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คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 

1. ประวัติและความเป�นมา 
  คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได�มีมติเมื่อต�นป�  พ.ศ. 2505  ให�จัดต้ังสถาบัน 
การศึกษาชั้นสูง  ในด�านการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร0ขึ้น เพื่อสนองความต�องการอันเร2งด2วนในการ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก2น หลังจากนั้นอีกหนึ่งป�ครึ่ง คือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2507 คณะเกษตรศาสตร0 จึงเริ่มรับนักศึกษารุ2นแรก จํานวน 49 คน การเรียนการสอนในสองป�แรกใช�
สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร0การแพทย0มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย0ผู�สอนส2วนใหญ2เป;นอาจารย0จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร0   จุฬาลงกรณ0มหาวิทยาลัย และอาจารย0คณะวิทยาศาสตร0การแพทย0   
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ต2อมาอีก 2 ป� ในต�นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ซึ่งเป;นป�การศึกษาที่ 3 อาจารย0และนักศึกษา
ทั้งหมดของคณะเกษตรศาสตร0 จึงได�ย�ายมาศึกษาที่จังหวัดขอนแก2น ณ บริเวณที่ต้ังของตึกคณะวิทยาศาสตร0 
ซึ่งได�ใช�เป;นทั้งห�องเรียนและห�องทํางานของอาจารย0 ส2วนอาจารย0บางท2านรวมทั้งผู�เช่ียวชาญฝ@ายเกษตรจาก
ประเทศนิวซีแลนด0และแคนาดา ใช�ห�องทํางานที่ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร0 ต2อมารัฐบาลนิวซีแลนด0 ซึ่งได�ให�
ความช2วยเหลือในการจัดต้ังคณะเกษตรศาสตร0มาต้ังแต2ต�นได�อนุมัติเงินเป;นค2าก2อสร�างตึกคณะเกษตรศาสตร0 
และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ0เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 โดย Sir Stephen Weir เอกอัครราชทูต
นิวซีแลนด0 การสร�างตึกคณะเกษตรศาสตร0ได�เสร็จเรียบร�อยในป� พ.ศ. 2510 และใช�เป;นสถานที่ทําพิธีเปPด
มหาวิทยาลัยขอนแก2น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู2หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล�าฯ เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเป;นองค0ประธานในพิธีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 
 

2. วิสัยทัศน� พันธกิจ ของคณะเกษตรศาสตร� 
 2.1 วิสัยทัศน� 

ด�วยปรัชญาของการก2อต้ังคณะเกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก2น และการเข�าสู2ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย คณะเกษตรศาสตร0จึงมุ2งมั่นที่จะ “เป;นคณะวิชาที่มีความเป;นเลิศทางวิชาการเกษตร 
เป;นผู�นําด�านการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน และเป;นขุมปSญญาของอีสานและสังคม” 

2.2 พันธกิจ 
  1. การผลิตบัณฑิตเพ่ือให�ได�บัณฑิตเกษตรศาสตร0ที่กอปรด�วยวิทยาจริยาและปSญญาและมี
คุณภาพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค0 
  2. การวิจัยเพ่ือแก�ปSญหาการผลิตทางการเกษตรและสร�างองค0ความรู�ใหม2ทางวิชาการเกษตร 
  3. การบริการวิชาการแก2สังคมเพ่ือให�สังคมได�รับความรู�และข�อมูลทางวิชาการเกษตร 
  4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให�สังคมตระหนักถึงภูมิปSญญาเกษตรพ้ืนบ�านรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมของสังคมเกษตรและสังคมไทยโดยรวม 
  5. การบริหารจัดการองค0กรอย2างมีประสิทธิภาพ 
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3. การแบ�งส�วนราชการของคณะเกษตรศาสตร� 
คณะเกษตรศาสตร0 แบ2งส2วนราชการของคณะฯ ออกเป;น 2 ส2วนใหญ2 ๆ คือ 

1. สํานักงานคณบดี ซึ่งประกอบด-วย 6 งานหลัก ดังน้ี 
1.1 งานบริหารและสื่อสารองค0กร 
1.2 งานการเงินและบัญชี 
1.3 งานพัสดุและโครงสร�างพ้ืนฐาน 
1.4 งานบริการการศึกษา 
1.5 งานแผนยุทธศาสตร0และประกันคุณภาพ 
1.6 งานบริการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ0 

