmental Economics
351371 ก.ศฐ. 371 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
AEC 371
Sufficiency Economy Paths
352422 ก.สส. 422 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร
AET 422
Agro-tourism Management
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษดิน
SOIL 461 Soil Conservation
365322 ก.สท. 322 การอนุรักษทรัพยากรปาไม
HANR 322 Forest Resources Conservation
365323 ก.สท. 323 ธรรมชาติของดินปาไม
HANR 323 Nature of Forest Soils
365325 ก.ปว. 325 ระบบนิเวศวนเกษตร
FORA 325 Agroforest Ecosystems
365423 ก.สท. 423 สมดุลธาตุอาหารในระบบนิเวศปาไม
HANR 423 Forest Ecosystem Nutrient
Balance
365424 ก.สท. 424 ไฟปาและระบบนิเวศ
HANR 424 Forest Fires and Ecosystems

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
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365425 ก.สท. 425
HANR 425
365426 ก.สท. 426
HANR 426
365427 ก.สท. 427
HANR 427
365431 ก.ปว. 431
FORA 431
365491 ก.ปว. 491
FORA 491
365492 ก.ปว. 492
FORA 492
365493 ก.ปว. 493
FORA 493

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
การอนุรักษทรัพยากรสัตวปา
3(3-0-6)
Wildlife Resource Conservation
พืชปาและการใชประโยชน
3(3-0-6)
Forest Plants and Utilization
การปลูกสรางสวนปา
3(3-0-6)
Forest Plantation
ขอมูลระยะไกลเพื่อการสํารวจ
3(2-3-4)
ทรัพยากรปาไมและการเกษตร
Remote Sensing for Forest
Resource and Agricultural Surveys
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยาปาไม 1(1-0-2)
และวนเกษตร 1
Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 1
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากร
2(2-0-4)
ปาไมและวนเกษตร 2
Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 2
หัวขอเลือกสรรทางทรัพยากร
3(3-0-6)
ปาไมและวนเกษตร 3
Selected Topics in Forest Resource
and Agroforestry 3

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง
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2.3 วิชาโท (ถามี)
ไมนอยกวา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
15 หนวยกิต

2.3.1 นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวิชาโท ใหเลือกเรียนวิชาโทในสาขา
ใดก็ ได ที่ เป ด สอนตามประกาศมหาวิทยาลั ยเชี ยงใหม เรื่อง วิ ชาโทที่ เป ดสอน
สํ าหรั บ นั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ยเชี ยงใหม ไม น อยกว า 15 หน วยกิ ต โดยความ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา

เหมือนเดิม

2.3.2 หากนักศึกษาไมประสงคจะเรียนวิชาโท ตองเรียนวิชาเอกเลือก
ตามขอ 2.2.2 จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 136 หนวยกิต

เหมือนเดิม
ไมนอยกวา 143 หนวยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
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5. ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001101 ม.อ. 101
ENGL 101
140104 ร.ท. 104
PG 104

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6)
Fundamental English 1
การเปนพลเมือง
3(3-0-6)
Citizenship

เหมือนเดิม

202101 ว.ชว. 101
BIOL 101
202103 ว.ชว. 103
BIOL 103

203111 ว.คม. 111
CHEM 111
203115 ว.คม. 115
CHEM 115

เหตุผลในการปรับปรุง

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 1

ชีววิทยาพื้นฐาน 1
Basic Biology 1
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1

3(3-0-6)

คณิตศาสตรเบื้องตน
Elementary Mathematics

3(3-0-6)

-

ยกเลิ ก กระบ วน วิ ช า 202147 และให
นั ก ศึ ก ษาเรี ย นกลุ ม กระบวนวิ ช าชี ว วิ ท ยา:
202101 แ ล ะ 2 0 2 1 0 3 ; 202102 แ ล ะ
202104 แทน เพื่ อ เป น การเตรี ย มความรู
พื้ น ฐานทางด า นชี ว วิ ท ยาเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ
ก ารเรี ย น วิ ช าแ ก น เก ษ ต รศ าส ต ร แ ล ะ
กํ าหนดให เรี ย นกระบวนวิ ช า 202101 และ
202103 ในชั้ น ป ที่ 1 ภาคการศึ ก ษาที่ 1
และ 202102 และ 202104 ในชั้ น ป ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

-

ยายกระบวนวิชา 206108 มาจากชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

1(0-3-0)

เหมือนเดิม

206108 ว.คณ. 108
MATH 108

451
แผนการศึกษาเดิม
363210 ก.พศ. 210 การผลิตพืชและ
4(3-3-6)
การจัดการดินเบื้องตน
PLS 210 Introduction to Plant Production
and Soil Management
หรือ 357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทาง
2(1-3-2)
การเกษตร
ENT 210 Agricultural Insect
Pests
และ 356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตรและ
2(2-0-4)
สัตวน้ําเบื้องตน
ANS 210 Introduction to
Animal and
Aquatic Sciences
วิชาศึกษาทั่วไป

3

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

หรือ 352210 ก.สส. 210 การสงเสริมการเกษตร
2(2-0-4)
เบื้องตน
AET 210 Introduction to
Agricultural Extension
และ 351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตรเกษตรและ 2(2-0-4)
การจัดการธุรกิจเกษตร
เบื้องตน
AEC 202 Introduction to
Agricultural Economics
and Agribusiness
Management

กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทักษะการเปนผูเรียนรู

GE (Learner
Person)
วิชาศึกษาทั่วไป

3

ยาย

กลุมวิชาการเปนพลเมือง
ที่เขมแข็ง

GE (Active Citizen)
รวม

20

รวม

21

-

กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมกระบวน
วิ ช า: 352210 และ 351202 แทนกลุ ม
กระบวนวิ ช า 357210 และ 356210 เพื่ อ
ค วามเห มาะสม ท างวิ ช าการ; และย า ย
การเลือกเรียนกลุมกระบวนวิชา 357210 และ
356210 ไปไวชั้ น ป ที่ 2 ภาคการศึ ก ษาที่ 1
และชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยการให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นวิ ช าศึ ก ษา
ทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปน
ผู เ รี ย นรู และกลุ ม วิ ช าการเป น พลเมื อ งที่
เขมแข็ง ไปไวในชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้ น ป ที่ 3 ภาคการศึ ก ษา 1 และชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึ กษาที่ 2 โดยกํ าหนดให นั กศึ กษา
เลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง
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แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6)
ENGL 102 Fundamental English 2
202147 ว.ชว. 147 ชีววิทยาสําหรับ
4(3-3-6)
นักศึกษาเกษตรศาสตร
BIOL 147 Biology for
Agricultural Students

203206 ว.คม. 206 เคมีอินทรียสําหรับ
3(3-0-6)
นักศึกษานอกสาขาวิชาเคมี
CHEM 206 Organic Chemistry for
Non-Chemistry Students
203209 ว.คม. 209 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
1(0-3-0)
สําหรับนักศึกษานอก
ภาควิชาเคมี
CHEM 209 Organic Chemistry Laboratory
for Non-Chemistry Students

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 1

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 2
เหมือนเดิม
202102 ว.ชว. 102
BIOL 102
202104 ว.ชว. 104
BIOL 104

เหมือนเดิม

ชีววิทยาพื้นฐาน 2
Basic Biology 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2