  2. สาขาวิชาต�างๆ รวม 8 สาขาวิชา ดังน้ี 
2.1 สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา 
2.2 สาขาวิชาปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม 
2.3 สาขาวิชาพืชสวน 
2.4 สาขาวิชาพืชไร2 
2.5 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร0การเกษตร 
2.6 สาขาวิชาส2งเสริมการเกษตร และเกษตรเชิงระบบ 
2.7 สาขาวิชาสัตวศาสตร0 
2.8 สาขาวิชาประมง 

 
  อีกทั้งคณะยังมีสถานที่ฝZกและทดลองทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกเหนือการฝZก
ทดลองในห�องปฏิบัติการ ดังน้ี 

1. สถานที่ฝZกและทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก2น ประมาณ 2,000 ไร2 ซึ่งผู�เช่ียวชาญ
จากประเทศอิสราเอล ได�ออกแบบวางผังจัดระบบชลประทานแบบพ2นฝอยประมาณ 800 ไร2 นอกน้ันเป;นงาน
ฝZกและทดลองที่แบ2งออกเป;นหมวดต2าง ๆ ได�แก2 หมวดพืชไร2 พืชผัก ไม�ผล ไม�ดอกไม�ประดับ อุตุนิยมวิทยา
เกษตร ช2างเกษตร ดินและปุ\ย ผึ้ง ไหม โคเน้ือ กระบือ โคนม สุกร สัตว0ป�ก ประมง กระต2าย โรงพยาบาลสัตว0 
โรงอาหารสัตว0 ผสมเทียม พืชอาหารสัตว0 ผลิตสัตว0ผสมผสาน และพืชผสมผสาน  
  2.  สถานีฝZกและทดลองที่ต้ังอยู2นอกมหาวิทยาลัยอีก 2 แห2ง คือ ที่เข่ือนจุฬาภรณ0 จังหวัดชัยภูมิ 
ซึ่งทําการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับพืชผักและไม�ผลเมืองหนาว และที่อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร�อยเอ็ด ซึ่ง
ทําการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับโคนม 
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4. จํานวนนักศึกษา และจํานวนผู-สําเร็จการศึกษา 
 4.1 จํานวนนักศึกษา  

ในป�การศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร0 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,957 คน แยกเป;นระดับ
ปริญญาตรี 1,684 คน ระดับปริญญาโท 170 คน และระดับปริญญาเอก 103 คน 
 4.2 จํานวนผู-สําเร็จการศึกษา 
  ผู�สําเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร0 ต้ังแต2ป�การศึกษา 2510 จนถึงภาคต-น ป8การศึกษา 
2562 รวมทั้งสิ้น 14,128 คน ดังน้ี 
  (1) ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร0 ผลิตบัณฑิตต้ังแต2ป�การศึกษา 2510 - 2560 ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 53 รุ2น จํานวน 11,705 คน และอนุปริญญา 38 คน โดยแยกจํานวนบัณฑิตในแต2ละ
สาขาวิชาดังน้ี 
สาขาวิชาพืชศาสตร0 1,007 คน สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืช 175 คน 
สาขาวิชาเกษตรทั่วไป 142 คน สาขาวิชาส2งเสริมการเกษตร (ต2อเน่ือง) 383 คน 
สาขาวิชากีฏวิทยา 325 คน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา / วิทยาโรคพืช 424 คน 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร0 636 คน สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล�อม 268 คน 
สาขาวิชาพืชสวน 1,072 คน สาขาวิชาพืชไร2 1,208 คน 
สาขาวิชาสัตวศาสตร0 3,211 คน สาขาวิชาการประมง 841 คน 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร0การเกษตร 1,508 คน สาขาวิชาการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 505 คน 

(2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 29 คน 
สาขาวิชาระบบการทําฟาร0ม  11 คน  สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ 18 คน 

(3) ระดับปริญญาโท รวม 37 รุ�น จํานวน 2,085 คน 
สาขาวิชาพืชศาสตร0 109 คน สาขาวิชาเกษตรศาสตร0 22 คน 
สาขาวิชากีฏวิทยา 111 คน สาขาวิชาพืชสวน 144 คน 
สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 80 คน สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร 9 คน 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร0 80 คน สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล�อม  79 คน 
สาขาวิชาพืชไร2 184 คน สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ 25 คน 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 384 คน สาขาวิชาส2งเสริมการเกษตร 349 คน 
สาขาวิชาสัตวศาสตร0 411 คน สาขาวิชาการประมง 76 คน 
สาขา วิชาปฐ พีศาสตร0 และ
สิ่งแวดล�อม 

  22  คน    

(4) ระดับปริญญาเอก รวม 19 รุ�น จํานวน 271 คน 
สาขาวิชากีฏวิทยา 10 คน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 18 คน 
สาขาวิชาปฐพีศาสตร0  8 คน สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล�อม  12 คน 
สาขาวิชาพืชสวน 14 คน สาขาวิชาสัตวศาสตร0 103 คน 
สาขาวิชาพืชไร2 61 คน สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ 24 คน 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร0 11 คน สาขาวิชาการประมง   10 คน 

 



 4

5. รายนามอาจารย�ประจําคณะเกษตรศาสตร� 
5.1 สาขาวิชากีฏวิทยา และโรคพืชวิทยา 

ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ตําแหน�งทางวิชาการ 
1.  น.ส.ยุพา  หาญบุญทรง Ph.D. (Entomology) ศาสตราจารย0 
2.  น.ส.ดวงรัตน0  ธงภักดิ์ Ph.D. (Entomology) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
3.  น.ส.ประกายจันทร0 น่ิมก่ิงรัตน0 Dr.sc.agr (Agriculture) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
4.  น.ส.อุบล  ตังควานิช ปร.ด. (ชีววิทยา) รองศาสตราจารย0 
5.  นายวิถี  เหมือนวอน วท.ด. (กีฏวิทยา) อาจารย0 
6.  น.ส.ยุวธิดา ศรีพลแท2น Ph.D. (Entomology) อาจารย0 
7. นายนรินทร0 ชมพูพวง วท.ด. (สัตววิทยา) อาจารย0 
8. นางเพชรรัตน0  ธรรมเบญจพล Ph.D. (Biotechnology) รองศาสตราจารย0 
9. นายอนันต0  วงเจริญ Ph.D. (Ecosystem diversity) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
10. น.ส.สุวิตา  แสไพศาล ปร.ด. (โรคพืชวิทยา) อาจารย0 
11. นายชเนรินทร0 ฟsาแลบ Ph.D.(Biology) อาจารย0 
12. นางสาวกานต0สิรี จินดาปSณณาพัฒน0 ปร.ด. (โรคพืช) อาจารย0 

 
5.2 สาขาวิชาปฐพีศาสตร�และสิ่งแวดล-อม 

1.  นายธรรมเรศ  เช้ือสาวถี 
Ph.D. (Environmental 
Remediation, Public Health) 

รองศาสตราจารย0  

2.  นางชุลีมาศ บุญไทย อิวาย    Ph.D. (Environmental Sciences) รองศาสตราจารย0 
3.  น.ส.มัลลิกา  ศรีสุธรรม วท.ม. (วนศาสตร0) อาจารย0 
4.  น.ส.พฤกษา  หล�าวงษา วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
5.  น.ส.อนงนาฏ  ศรีประโชติ D.Agr.(Plant Nutrition) อาจารย0 
6.  นายธนภัทร0สกรณ0  สุกิจประภานนท0 ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) อาจารย0 
7.  น.ส.พรทิพย0 โพนตุแสง ปร.ด. (ทรัพยากรท่ีดินและส่ิงแวดล�อม) อาจารย0 

 
5.3 สาขาวิชาพืชสวน 

1.  นายรณรงค0  อยู2เกตุ วท.ม. (เกษตรศาสตร0) อาจารย0 
2.  นายสุภัทร0  อิศรางกูร ณ อยุธยา ปร.ด.พืชไร2 รองศาสตราจารย0 
3.  นายชานนท0  ลาภจิตร Ph.D. (Horticulture) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
4.  นายภาณุพล  หงษ0ภักดี วท.ด. (พืชสวน) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
5.  นางสาวรําไพ นามพิลา Ph.D. (Horticulture) อาจารย0 
6.  นายศุภณัฏฐ0 กาญจนวัฒนาวงศ0 ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย0 
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5.4 สาขาวิชาพืชไร� 
 1. นางดรุณี  โชติษฐยางกูร                   Ph.D. (Horticulture) รองศาสตราจารย0 
2. นายจิรวัฒน0  สนิทชน ปร.ด. (พืชไร2-นา) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
3. นายปรเมศ  บรรเทิง ปร.ด. (พืชไร2) รองศาสตราจารย0 

4. น.ส.สันติไมตรี  ก�อนคําดี 
Ph.D.(Agronomy Science),    
ปร.ด. (พืชไร2) 