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

-

ยกเลิ ก กระบ วน วิ ช า 202147 และให
นั ก ศึ ก ษาเรี ย นกลุ ม กระบวนวิ ช าชี ว วิ ท ยา:
202101 แ ล ะ 2 0 2 1 0 3 ; 202102 แ ล ะ
202104 แทน เพื่ อ เป น การเตรี ย มความรู
พื้ น ฐานทางด า นชี ว วิ ท ยาเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ
ก ารเรี ย น วิ ช าแ ก น เก ษ ต รศ าส ต ร แ ล ะ
กํ าหนดให เรีย นกระบวนวิช า 202101 และ
202103 ในชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 และ
202102 แ ล ะ 2 0 2 1 0 4 ใน ชั้ น ป ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
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261111

363210

หรือ 357210

และ 356210

แผนการศึกษาเดิม
วศ.คพ. 111 อินเทอรเน็ต และสังคม 3(3-0-6)
ออนไลน
CPE 111 Internet and Online
Community
ก.พศ. 210 การผลิตพืชและการ
4(3-3-6)
จัดการดินเบื้องตน
PLS 210 Introduction to Plant Production
and Soil Management
ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 2(1-3-2)
ENT 210 Agricultural Insect
Pests
ก.สศ. 210 สัตวศาสตรและสัตวน้ํา 2(2-0-4)
เบื้องตน
ANS 210 Introduction to
Animal and Aquatic
Sciences

400210 ก.กษ. 210 นวัตกรรมการเกษตร
2(2-0-4)
เบื้องตน
AGRI 210 Introduction to Agricultural
Innovations
รวม
20

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
204100 ว.คพ. 100
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และชีวิตสมัยใหม
CS 100
Information Technology
and Modern Life
เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง
ยกเลิ ก กระบ วน วิ ช า 261111 และให
นั ก ศึ ก ษาเรียนกระบวนวิช า 204100 แทน
เพื่อใหนักศึกษามีความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและชีวิตสมัยใหม

3(3-0-6)

-

หรือ 352210 ก.สส. 210 การสงเสริมการเกษตร
2(2-0-4)
เบื้องตน
AET 210 Introduction to
Agricultural Extension
และ 351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตรเกษตรและ 2(2-0-4)
การจัดการธุรกิจเกษตร
เบื้องตน
AEC 202 Introduction to Agricultural
Economics and Agribusiness
Management
ยาย

-

กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมกระบวน
วิ ช า: 352210 และ 351202 แทนกลุ ม
กระบวนวิ ช า 357210 และ 356210 เพื่ อ
ค วามเห มาะสม ท างวิ ช าการ; และย า ย
การเลือกเรียนกลุมกระบวนวิชา 357210 และ
356210 ไปไวชั้ น ป ที่ 2 ภาคการศึ ก ษาที่ 1
และชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 400210 ไปไว ชั้ น ป ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

รวม

18

454
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001201 ม.อ. 201

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 2

การอานเชิงวิเคราะหและการ
เขียนอยางมีประสิทธิผล
ENGL 201 Critical Reading and
Effective Writing
206108 ว.คณ. 108 คณิตศาสตรเบื้องตน
MATH 108 Elementary Mathematics
215205 ว.จช. 205 จุลชีววิทยา
MICB 205 Microbiology
215206 ว.จช. 206 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
MICB 206 Microbiology Laboratory
351202 ก.ศฐ. 202 เศรษฐศาสตรเกษตรและการ
จัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน
AEC 202 Introduction to
Agricultural Economics
and Agribusiness
Management

3(3-0-6)

360210 ก.รพ. 210
PLP 210

2(2-0-4)

โรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant
Pathology

3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 1
เหมือนเดิม

ยาย

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 206108 ไปไว ชั้ น ป ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

-

กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนกลุมกระบวน
วิชา: 356210 หรือ 357210 แทนกระบวน
วิ ช า 3 5 1 2 0 2 ซึ่ งย า ย ไป ไว ชั้ น ป ที่ 1
ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่ 1 แ ล ะ ชั้ น ป ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 360210 ไปไว ชั้ น ป ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6)
เหมือนเดิม
1(0-3-0)
2(2-0-4)

356210 ก.สศ. 210 สัตวศาสตรและสัตวน้ํา 2(2-0-4)
เบื้องตน
ANS 210 Introduction to
Animal and Aquatic
Sciences
หรือ 357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร 2(1-3-2)
ENT 210 Agricultural Insect
Pests
ยาย

455
แผนการศึกษาเดิม
400190 ก.กษ. 190 การฝกงาน 1
AGRI 190 Practical Training 1

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
1(0-3-0)

เหมือนเดิม
400210 ก.กษ. 210
AGRI 210

400211 ก.กษ. 211
AGRI 211

การจัดการระบบเกษตรและ
2(2-0-4)
ทรัพยากรธรรมชาติ
Agricultural Systems and
Natural Resource
Management
วิชาศึกษาทัว่ ไป
3
กลุมวิชาการเปนผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม
GE (Innovative Co-creator)
รวม
20

เหตุผลในการปรับปรุง

นวัตกรรมการเกษตรเบื้องตน
Introduction to
Agricultural Innovations

2(2-0-4)

-

ยายกระบวนวิชา 400210 มาจากชั้น ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2

วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาการเปนผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม
GE (Innovative Co-creator)
รวม

6

-

เพิ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาการเปน ผูรวม
สร า งสรรค น วั ต กรรม ให นั ก ศึ ก ษาได เลื อ ก
เรียนจากเดิม 3 หนวยกิต เปน 6 หนวยกิต

เหมือนเดิม

20

456
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227

ENGL 227

202231 ว.ชว. 231
BIOL 231
207181 ว.ฟส. 181
PHYS 181
207191 ว.ฟส. 191
PHYS 191
356210 ก.สศ. 210
ANS 210

ภาษาอังกฤษสําหรับ
เกษตรศาสตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
English for
Agriculture
and Agro-Industry
พันธุศาสตร 1
Genetics 1
ฟสิกสสําหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร
Physics for
Agricultural Students
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
นักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics Laboratory for
Agricultural Students
สัตวศาสตรและสัตวน้ํา
เบื้องตน
Introduction to
Animal and Aquatic
Sciences

3(3-0-6)

4(3-3-6)
3(3-0-6)

1(0-3-0)

2(2-0-4)

เหตุผลในการปรับปรุง
ยกเลิ ก การจั ด แผนการศึ ก ษ าชั้ น ป ที่ 2
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 แบบเดิ ม ที่ จั ด แผน
การศึ ก ษาชั้ น ป ที่ 2 ภาคการศึ ก ษาที่ 2
ตามสาขาวิช า โดยให แ ต ล ะสาขาวิช าบรรจุ
ก ร ะ บ ว น วิ ช า ข อ ง ส า ข า วิ ช า ไว ต า ม
ความเหมาะสมไม เกิ น จํ า นวน 6 หน ว ยกิ ต
เปลี่ ย นเป น การใช แ ผนการศึ ก ษาเดี ย วกั น
ทุกสาขาวิชา เนื่องจากหลักสูตรปรับ ปรุงได
กําหนดใหนักศึกษาเขาสังกัดสาขาวิชาเอกใน
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

457
แผนการศึกษาเดิม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
หรือ 357210 ก.กฏ. 210 แมลงศัตรูทางการเกษตร
ENT 210 Agricultural Insect
Pests
360210 ก.รพ. 210 โรคพืชวิทยาเบื้องตน
PLP 210 Elementary Plant
Pathology
359207 ก.พส. 207 มาตรฐานการผลิตทาง
การเกษตร
HORT 207 Agricultural
Production Standards
400290 ก.กษ. 290 การฝกงาน 2
AGRI 290 Practical Training 2
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการ
เปนผูเรียนรู
GE (Learner Person)
หรือ วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการ
เปนพลเมืองที่เขมแข็ง
GE (Active Citizen)
รวม