ผู�ช2วยศาสตราจารย0 

5. นางกิริยา  สังข0ทองวิเศษ 
Ph.D. (Biologic Systems Inegation 
: Agronomy - Environment) 

รองศาสตราจารย0 

6. นายพลัง  สุริหาร ปร.ด. (พืชไร2) รองศาสตราจารย0 
7. น.ส.อโนมา  ดงแสนสุข Ph.D. (Biology) รองศาสตราจารย0 
8. นางวรรณวิภา แก�วประดิษฐ0  พลพินิจ ปร.ด. (พืชไร2) รองศาสตราจารย0 
9.. นายนันทวุฒิ  จงร้ังกลาง ปร.ด. (พืชไร2) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
10. นายพัชริน  ส2งศรี ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ0พืช) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
11. นายสมพงศ0 จันทร0แก�ว ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ0พืช) อาจารย0 
12. น.ส.ธิดารัตน0 มอญขาม ปร.ด. (พืชไร2) อาจารย0 

 

5.5  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�การเกษตร 
1.  น.ส.เยาวรัตน0  ศรีวรานันท0 Ph.D. (Agricultural Economics) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
2.  นายสาธิต  อดิตโต Ph.D. (Agricultural Economics) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
3.  น.ส.พัชรี  สุริยะ Ph.D. (Agricultural Economics) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
4.  นางสุภาภรณ0  พวงชมภู Ph.D. (Agricultural Economics) รองศาสตราจารย0 
5.  นายธีระ  เกียรติมานะโรจน0 ปร.ด. (เศรษฐศาสตร0เกษตร) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
6.  นายภคพล  สายหยุด Ph.D. (Agricultural & Res Economics ) อาจารย0 
7.  น.ส.หยาดรุ�ง  มะวงศ0ไว วท.ม. (เศรษฐศาสตร0เกษตร) อาจารย0 
8.  น.ส.ปริชาติ  แสงคําเฉลียง Ph.D. (Agribusiness Management) อาจารย0 
9.  น.ส.ปนัดดา อุตรนคร Ph.D. (Managerial Economics) อาจารย0 

 

5.6 สาขาวิชาส�งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ 
1.  นายไกรเลิศ  ทวีกุล ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือการพัฒนา) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
2.  นางฝากจิต ปาลินทร   วท.ม. (ส2งเสริมการเกษตร) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
3.  นายยศ  บริสุทธ์ิ ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ) รองศาสตราจารย0 
4.  น.ส.พัชราภรณ0  ภูมิจันทึก วท.ม. (ส2งเสริมการเกษตร) อาจารย0 
5.  น.ส.สุกัลยา เชิญขวัญ ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ) อาจารย0 
6.  น.ส.อรุณี  พรมคําบุตร ปร.ด. (พืชไร2) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
7.  นายไชยธีระ พันธ0ภักดี วท.ด.(การจัดการระบบเกษตร) อาจารย0 
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5.7 ภาควิชาสัตวศาสตร� 
1.  นางภาวดี  ภักดี Ph.D. (Animal Science) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
2.  นายกฤตพล  สมมาตย0 Ph.D. (สัตว0เคี้ยวเอื้อง) รองศาสตราจารย0 
3.  นายมนต0ชัย  ดวงจินดา                  Ph.D. (Animal & Dairy Science)    ศาสตราจารย0 
4.  นายไชยณรงค0 นาวานุเคราะห0 Ph.D. (Animal Sciences) รองศาสตราจารย0 
5.  นายวินัย  ใจขาน Ph.D. (Biosciences) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
6.  นายพีระพงษ0  แพงไพรี วท.ม. (สัตวบาล) อาจารย0 
7.  นางยุพิน  ผาสุข Ph.D. (Animal Science) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
8.  น.ส.สจี  กัณหาเรียง Ph.D. (Molecular Genetics)  รองศาสตราจารย0   
9.  นายวุฒิไกร  บุญคุ�ม ปร.ด. (สัตวศาสตร0) รองศาสตราจารย0 

10.  นายธีรชัย  หายทุกข0 
Dr.agr. (Tropical Animal 
Husbandry) 

ผู�ช2วยศาสตราจารย0 

11.  น.ส.สาวิตรี  วงศ0ตั้งถิ่นฐาน 
Ph.D. (Biochemistry & Applied 
Bioscienes) 