เหตุผลในการปรับปรุง
2(1-3-2)

2(2-0-4)

1(1-0-2)

1(0-3-0)
3

3

20

458
แผนการศึกษาเดิม
วิชาเอกสงเสริมและเผยแพรการเกษตร
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 3(3-0-6)
และอุตสาหกรรมเกษตร
ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry
202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร 1
4(3-3-6)
BIOL 231 Genetics 1
207181 ว.ฟส. 181 ฟสิกสสําหรับนักศึกษา
3(3-0-6)
เกษตรศาสตร
PHYS 181 Physics for Agricultural Students
207191 ว.ฟส. 191 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
1(0-3-0)
นักศึกษาเกษตรศาสตร
PHYS 191 Physics Laboratory for
Agricultural Students
352311 ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(2-3-4)
AET 311 Principles of Agricultural Extension
400290 ก.กษ. 290 การฝกงาน 2
1(0-3-0)
AGRI 290 Practical Training 2
วิชาเลือกกลุมวิชาการเปนผูรวม 3
สรางสรรคนวัตกรรม
GE : Innovative Co-creator
รวม
18

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

459
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1
352301 ก.สส. 301 ภาวะผูนําในการสงเสริมการเกษตร 3(3-0-6)
AET 301 Leadership in Agricultural Extension

ภาคการศึกษาที่ 1
เหมือนเดิม
352311

352321 ก.สส. 321 วิธีการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 321 Methods of Agricultural Extension
352323 ก.สส. 323 การพัฒนาชุมชนและ
3(3-0-6)
การพัฒนาการเกษตร
AET 323 Community Development
and Agricultural Development
352332 ก.สส. 332 การแพรกระจายนวัตกรรม
3(3-0-6)
การเกษตร
AET 332 Diffusion of Agricultural Innovations
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
6
Major Elective/Minor

18

ก.สส. 311 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AET 311 Principles of Agricultural Extension
เหมือนเดิม

-

ยายกระบวนวิชา 352311 มาจากชั้น ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

ยาย

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 352323 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

-

ยายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทั ก ษะการเป น ผู เรี ย นรู และกลุ ม วิ ช าด า น
การพัฒ นาทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
มาจากชั้ น ป ที่ 1 ภาคการศึ ก ษา 1 และ
กําหนดใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุม
วิชาใดกลุมวิชาหนึ่งไดตามความเหมาะสม

เหมือนเดิม

หรือ

รวม

เหตุผลในการปรับปรุง

วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทักษะการเปนผูเรียนรู
GE (Learner Person)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
GE (Active Citizen)
รวม

3
3

21

460
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
352314 ก.สส. 314 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
เพื่อการสงเสริมการเกษตร
AET 314 Information Technology Management
for Agricultural Extension
352316 ก.สส. 316 หลักการวิจัยทางสงเสริมการเกษตร 4(3-2-7)
AET 316 Principle of Agricultural Extension Research

352421 ก.สส. 421 องคการและการบริหารจัดการ
ในการสงเสริมการเกษตร
AET 421 Organization and
Management in
Agricultural Extension
352497 ก.สส. 497 สัมมนา 1
AET 497 Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2

เหมือนเดิม

352323 ก.สส. 323 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม 3(3-0-6)
AET 323 Modern Agricultural Development
352421 ก.สส. 421 การบริหารองคการสงเสริม
3(3-0-6)
การเกษตร
AET 421 Management of Agricultural
Extension Organizations
1(1-0-2)

20

-

ยายกระบวนวิชา 352323 มาจากชั้น ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
มีการปรับปรุงกระบวนวิชาใหสอดคลองกับ
การปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร พ.ศ. 2565

เหมือนเดิม

6
3

เหตุผลในการปรับปรุง

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

3

รวม

20

เหมือนเดิม

-

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
ไปไวชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

461
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
352390 ก.สส. 390 การฝกทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาสงเสริมและ
เผยแพรการเกษตร
AET 390 Professional Skill
Training in
Agricultural
Extension
และ 352499 ก.สส. 499 ปญหาพิเศษ
AET 499 Special Problems
หรือ 352490 ก.สส. 490 สหกิจศึกษาทางสงเสริม
การเกษตรและพั ฒ นา
ชนบท
AET 490 Cooperative
Education in
Agricultural
Extension and Rural
Development
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
3(0-18-0)

3(0-9-0)
เหมือนเดิม
6

6

เหตุผลในการปรับปรุง

462
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
352412 ก.สส. 412
AET 412

การสงเสริมเยาวชนเกษตร
Farm Youth Extension

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2
352414 ก.สส. 414
AET 414

352441 ก.สส. 441
AET 441

352494 ก.สส. 494
AET 494

352498 ก.สส. 498
AET 498

การประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
สงเสริมการเกษตร
Evaluation of Agricultural
Extension Project
หัวขอเลือกสรรทางสงเสริม
การเกษตรและพัฒนาชนบท
Selected Topics in
Agricultural Extension
and Rural Development
สัมมนา 2
Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

352441 ก.สส. 441
AET 441

เหตุผลในการปรับปรุง

3(3-0-6)

-

ยกเลิกกระบวนวิชา 352412 และเพิ่มกระบวนวิชา
352414 ซึ่งเปนกระบวนวิชาเปดใหม แทน

3(3-0-6)

-

มีการปรับปรุงกระบวนวิชาใหสอดคลองกับ
การปรับ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร พ.ศ. 2565

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

6

-

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
มาจากชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

17

การเปนผูประกอบการดาน
การเกษตรในชุมชน
Community Agricultural
Entrepreneurship
การวางแผนและประเมินผล
โครงการสงเสริมการเกษตร
Planning and Evaluation
of Agricultural Extension
Project

1(1-0-2)

เหมือนเดิม
1(1-0-2)
3
3
14

เหมือนเดิม

463
แผนการศึกษาเดิม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

วิชาเอกพืชไร
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227
ENGL 227
202231 ว.ชว. 231
BIOL 231
207181 ว.ฟส. 181
PHYS 181
207191 ว.ฟส. 191
PHYS 191
353313 ก.พร. 313
AGRO 313
400290 ก.กษ. 290
AGRI 290

ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 3(3-0-6)
และอุตสาหกรรมเกษตร
English for Agriculture and Agro-Industry
พันธุศาสตร 1
4(3-3-6)
Genetics 1
ฟสิกสสําหรับนักศึกษา
3(3-0-6)
เกษตรศาสตร
Physics for Agricultural Students
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
1(0-3-0)
นักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics Laboratory for
Agricultural Students
พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-5)
Important Field Crops of Thailand
การฝกงาน 2
1(0-3-0)
Practical Training 2
วิชาเลือกกลุมวิชาการเปนผูรวม 3
สรางสรรคนวัตกรรม
GE : Innovative Co-creator
รวม
18

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

464
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
211315 ว.ชท. 315
BCT 315
211319 ว.ชท. 319
BCT 319
353303 ก.พร. 303
AGRO 303
353312 ก.พร. 312
AGRO 312
353454 ก.พร. 454
AGRO 454
354311 ก.สถ. 311
AS 311

ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory
Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory
Biochemistry Laboratory
หลักการปรับปรุงพันธุพืช
Principles of Plant
Breeding
สรีรวิทยาประยุกตของพืชไร
Applied Field Crop
Physiology
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
Seed Technology
สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural
Research
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

3(3-0-6)

1(0-3-0)

4(3-3-6)
เหมือนเดิม
4(3-3-6)

4(3-3-6)
3(2-3-4)

19

เหตุผลในการปรับปรุง

465
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

353497 ก.พร. 497
AGRO 497
354312 ก.สถ. 312
AS 312
355411 ก.กว. 411
FM 411

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 2
353313 ก.พร. 313 พืชไรสําคัญของประเทศไทย
3(2-3-4)
AGRO 313 Important Field Crops of Thailand
สัมมนา 1
Seminar 1
การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
เครื่องจักรกลการเกษตร 1
Agricultural Machinery 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

ยายกระบวนวิชา 353313 มาจากชั้น ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

6

-

3

-

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
ไปไวชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ยายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทั ก ษะการเป น ผู เรี ย นรู และกลุ ม วิ ช าด า น
การพัฒนาทักษะการเปน พลเมืองที่เขมแข็ง
มาจากชั้ น ป ที่ 1 ภาคการศึ ก ษา 1 และ
กําหนดให นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุม
วิชาใดกลุมวิชาหนึ่งไดตามความเหมาะสม

1(1-0-2)
เหมือนเดิม

3(2-3-4)
3(3-0-6)
9

หรือ

รวม

-

16

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
การเปนผูเรียนรู
GE (Learner Person)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
GE (Active Citizen)
รวม

3

19

466
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
353390 ก.พร. 390

การฝกทักษะวิชาชีพ
3(0-18-0)
สาขาวิชาพืชไร
AGRO 390 Professional Skill Training
in Agronomy
และ 353499 ก.พร. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
AGRO 499 Special Problems
หรือ 353490 ก.พร. 490 สหกิจศึกษาทางพืชไร 6
AGRO 490 Cooperative Education
in Agronomy
รวม
6
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
353432 ก.พร. 432 วัชพืชและการปองกันกําจัด 4(3-3-6)
AGRO 432 Weeds and Weed Control
353498 ก.พร. 498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
AGRO 498 Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
6
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
6
Free Elective
รวม
17

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 1

เหมือนเดิม

รวม
ชั้นปที่ 4

6

ภาคการศึกษาที่ 2
เหมือนเดิม

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

9

รวม

20

เหมือนเดิม

-

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
มาจากชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

467
แผนการศึกษาเดิม
วิชาเอกสัตวศาสตรและสัตวน้ํา
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227 ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 3(3-0-6)
และอุตสาหกรรมเกษตร
ENGL 227 English for Agriculture and Agro-Industry
202231 ว.ชว. 231 พันธุศาสตร 1
4(3-3-6)
BIOL 231 Genetics 1
207181 ว.ฟส. 181 ฟสิกสสําหรับนักศึกษาเกษตรศาสตร 3(3-0-6)
PHYS 181 Physics for Agricultural Students
207191 ว.ฟส. 191 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
1(0-3-0)
นักศึกษาเกษตรศาสตร
PHYS 191 Physics Laboratory for Agricultural Students
356261 ก.สศ. 261 สถิติวิเคราะหและวางแผนการ 3(3-0-6)
ทดลองทางสัตว
ANS 261 Statistical Analysis and Experimental
Design in Animals
356411 ก.สศ. 411 สรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
3(3-0-6)
ANS 411 Physiology of Domestic Animals
400290 ก.กษ. 290 การฝกงาน 2
1(0-3-0)
AGRI 290 Practical Training 2
รวม
18

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

468
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
211315 ว.ชท. 315
BCT 315
211319 ว.ชท. 319
BCT 319
356303 ก.สศ. 303
ANS 303
356306 ก.สศ. 306
ANS 306
356412 ก.สศ. 412
ANS 412

หรือ
356414 ก.สศ. 414
ANS 414
และ

ชีวเคมีเบื้องตน
Introductory Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
Introductory
Biochemistry Laboratory
อาหารและการใหอาหารสัตว
Feeds and Feeding
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
Principles of Aquaculture
การสืบพันธุของสัตว
Animal Reproduction
วิชาเอกเลือก
Major Elective

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

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

4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6

สุขาภิบาลและการควบคุม
3(2-3-4)
สุขภาพฝูงสัตวเลี้ยงในฟารม
Sanitation and Herd Health Control
in Farm Animal
วิชาเอกเลือก
3
Major Elective
รวม
20

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

469
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
356451 ก.สศ. 451
ANS 451
356497 ก.สศ. 497
ANS 497
651306 สพ. 306
VM 306

หรือ
ก.สศ. 414
356414
ANS 414
และ

โภชนศาสตรสัตว
3(3-0-6)
Animal Nutrition
สัมมนา 1
1(1-0-2)
Seminar 1
กายวิภาคของสัตวเลี้ยง
3(2-3-4)
Anatomy of Domestic
Animals
วิชาเอกเลือก
6
Major Elective
สุขาภิบาลและการควบคุม 3(2-3-4)
สุขภาพฝูงสัตวเลี้ยงในฟารม
Sanitation and Herd Health Control
in Farm Animal
วิชาเอกเลือก
3
Major Elective
วิชาเลือกกลุมวิชาการเปน
3
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
GE: Innovative
Co-creator
รวม
16

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

470
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
356390 ก.สศ. 390

ANS 390

และ
ก.สศ. 499
356499
ANS 499
หรือ
ก.สศ. 490
356490
ANS 490

การฝกทักษะวิชาชีพ
3(0-18-0)
สาขาวิชาสัตวศาสตรและ
สัตวน้ํา
Professional Skill
Training in Animal and
Aquatic Sciences
ปญหาพิเศษ
3(0-9–0)
Special Problems
สหกิจศึกษาทางสัตว
6
ศาสตรและสัตวน้ํา
Cooperative Education
in Animal and Aquatic
Sciences
รวม
6

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

471
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
356431 ก.สศ. 431
ANS 431
356498 ก.สศ. 498
ANS 498

การปรับปรุงพันธุสัตวเลี้ยง
ในฟารม
Improvement of Farm
Animals
สัมมนา 2
Seminar 2
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

3(3-0-6)

1(1-0-2)
6
6
16

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

472
แผนการศึกษาเดิม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

วิชาเอกกีฏวิทยา
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227
ENGL 227
202231 ว.ชว. 231
BIOL 231
207181 ว.ฟส. 181
PHYS 181
207191 ว.ฟส. 191
PHYS 191
357322 ก.กฏ. 322
ENT 322
357323 ก.กฏ. 323
ENT 323
400290 ก.กษ. 290
AGRI 290

ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 3(3-0-6)
และอุตสาหกรรมเกษตร
English for Agriculture
and Agro-Industry
พันธุศาสตร 1
4(3-3-6)
Genetics 1
ฟสิกสสําหรับนักศึกษา
3(3-0-6)
เกษตรศาสตร
Physics for Agricultural Students
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
1(0-3-0)
นักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics Laboratory for
Agricultural Students
แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)
Economic Entomology
แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
3(3-0-6)
Insect Pests of Stored Products
การฝกงาน 2
1(0-3-0)
Practical Training 2
รวม
18

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

473
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
354311 ก.สถ. 311
AS 311

357417 ก.กฏ. 417
ENT 417

357491 ก.กฏ. 491
ENT 491

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3

สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
Statistics for Agricultural Research

กายวิภาคของแมลง
Insect Anatomy

3(2-3-4)

เทคนิคทางกีฏวิทยา
3(3-0-6)
Techniques in Entomology
3
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
ดานการพัฒนาทักษะ
การเปนผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม
GE : Innovative Co-creator
วิชาเอกเลือก หรือวิชาโท
Major Elective or Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 1
เหมือนเดิม
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ
ENT 322 Economic Entomology
เหมือนเดิม