ผู�ช2วยศาสตราจารย0 

12.  น.ส.วิบัณฑิตา  จันทร0กิติสกุล วท.ด. (วิทยาการสืบพันธุ0สัตว0) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
13.  นายอนุสรณ0  เชิดทอง ปร.ด. (สัตวศาสตร0) รองศาสตราจารย0 
14.  น.ส.แวววรี บุญเทียม Ph.D. (Agricultural Biotechnology) อาจารย0 

 

5.8 สาขาวิชาประมง 
1.  นายสมพงษ0  ดุลย0จินดาชบาพร Ph.D. (Fisheries & Aquaculture) รองศาสตราจารย0 
2.  น.ส.เพ็ญพรรณ  ศรีสกุลเตียว Ph.D. (การเพาะเล้ียงสัตว0นํ้า) รองศาสตราจารย0 
3.  นายพรเทพ  เนียมพิทักษ0 ปร.ด. (การประมง) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
4.  นายรักพงษ0  เพชรคํา Ph.D. (Biomedical Science) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
5.  นางศิริภาวี  เจริญวัฒนศักดิ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 

6.  นางสมสมร  แก�วบริสุทธ์ิ              
Ph.D. (Food Science & 
Technology) 

ผู�ช2วยศาสตราจารย0 

7.  นางอรุณีพงศ0  ศรีสถาพร ปร.ด. (สัตวศาสตร0) ผู�ช2วยศาสตราจารย0  
8.  นายบัณฑิต  ยวงสร�อย ปร.ด. (เพาะเล้ียงสัตว0นํ้า) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
9.  นายสุธี  วงศ0มณีประทีป ปร.ด. (วิทยาศาสตร0การประมง) ผู�ช2วยศาสตราจารย0 
10.  นางสาวปSทมา วิริยพัฒนทรัพย0 ปร.ด. (วิทยาศาสตร0การประมง) อาจารย0 

11.  นางสาววาสนา ไพรสิงห0ขรณ0 
Doctor of Philosophy 
(Aquaculture) 

อาจารย0 
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หลักสูตรการศึกษา 

 
1. หลักสูตรท่ีเปJดสอน 
  คณะเกษตรศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก2น เปPดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 
ป� จํานวน 3 หลักสูตร ประกอบด�วย  

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร0 ซึ่งมีวิชาเอก 7 วิชาเอก ได�แก2           
กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม พืชสวน พืชไร2 การส2งเสริมการและพัฒนาการเกษตร และ
สัตวศาสตร0   

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร0เกษตร  
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง   
1.4 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 

2. ระบบการจัดการศึกษา 
  เป;นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก2น ว2าด�วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หรือ
เป;นไปตามระเบียบใดที่จะปรับปรุงใหม2 
3. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรตามข-อ 1. 
   3.1 เป;นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก2น ว2าด�วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
หมวดที่ 8 ข�อ 29 หรือระเบียบใดที่จะปรับปรุงใหม2 
  3.2 สอบผ2านเกณฑ0การสอบวัดความรู�ความสามารถทางคอมพิวเตอร0และเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  3.3 เข�าร2วมกิจกรรมการเรียนรู�แบบบูรณาการครบตามเกณฑ0ที่กําหนด ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
  3.4 ต�องเรียนรายวิชาบังคับใน วิชาชีพ และวิชาฝLกงานและสหกิจศึกษา ให�ได�ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม2น�อยกว2า 2.00 หรือได�ระดับคะแนน C ทุกรายวิชา 
  3.5 ต�องได�รับการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ0ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  3.6 ในกรณีที่ได�ศึกษาและสอบผ2านรายวิชาต2าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล�ว และมีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม2ถึง 2.00 แต2ไม2ตํ่ากว2า 1.75 และไม2สามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลากําหนด หรือไม2
ประสงค0จะศึกษาต2อจนสําเร็จการศึกษา สามารถขอรับอนุปริญญาได� 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร� 

1. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร0               
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Agriculture 

2. ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร0)  

   วท.บ. (เกษตรศาสตร0)  
        ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Agriculture)  
            B.Sc. (Agriculture)  
3. ปรัชญา และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญา 
          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร0 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป;นหลักสูตร

ที่มีปรัชญาการจัดการศึกษา ที่มุ2งเน�นผลสัมฤทธ์ิของผู�เรียน มีการนําเอาวิจัย และทักษะที่เกี่ยวข�องในการ
วิจัย มาเป;นฐานในการจัดการศึกษา (Research based learning, RBL) เป;นหลักสูตรที่ตอบสนองต2อ
ความต�องการของผู�เรียน การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม และเทคโนโลยี เพ่ือให�บัณฑิตเป;นผู�มีความรู� มี
ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานที่ดี มีส2วนสําคัญในการพัฒนา ภาคการเกษตรของประเทศให�
ก�าวหน�าและมั่นคง  