3(3-0-6)

-

ยายกระบวนวิชา 357322 มาจากชั้น ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

357441 ก.กฏ. 441 หลักการควบคุมแมลง
ENT 441 Principles of Insect Control
ยาย

3(3-0-6)

-

ยายกระบวนวิชา 357441 มาจากชั้น ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ย า ยกระบวนวิ ช า 357491 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ ม วิ ช าด า นการพั ฒ นาทั ก ษะการเป น ผู
เรีย นรู หรื อ กลุ ม วิ ช าด า นการพั ฒ นาทั ก ษะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง แทน

3

วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
การเปนผูเรียนรู
GE : Learner Person
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
GE : Active Citizen
ยาย

3

เหมือนเดิม

หรือ

3

-

3
-

ย า ยวิ ช าเอกเลื อ ก/วิ ช าโท ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

474
แผนการศึกษาเดิม
รวม
ชั้นปที่ 3

18

ภาคการศึกษาที่ 2

357360 ก.กฏ. 360
ENT 360
357418 ก.กฏ. 418
ENT 418
357432 ก.กฏ. 432
ENT 432
357441 ก.กฏ. 441
ENT 441

357497 ก.กฏ. 497
ENT 497

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
รวม
ชั้นปที่ 3

เหตุผลในการปรับปรุง
18

ภาคการศึกษาที่ 2
357323 ก.กฏ. 323 แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
3(3-0-6)
ENT 323 Insect Pests of Stored Products
แมลงอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Insects
นิเวศวิทยาของแมลง
3(3-0-6)
Insect Ecology
อนุกรมวิธานแมลง 1
3(2-3-4)
Insect Systematics 1
หลักการควบคุมแมลง
3(3-0-6)
Principles of Insect Control

สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

1(1-0-2)

19

ยายกระบวนวิชา 357323 มาจากชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

-

ยายกระบวนวิชา 357441 ไปไวชั้น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ยายกระบวนวิชา 357491 มาจากชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

เหมือนเดิม

ยาย
357491 ก.กฏ. 491
ENT 491
เหมือนเดิม

3
3

-

เทคนิคทางกีฏวิทยา
3(3-0-6)
Techniques in Entomology

-

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

-

6

-

ยาย
รวม

22

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
มาจากชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ยายวิชาเลือกเสรี ไปไวชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

475
แผนการศึกษาเดิม
กลุมสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
357490 ก.กฏ. 490
ENT 490

สหกิจศึกษาทางกีฏวิทยา
6
Cooperative Education in
Entomology
รวม
6

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

476
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
357444 ก.กฏ. 444 สารกําจัดแมลง
3(3-0-6)
ENT 444
Insecticides
360304 ก.รพ. 304 โรคของพืชเศรษฐกิจ
3(2-3-4)
PLP 304 Diseases of Economic Plants
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
9
Major Elective/Minor

รวม

15

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 2

เหมือนเดิม

วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3
18

-

ย า ย วิ ช า เลื อ ก เส รี ม า จ า ก ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

477
แผนการศึกษาเดิม
กลุมปญหาพิเศษ
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
357390 ก.กฏ. 390
ENT 390

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4

การฝกทักษะวิชาชีพ
3(0-18–0)
สาขาวิชากีฏวิทยา
Professional Skill Training in
Entomology

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

เหตุผลในการปรับปรุง

6
9

ภาคการศึกษาที่ 1
เหมือนเดิม

357499 ก.กฏ. 499
ENT 499
ยาย

ปญหาพิเศษ
Special Problems

3(0-9-0)

-

รวม

6

ยายกระบวนวิชา 357499 มาจากชั้น ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ย า ยวิ ช าเอกเลื อ ก/วิ ช าโท ไปไว ชั้ น ป ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2

478
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
357444 ก.กฏ. 444
ENT 444
360304 ก.รพ. 304
PLP 304
357499

ก.กฏ. 499
ENT 499

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 2
สารกําจัดแมลง
Insecticides
โรคของพืชเศรษฐกิจ
Diseases of Economic
Plants
ปญหาพิเศษ
Special Problems
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

รวม

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

เหมือนเดิม

3(0-9-0)

ยาย

3

12

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

9

-

3
18

ย า ยกระบวนวิ ช า 357499 ไปไว ชั้ น ป ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 6 หนวยกิต
มาจากชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ย า ย วิ ช า เลื อ ก เส รี ม า จ า ก ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

479
แผนการศึกษาเดิม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 2

วิชาเอกพืชสวน
ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227

ENGL 227
202231
207181

ว.ชว. 231
BIOL 231
ว.ฟส. 181
PHYS 181

207191

ว.ฟส. 191
PHYS 191

359305

ก.พส. 305
HORT 305

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาอังกฤษสําหรับ
เกษตรศาสตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
English for Agriculture
and Agro-Industry
พันธุศาสตร 1
Genetics 1
ฟสิกสสําหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร
Physics for Agricultural
Students
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
นักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics Laboratory for
Agricultural Students
ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
เกษตร
Agricultural Research
Methodology

3(3-0-6)

4(3-3-6)
3(3-0-6)
ยกเลิก
1(0-3-0)

1(1-0-2)

เหตุผลในการปรับปรุง

480
359350
359360
400290

ก.พส. 350
HORT
350
ก.พส. 360
HORT
360
ก.กษ. 290
AGRI 290

แผนการศึกษาเดิม
หลักการทําสวนไมผล
Principles of Fruit
Production
พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
Introduction to
Industrial Crops
การฝกงาน 2
Practical Training 2
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
2(2-0-4)
3(3-0-6)
ยกเลิก
1(0-3-0)
18

เหตุผลในการปรับปรุง

481
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
211315 ว.ชท. 315
BCT 315
211319 ว.ชท. 319
BCT 319
359301 ก.พส. 301
HORT 301

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ชีวเคมีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introductory Biochemistry
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องตน
1(0-3-0)
Introductory
Biochemistry Laboratory
การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
Plant Propagation

เหมือนเดิม

359305

359311 ก.พส. 311
HORT 311
359410 ก.พส. 410
HORT 410
359421 ก.พส. 421
HORT 421
361351 ก.ปฐ. 351
SOIL 351

เหตุผลในการปรับปรุง

สรีรวิทยาของพืชสวน
Physiology of
Horticultural Crops
หลักการไมดอก
Principles of Floriculture
การผลิตพืชผัก
Vegetable Production
การจัดการความอุดม
สมบูรณของดิน
Soil Fertility Management
รวม

3(2-3-4)

ก.พส. 305 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
เกษตร
HORT 305 Agricultural Research
Methodology

1(1-0-2)

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

เหมือนเดิม

3(3-0-6)

18

รวม

19

-

ยายกระบวนวิชา 359305 มาจากชั้น ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

482
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
354311 ก.สถ. 311
AS 311

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3

สถิติเกษตรวิจัย
3(2-3-4)
Statistics for Agricultural Research

ภาคการศึกษาที่ 2
เหมือนเดิม
359350 ก.พส. 350
HORT 350
359360 ก.พส. 360
HORT 360

359401 ก.พส. 401
HORT 401
359403 ก.พส. 403
HORT 403

การปรับปรุงพันธุพืชสวน
Improvement of
Horticultural Crops
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวของ
ผลิตผลพืชสวน
Postharvest Handling of
Horticultural Crops
วิชาเลือกกลุมวิชาการเปน
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
GE: Innovative
Co-creator

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

6

หลักการทําสวนไมผล
2(2-0-4)
Principles of Fruit Production
พืชอุตสาหกรรมเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Industrial Crops

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 359350 และ 359360
มาจากชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-

กํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาเรี ย นวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
กลุ ม วิ ช าด า นการพั ฒ นาทั ก ษะการเป น
ผูเรียนรู หรือกลุมวิชาดานการพัฒ นาทักษะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง แทน

เหมือนเดิม

3(2-3-4)

3
หรือ

18

เหตุผลในการปรับปรุง

วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
การเปนผูเรียนรู
GE (Learner Person)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
GE (Active Citizen)
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

3
3
3
20

483
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมปญหาพิเศษ
359390 ก.พส. 390 การฝกทักษะวิชาชีพ 3(0-18-0)
สาขาวิชาพืชสวน
HORT 390 Professional Skill Training
in Horticulture
และ 359499 ก.พส. 499 ปญหาพิเศษ
3(0-9-0)
HORT 499 Special Problems
หรือ กลุมสหกิจศึกษา
359490 ก.พส. 490 สหกิจศึกษาทางพืชสวน
6
HORT 490 Cooperative Education
in Horticulture
รวม
6
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
359497 ก.พส. 497 สัมมนา
1(1-0-2)
HORT 497 Seminar
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
9
Major Elective /Minor
วิชาเลือกเสรี
6
Free Elective
รวม
16

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 1

เหมือนเดิม

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
เหมือนเดิม
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective /Minor

12

รวม

19

เหมือนเดิม

484
แผนการศึกษาเดิม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 2

วิชาเอกโรคพืช
ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227

ENGL 227
202231 ว.ชว. 231
BIOL 231
207181 ว.ฟส. 181
PHYS 181
207191 ว.ฟส. 191
PHYS 191
360212 ก.รพ. 212
PLP 212

ภาคการศึกษาที่ 2
ภาษาอังกฤษสําหรับ
เกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
English for Agriculture
and Agro-Industry
พันธุศาสตร 1
Genetics 1
ฟสิกสสําหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร
Physics for Agricultural
Students
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
นักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics Laboratory for
Agricultural Students
ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน
Elementary Plant
Pathology Laboratory

3(3-0-6)

4(3-3-6)
3(3-0-6)
ยกเลิก

1(0-3-0)

1(0-3-1)

เหตุผลในการปรับปรุง

485
แผนการศึกษาเดิม
360301 ก.รพ. 301 เทคนิคทางโรคพืช
PLP 301 Plant Pathology
Techniques
400290 ก.กษ. 290 การฝกงาน 2
AGRI 290 Practical Training 2
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
3(2-3-4)

1(0-3-0)
16

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

486
แผนการศึกษาเดิม
กลุมปญหาพิเศษ
ชั้นปที่ 3

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

360411 ก.รพ. 411
PLP 411
360423 ก.รพ. 423
PLP 423

เหตุผลในการปรับปรุง

โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Plant Diseases
ราสาเหตุโรคพืช
Plant Parasitic Fungi

3(2-3-4)

วิชาเลือก กลุมวิชาการพัฒนา
ทักษะการเปนผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม
GE : Innovative Co-creator

3

ภาคการศึกษาที่ 1
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความสําคัญทาง
3(3-0-6)
เศรษฐกิจ
ENT 322 Economic Entomology
360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน 1(0-3-1)
PLP 212 Elementary Plant
Pathology Laboratory
360301 ก.รพ. 301 เทคนิคทางโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 301 Plant Pathology
Techniques
ยาย

-

ยายกระบวนวิชา 357322 มาจากชั้น ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 360212 และ 360301
มาจากชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 360411 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

-

กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ ม วิ ช าด า นการพั ฒ นาทั ก ษะการเป น ผู
เรีย นรู หรื อ กลุ ม วิ ช าด า นการพั ฒ นาทั ก ษะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง แทน

3(2-3-4)
เหมือนเดิม

หรือ

วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทักษะการเปนผูเรียนรู
GE (Learner Person)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
GE (Active Citizen)

3

3

487
แผนการศึกษาเดิม
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
6

ยาย

3

เหมือนเดิม

18

-

รวม

16

เหตุผลในการปรับปรุง
ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
ไปไวชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และชั้นปที่
4 ภาคการศึกษาที่ 2

488
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ
ENT 322 Economic Entomology

360431 ก.รพ. 431
PLP 431
360441 ก.รพ. 441
PLP 441

ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
Plant Nematodes
ไวรัสวิทยาของพืช
Plant Virology
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3
3(3-0-6)

3(2-3-4)

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 2
ยาย

360411 ก.รพ. 411 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
PLP 411 Bacterial Plant Diseases
ยาย

3(2-3-4)

เหมือนเดิม

3
18

รวม

ย า ยกระบวนวิ ช า 357322 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

-

ยายกระบวนวิชา 360411 มาจากชั้น ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ย า ยกระบวนวิ ช า 360431 ไปไว ชั้ น ป ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

-

3(2-3-4)
6

-

15

489
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
AS 311
Statistics for Agricultural
Research
360390 ก.รพ. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
โรคพืช
PLP 390 Professional Skill Training
in Plant Pathology
360407 ก.รพ. 407 การปองกันกําจัดโรคพืช
PLP 407 Plant Disease Control

360497 ก.รพ. 497 สัมมนา 1
PLP 497 Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 1
3(2-3-4)

3(0-18-0)
เหมือนเดิม

3(2-3-4)

1(1-0-2)
3
13

360431 ก.รพ. 431 ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
PLP 431 Plant Parasitic Nematodes
เหมือนเดิม
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

3(2-3-4)

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 360431 มาจากชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

6

-

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
มาจากชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

19

490
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
353432 ก.พร. 432
AGRO 432
360400 ก.รพ. 400
PLP 400
360498 ก.รพ. 498
PLP 498
360499 ก.รพ. 499
PLP 499

วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed
Control
การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant
Diseases
สัมมนา 2
Seminar 2
ปญหาพิเศษ
Special Problems

รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

เหตุผลในการปรับปรุง

4(3-3-6)

3(2-3-4)
เหมือนเดิม
1(1-0-2)
3(0-9-0)

11

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

3
14

-

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
มาจากชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

491
แผนการศึกษาเดิม
กลุมสหกิจศึกษา
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
354311 ก.สถ. 311
AS 311
360407 ก.รพ. 407
PLP 407

360411 ก.รพ. 411
PLP 411
360423 ก.รพ. 423
PLP 423

สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural
Research
การปองกันกําจัดโรคพืช
Plant Disease Control

โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Plant Diseases
ราสาเหตุโรคพืช
Plant Parasitic Fungi

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

เหตุผลในการปรับปรุง

ชั้นปที่ 3
3(2-3-4)

3(2-3-4)

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

ภาคการศึกษาที่ 1
ยาย

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 354311 ไปไว ชั้ น ป ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2

-

ยายกระบวนวิชา 357322 มาจากชั้น ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 360212 และ360301
มาจากชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 360411 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

-

ยายกระบวนวิช า 360431 มาจากชั้น ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

เหมือนเดิม
357322 ก.กฏ. 322 แมลงที่มีความสําคัญทาง
3(3-0-6)
เศรษฐกิจ
ENT 322 Economic Entomology
360212 ก.รพ. 212 ปฏิบัติการโรคพืชวิทยาเบื้องตน 1(0-3-1)
PLP 212 Elementary Plant
Pathology Laboratory
360301 ก.รพ. 301 เทคนิคทางโรคพืช
3(2-3-4)
PLP 301 Plant Pathology
Techniques
ยาย
เหมือนเดิม
360431 ก.รพ. 431 ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
PLP 431 Plant Parasitic Nematodes