3.2 วัตถุประสงค�  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร0 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุ2งผลิต

บัณฑิตให�มีความรู�ความสามารถในด�านการเกษตร มีทักษะและประสบการณ0การเรียนรู� และการฝZกปฏิบัติ มี
ทักษะการวิจัย การแก�ปSญหาและการพัฒนาความรู�ในสาขาวิชาการเกษตร มีความสามารถในการใช�เทคโนโลยี     
เพ่ือการจัดการที่ทันสมัย พร�อมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เข�าใจใน
บริบทของการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงานได�ภายใต�สถานการณ0ของโลก และสังคมที่มีความแตกต2าง 
หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู2ตลอดเวลา 

เพ่ือให�บรรลุวัตุประสงค0ของหลักสูตร เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร0 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จะต�องมีผลลัพธ0การเรียนรู� หรือ คุณลักษณะ
ดังต2อไปน้ี  

1. มีความรู� ความเข�าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในด�านวิทยาศาสตร0เกษตร และศาสตร0ที่
เกี่ยวข�อง   

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห0เป;นระบบ คิดรเิริม่สร�างสรรค0 มีทกัษะการวิจัย และบูรณา
การใช�ความรู�ความสามารถและประสบการณ0ในการแก�ปSญหาการทํางานได�  

3. มีทักษะในการใช�เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่ทันสมัย  
4. มีทักษะ การสื่อสาร ด�านการพูดและการเขียนทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตนเป;นพลเมืองที่ดี  
6. มีความรับผิดชอบต2อตนเอง ชุมชน สังคม และสิง่แวดล�อม มีภาวะผู�นํา มนุษยสัมพันธ0 ยอมรับ

ความคิดเห็นที่แตกต2าง สามารถทํางานร2วมกบัผู�อื่นภายใต�วัฒนธรรมทีห่ลากหลาย 
  7. เป;นผู�ใฝ@รู� สู�งาน และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

4. จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร0 ทุกวิชาเอก มีจํานวนหน2วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม2น�อยกว2า 141 หน2วยกิต  
5. โครงสร-างหลักสูตร     

โครงสร�างของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร0 ประกอบด�วย 2 แผน คือ 
5.1 แผนท่ี 1 เป;นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาต2างๆ จํานวนไม2น�อยกว2า 141 หน2วยกิต   

       5.2 แผนท่ี 2 เป;นแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาต2างๆ จํานวนไม2น�อยกว2า 135 หน2วยกิต 
และสหกิจศึกษา จํานวน 6 หน2วยกิต ซึ่งเป;นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลา เป;นระยะเวลา 
1 ภาคการศึกษา รวม 141 หน2วยกิต 

 
โครงสร-างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร� มีดังน้ี 

 

 จํานวนหน�วยกิตตามแผนการศึกษา 

จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน�วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 

- รายวิชาในกลุ2มวิชาภาษา  12 
- รายวิชาในกลุ2มวิชามนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0         9 
- รายวิชาในกลุ2มวิชาคณิตศาสตร0และวิทยาศาสตร0                                    9 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

 
105 

 แผนท่ี 1 ฝLกงาน แผนท่ี 2 สหกิจศึกษา 

   2.1 กลุ2มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 26 26 
   2.2 กลุ2มวิชาบังคับ 67 – 76 67 – 76 
         2.2.1 กลุ2มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ 31 31 
         2.2.2 กลุ2มวิชาชีพ 34 – 39 33 – 39 
         2.2.3 กลุ2มวิชาฝZกงานและสหกิจศึกษา   
                - วิชาฝZกงาน 2 – 3 - 
                - วิชาสหกิจศึกษา - 6 
   2.3 กลุ2มวิชาเลือก 6 – 12  3 - 9 
 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
6 
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6. รายวิชา 
6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30 หน�วยกิต 
 นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร0 ทุกวิชาเอกและทุกแผนจะต�องเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังต2อไปน้ีไม2น�อยกว2า 30 หน2วยกิต 

(1)  กลุ�มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู-ด-วยตนเอง                            9 หน�วยกิต 
              LI101 001    ภาษาอังกฤษ 1                               3(3-0-6) 

             English I 
LI101 002    ภาษาอังกฤษ 2                                 3(3-0-6) 
               English II 

LI102 003   ภาษาอังกฤษ 3                                    3(3-0-6)                               
                   English III   

LI102 004    ภาษาอังกฤษ 4                                   3(3-0-6)                               
                  English IV 
(2) รายวิชาในกลุ�มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�     9 หน�วยกิต 

       GE142 145  ภาวะผู�นําและการจัดการ       3(3-0-6) 
     Leadership and Management 

AG001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ        3(3-0-6) 
   Agriculture for Well Being 

       AG001 003  เกษตรเชิงสร�างสรรค0       3(3-0-6) 
   Creative Agriculture 

 (3) รายวิชาในกลุ�มวิชาคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�    9 หน�วยกิต 
GE321 415  ทักษะการเรียนรู�        3(3-0-6) 

   Learning Skills 
GE363 789   ผู�ประกอบการสร�างสรรค0       3(3-0-6) 

   Creative Entrepreneurs 
AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร       3(3-0-6) 

     Agricultural Communication 
**000 160   คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน                       
   Basic Computer and Information Technology  

**รายวิชา 000 160 เป�นรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต�องศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเองในระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเข�ารับการอบรมในหัวข�อต1างๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ไม1มีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและไม1นับหน1วยกิต นักศึกษาจะต�องสอบผ1านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ=ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด** ควรผ1านการทดสอบให�เรียบร�อยก1อนขึ้นป> 4 
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6.2 หมวดวิชาเฉพาะ          105 หน�วยกิต 
(1) กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ           26 หน�วยกิต 

นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร0 ทุกวิชาเอกและทุกแผน จะต�องเรียน
รายวิชาแกนดังต2อไปน้ี  
        AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร    3(3-0-6) 
     Basic Statistics for Agriculture 
  SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1      2(2-0-4) 

Biology for Agriculture I 
        SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1           1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  
        SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2             2(2-0-4) 
      Biology for Agriculture II 
            SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2         1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

       SC201 006   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                     1(0-3-2) 
General Chemistry Laboratory 

  SC201 007   เคมีพื้นฐาน          3(3-0-6) 
Basic Chemistry 

          SC201 103   เคมีอินทรีย0เบื้องต�น       3(3-0-6) 
      Elementary Organic Chemistry 
       SC401 005   คณิตศาสตร0สําหรับวิทยาศาสตร0สุขภาพ    3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 

SC501 000  ฟPสิกส0เบื้องต�น                  3(3-0-6) 
      Elementary Physics 
  SC702 101  จุลชีววิทยาทั่วไป            3(3-0-6) 
      General Microbiology 
               SC702 102   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป        1(0-3-3) 
      General Microbiology Laboratory 
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(2) กลุ�มวิชาบังคับ           67-76 หน�วยกิต  
2.1 กลุ�มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ       31 หน�วยกิต 

          AG001 101   หลักการผลิตพืช       3(3-0-6) 
      Principles of Crop Production  
         AG001 102  หลักการผลิตสัตว0เศรษฐกิจและสัตว0นํ้า    4(3-3-7) 
      Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 
            AG001 796  การฝZกงานทางพืชศาสตร0 1     1(0-6-3) 
      Practicum in Plant Science I 
            AG001 797  การฝZกงานทางพืชศาสตร0 2     1(0-6-3) 
      Practicum in Plant Science II     

  AG001 798  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0พื้นฐาน     1(0-6-3) 
      Practicum in Basic Animal Science 
         AG002 201  หลักปฐพีศาสตร0       3(3-0-6) 
      Principles of Soil Science   
             AG002 202  สังคมเกษตรและการส2งเสริมการเกษตร    3(3-0-6)  
      Agricultural Society and Extension 
        AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต�น       3(2-3-5) 
      Elementary Entomology 
        AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช      3(2-3-5) 
      Principles of Plant Pathology 
        AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร    3(2-3-5) 

Experimental Design for Agriculture 
   AG003 303   พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  3(3-0-6) 

      Agricultural Genetics and Biotechnology 
   AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น     3(3-0-6) 
      Introduction to Agribusiness Management 

2.2 กลุ�มวิชาชีพ          33-39 หน�วยกิต 
วิชาเอกที่เปPดสอนทั้งหมด 7 วิชาเอก และนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกต-องเรียนกลุ�มวิชาชีพ กลุ�ม