3(2-3-4)

492
แผนการศึกษาเดิม
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดาน 3
การพัฒนาทักษะการเปน
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม
GE : Innovative
Co-creator
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

3

รวม

18

หรือ

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทักษะการเปนผูเรียนรู
GE : Learner Person
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
GE : Active Citizen
ยาย

รวม

3

-

3

-

19

เหตุผลในการปรับปรุง
กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ ม วิ ช าด า นการพั ฒ นาทั ก ษะการเป น ผู
เรีย นรู หรื อ กลุ ม วิ ช าด า นการพั ฒ นาทั ก ษะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง แทน

ย า ยวิ ช าเอกเลื อ ก/วิ ช า ไป ไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

493
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
353432 ก.พร. 432
AGRO 432
357322 ก.กฏ. 322
ENT 322
360431 ก.รพ. 431
PLP 431

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

วัชพืชและการปองกันกําจัด 4(3-3-6)
Weeds and Weed Control
แมลงที่มีความสําคัญทาง
3(3-0-6)
เศรษฐกิจ
Economic Entomology
ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
3(2-3-4)
Plant Nematodes

-

ไวรัสวิทยาของพืช
Plant Virology
สัมมนา 1
Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

รวม

ย า ยกระบวนวิ ช า 353432 ไปไว ชั้ น ป ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ย า ยกระบวนวิ ช า 357322 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ยาย
360411 ก.รพ. 411
PLP 411

360441 ก.รพ. 441
PLP 441
360497 ก.รพ. 497
PLP 497

เหตุผลในการปรับปรุง

โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
Bacterial Plant Diseases

3(2-3-4)

-

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

9

-

วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

6

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 360431 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ย า ยกระบวนวิ ช า 360411 มาจากชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

3(2-3-4)
เหมือนเดิม
1(1-0-2)
3

17

22

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
มาจากชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และจํานวน
3 หนวยกิต มาจากชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ยายวิชาเลือกเสรี มาจากชั้นป ที่ 4 ภาคการศึกษา
ที่ 2

494
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
360490 ก.รพ. 490
PLP 490

สหกิจศึกษาทางโรคพืช
Cooperative Education
in Plant Pathology
รวม
ชั้นปที่ 4

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4
6

เหตุผลในการปรับปรุง

ภาคการศึกษาที่ 1
เหมือนเดิม

6

ภาคการศึกษาที่ 2
353432 ก.พร. 432
AGRO 432
354311 ก.สถ. 311
AS 311
360400 ก.รพ. 400
PLP 400
360498 ก.รพ. 498
PLP 498

การวินิจฉัยโรคพืช
Diagnosis of Plant
Diseases
สัมมนา 2
Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

วัชพืชและการปองกันกําจัด
Weeds and Weed
Control
สถิติเกษตรวิจัย
Statistics for Agricultural
Research

4(3-3-6)

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 353432 มาจากชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

3(2-3-4)

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 354311 มาจากชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

6

-

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
ไปไวชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ยายวิชาเลื อกเสรี ไปไวชั้ นป ที่ 3 ภาคการศึ กษา
ที่ 2

3(2-3-4)
เหมือนเดิม
1(1-0-2)
9
6
19

-

ยาย
รวม

17

495
แผนการศึกษาเดิม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

วิชาเอกปฐพีศาสตร
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227

ENGL 227
202231 ว.ชว. 231
BIOL 231
207181 ว.ฟส. 181
PHYS 181
207191 ว.ฟส. 191
PHYS 191
361211 ก.ปฐ. 211
SOIL 211
361214 ก.ปฐ. 214
SOIL 214

ภาษาอังกฤษสําหรับ
เกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
English for Agriculture
and Agro-Industry
พันธุศาสตร 1
Genetics 1
ฟสิกสสําหรับนักศึกษา
เกษตรศาสตร
Physics for Agricultural
Students
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
นักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics Laboratory for
Agricultural Students
หลักปฐพีศาสตร
Principle of Soil Science
ปฏิบัติการปฐพีศาสตร
Soil Science Laboratory

3(3-0-6)

4(3-3-6)
3(3-0-6)
ยกเลิก

1(0-3-0)

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

เหตุผลในการปรับปรุง

496
แผนการศึกษาเดิม
400290 ก.กษ. 290 การฝกงาน 2
1(0-3-0)
AGRI 290 Practical Training 2
วิชาเลือกกลุมวิชาการเปนผูรวม 3
สรางสรรคนวัตกรรม
GE : Innovative Co-creator
รวม
19

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

497
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

361321 ก.ปฐ. 321 การวิเคราะหดินและพืช
SOIL 321 Soil and Plant Analysis

4(3-3-7)

ภาคการศึกษาที่ 1
361211 ก.ปฐ. 211
SOIL 211
361214 ก.ปฐ. 214
SOIL 214
ยาย

หลักปฐพีศาสตร
Principle of Soil Science
ปฏิบัติการปฐพีศาสตร
Soil Science Laboratory

361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
สําหรับการเกษตร
SOIL 341 Spatial Information System
for Agriculture
361351 ก.ปฐ. 351 การจัดการความอุดมสมบูรณ
ของดิน
SOIL 351 Soil Fertility Management
354311 ก.สถ. 311 สถิติเกษตรวิจัย
AS 311
Statistics for Agricultural
Research
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

เหตุผลในการปรับปรุง

3(3-0-6)

3(2-3-4)

3(2-3-4)
เหมือนเดิม
3
3
รวม

ย า ยกระบวนวิ ช า 361211 และ 361214
มาจากชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 361321 ไปไว ที่ ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ย า ยกระบวนวิ ช า 361341 มาจากชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

1(0-3-0)

3(3-0-6)

16

-

19

-

498
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

361341 ก.ปฐ. 341 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่
สําหรับการเกษตร
SOIL 341 Spatial Information System
for Agriculture
361433 ก.ปฐ. 433 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรียดิน
SOIL 433 Soil Microbial
Biotechnology
361442 ก.ปฐ. 442 การสํารวจและจําแนกดิน
SOIL 442 Soil Survey and
Classification
361497 ก.ปฐ. 497 สัมมนา 1
SOIL 497 Seminar 1
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

3(2-3-4)

ภาคการศึกษาที่ 2
361321 ก.ปฐ. 321 การวิเคราะหดินและพืช
SOIL 321 Soil and Plant Analysis
ยาย

เหตุผลในการปรับปรุง

4(3-3-7)

-

3(2-3-4)

3(2-3-4)

เหมือนเดิม

1(1-0-2)
9
19

รวม

-

20

ย า ยกระบวนวิ ช า 361321 มาจากชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ย า ยกระบวนวิ ช า 361341 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

499
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
361390 ก.ปฐ. 390 การฝกทักษะวิชาชีพสาขาวิชา
ปฐพีศาสตร
SOIL 390 Professional Skill Training
in Soil Science
และ
361499 ก.ปฐ. 499 ปญหาพิเศษ
SOIL 499 Special Problems
หรือ
361490 ก.ปฐ. 490 สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร
SOIL 490 Cooperative Education
in Soil Science
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
3(0-18-0)

3(0-9-0)

6

6

เหมือนเดิม

เหตุผลในการปรับปรุง

500
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2
361414 ก.ปฐ. 414 การจัดสรรทรัพยากรอยางแมนยํา 3(3-0-6)
เพื่อระบบนิเวศเกษตรที่ยั่งยืน
SOIL 414 Precision Resource Allocation for
Sustainable Agroecosystem
361452 ก.ปฐ. 452 ปุยและการจัดการธาตุอาหารพืช 3(3-0-6)
SOIL 452 Fertilizer and Plant
Nutrient Management
361461 ก.ปฐ. 461 การอนุรักษดิน
3(3-0-6)
SOIL 461 Soil Conservation
361498 ก.ปฐ. 498 สัมมนา 2
1(1-0-2)
SOIL 498 Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
3
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
3
Free Elective