วิชาฝLกงาน และกลุ�มวิชาสหกิจศึกษาให-ได-ระดับคะแนนเฉลี่ยไม�น-อยกว�า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา   
   (1)  กีฏวิทยา     (5)  พืชไร2 
   (2)  โรคพืชวิทยา    (6)  การส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
   (3)  ปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม  (7)  สัตวศาสตร0 
   (4)  พืชสวน 
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1. วิชาเอกกีฏวิทยา รวม 48 หน�วยกิต 
1.1 แผนท่ี 1   

1.1.1 วิชาชีพ          34 หน�วยกิต 
   AG103 001  การวิเคราะห0จําแนกแมลง      3(2-3-5) 
      Insect Identification 

      AG103 002  สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง    3(2-3-5) 
     Insect Morphology and Development 

AG103 003  แมลงศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจ     3(2-3-5) 
     Economic Entomology 

   AG103 004  นิเวศวิทยาของแมลง      3(2-3-5) 
      Insect Ecology 
   AG103 005  หลักการควบคุมแมลงศัตรู      3(2-3-5) 
      Principles of Insect Pest Control 

  AG103 006  สารกําจัดแมลงและวิธีการใช�     3(2-3-5) 
     Insecticides and Application 

     AG104 001  การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี   3(2-3-5) 
      Biological Control of Insects Pests and Weeds 
        AG104 002  กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว      3(2-3-5) 
      Post-harvest Entomology 
      AG104 761  การสัมมนาทางกีฏวิทยา      1(1-0-2) 
      Seminar in Entomology 
   AG104 775  โครงงานนักศึกษาด�านกีฏวิทยา     3(1-6-5) 
      Student Project in Entomology 
    AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช      3(3-0-6) 
      Physiology for Crop Production 
   SC803 305  ชีวเคมีพื้นฐาน       3(3-0-6) 
      Basic Biochemistry 

1.1.2 วิชาฝLกงาน          2 หน�วยกิต 
 AG103 796  การฝZกงานทางกีฏวิทยา 1      1(0-6-3) 
     Practicum in Entomology I 

  AG104 797  การฝZกงานทางกีฏวิทยา 2      1(0-6-3) 
     Practicum in Entomology II 

 



 

 

14

1.1.3 วิชาเลือก           12 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนรายวิชาต2อไปน้ี และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปPดสอนหรือกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลังไม2น�อยกว2า 12 หน2วยกิต 
        AG104 003  แมลงอุตสาหกรรม       3(2-3-5) 

   Industrial Insects  
  AG104 004   การผลิตไหม        3(2-3-5) 
     Silk Production 
  AG104 005   ธุรกิจการทําฟาร0มแมลงกินได�     3(2-3-5) 
     Edible Insect Farming Business 
  AG104 006  แมลงศัตรูในบ�านเรือนและชุมชน     3(2-3-5) 
     Urban Entomology 
  AG104 007   กีฏวิทยาทางปศุสัตว0       3(2-3-5) 
     Livestock Entomology 

         AG104 008   กีฏวิทยาสิ่งแวดล�อม       3(3-0-6) 
      Environmental Entomology 
   AG104 774  ปSญหาพิเศษทางกีฏวิทยา      3(0-9-4) 
      Special Problems in Entomology 
  AG144 402  วัชพืชและการควบคุม      3(2-3-5) 
      Weeds and Weed Control 
  AG144 432  การปรับปรุงพันธุ0พืช      3(2-3-5) 
      Plant Breeding 
1.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา) 

1.2.1 วิชาชีพ          33 หน�วยกิต 
ให�เรียนรายวิชาบังคับในข�อ (1.1.1 และ 1.1.2) ยกเว�นรายวิชา AG104 775 โครงงาน

นักศึกษาด�านกีฏวิทยา และให�เรียนรายวิชาต2อไปน้ี 
     AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร                6 หน�วยกิต 
      Cooperative Education in Agriculture 

1.2.2 วิชาเลือก                                                         9 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข�อ (1.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลัง ไม2น�อยกว2า 9 หน2วยกิต 
 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน�วยกิต 
ให�นักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปPดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก2นหรือ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยได�รับเห็นชอบจากอาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 
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2. วิชาเอกโรคพืชวิทยา รวม 48 หน�วยกิต 
2.1 แผนท่ี 1 

2.1.1 วิชาบังคับ          37 หน�วยกิต 
  AG112 201  จุลชีพก2อโรคพืช       3(2-3-5) 
     