ภาคการศึกษาที่ 2

เหมือนเดิม

หรือ
รวม

16

เหตุผลในการปรับปรุง

วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
การเปนผูเรียนรู
GE : Learner Person
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะ
การเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
GE : Active Citizen
รวม

3
3
19

-

กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชาดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
หรื อ กลุ ม วิ ช าด า นการพั ฒ นาทั ก ษะการเป น
พลเมืองที่เขมแข็ง

501
แผนการศึกษาเดิม
วิชาเอกทรัพยากรปาไมและวนเกษตร

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
วิชาเอกเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
001227 ม.อ. 227
ENGL 227
202231 ว.ชว. 231
BIOL 231
207181 ว.ฟส. 181
PHYS 181
207191 ว.ฟส. 191
PHYS 191

ภาษาอังกฤษสําหรับเกษตรศาสตร 3(3-0-6)
และอุตสาหกรรมเกษตร
English for Agriculture
and Agro-Industry
พันธุศาสตร 1
4(3-3-6)
Genetics 1
ฟสิกสสําหรับนักศึกษา
3(3-0-6)
เกษตรศาสตร
Physics for Agricultural Students
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
1(0-3-0)
นักศึกษาเกษตรศาสตร
Physics Laboratory for
Agricultural Students

ยกเลิก

-

เหตุผลในการปรับปรุง
เปลี่ ย นชื่ อ วิ ช าเอกเป น “เกษตรที่ สู ง และ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ” เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
สมรรถนะหลั ก ของคณ ะเกษตรศาสตร ใ น
การพั ฒ นาองค ค วามรู ด า นการวิ จั ย บริ ก าร
วิชาการ และสงเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง

502
365201 ก.สท. 201
HANR 201
365211 ก.สท. 211
HANR 211
400290 ก.กษ. 290
AGRI 290

แผนการศึกษาเดิม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
3(3-0-6)
การเกษตรบนที่สูง
Natural Resources and
Agriculture in Highlands
ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง
3(3-0-6)
Highland Agricultural System
การฝกงาน 2
1(0-3-0)
Practical Training 2
รวม
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แผนการศึกษาปรับปรุงใหม

ยกเลิก

เหตุผลในการปรับปรุง

503
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
365201 ก.สท. 201
HANR 201
365211 ก.สท. 211
HANR 211

365291 ก.สท. 291 การฝกปฏิบัติภาคสนาม
2(0-6-0)
บนพืน้ ที่สูง
HANR 291 Highland Field Practice
365301 ก.สท. 301 เศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาบน 3(3-0-6)
พื้นที่สูง
HANR 301 Highland Economy
and Development
365321 ก.สท. 321 ทรัพยากรธรรมชาติเบื้องตน
3(3-0-6)
HANR 321 Fundamental Natural
Resources

ยาย

เหมือนเดิม

ทรัพยากรธรรมชาติ
และการเกษตร
Natural Resources
and Agriculture
ระบบเกษตรบนพื้นที่สูง
Highland Agricultural
System

เหตุผลในการปรับปรุง

3(3-0-6)

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 365201 และ 365211
มาจากชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 365291 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

3(3-0-6)

504
365331 ก.สท. 331

HANR 331

365421 ก.สท. 421
HANR 421
365428 ก.สท. 428
HANR 428

แผนการศึกษาเดิม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง
Geo-Informatics
Technology for Highland
Agricultural and Natural
Resource Management
หลักการจัดการลุมน้ํา
Principles of Watershed
Management
การคณิตและการใช
คอมพิวเตอรทางปาไม
Forest Mensuration and
Computer Applications
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
3(2-3-4)

เหมือนเดิม
3(2-3-4)

3(2-3-4)

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 365428 ไปไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2

-

ย า ยวิ ช าเอกเลื อ ก/วิ ช าโท ไปไว ชั้ น ป ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
ยายวิชาศึก ษาทั่วไป กลุ มวิชามนุษยศาสตร
แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร ม า จ า ก ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษา 2 และเปลี่ยนเป นวิชาศึกษา
ทั่วไป ดานการพัฒนาทักษะการเปนผูเรียนรู
และกลุมวิช าด านการพั ฒ นาทั กษะการเป น
พลเมื อ งที่ เข ม แข็ ง และกํ า หนดให นั ก ศึ ก ษา
สามารถเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งได
ตามความเหมาะสม

ยาย
3

หรือ

รวม

เหตุผลในการปรับปรุง
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วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทักษะการเปนผูเรียนรู
GE (Learner Person)
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาดานการพัฒนา
ทักษะการเปนพลเมืองที่เขมแข็ง
GE (Active Citizen)
รวม

3

3

21

-

505
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 3

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2
365324 ก.สท. 324 หลักวนเกษตร
3(3-0-6)
HANR 324 Principles of Agroforestry
365401 ก.สท. 401 พื้นที่สูงและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
สภาพภูมิอากาศ
HANR 401 Highlands and Climate Change
365422 ก.สท. 422 นิเวศวิทยาและการฟนฟูระบบ 3(3-0-6)
นิเวศบนพื้นที่สูง
HANR 422 Highland Ecology and Ecosystem
Management and Restoration

365497 ก.สท. 497 สัมมนา 1
HANR 497 Seminar 1
วิชาเลือก กลุมวิชาการเปนผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม
GE: Innovative Co-creator
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
365291 ก.สท. 291 การฝกปฏิบัติภาคสนามบนพื้นที่สูง 2(0-6-0)
HANR 291 Highland Field Practice

-

ย า ยกระบวนวิ ช า 365291 และ 365428
มาจากชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

-

ย า ย วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไป ไป ไว ชั้ น ป ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

เหมือนเดิม

1(1-0-2)

การคณิตและการใช
คอมพิวเตอรทางปาไม
HANR 425 Forest Mensuration and
Computer Applications
เหมือนเดิม

3

ยาย

6

เหมือนเดิม

19
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365428 ก.สท. 428

รวม

3(2-3-4)

21

506
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
กลุมสหกิจศึกษา
365490 ก.สท. 490
HANR 490

หรือ กลุมปญหาพิเศษ
365390 ก.สท. 390

HANR 390

365499

ก.สท. 499
HANR 499

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

สหกิจศึกษาทางเกษตรที่สูง 6
และทรัพยากรธรรมชาติ
Cooperative Education
in Highland Agriculture
and Natural Resources
การฝกทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเกษตรที่สูงและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
Professional Skill
Training in Highland
Agriculture and Natural
Resources
ปญหาพิเศษ
Special Problems
รวม

3(0-18-0)
เหมือนเดิม

3(0-9-0)
6

เหตุผลในการปรับปรุง

507
แผนการศึกษาเดิม
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
365498 ก.สท. 498
HANR 498

สัมมนา 2
Seminar 2
วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

แผนการศึกษาปรับปรุงใหม
ชั้นปที่ 4
1(1-0-2)

ภาคการศึกษาที่ 2
เหมือนเดิม

6
6
13
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วิชาเอกเลือก/วิชาโท
Major Elective/Minor

9

รวม

16

เหมือนเดิม

-

ยายวิชาเอกเลือก/วิชาโท จํานวน 3 หนวยกิต
มาจากชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

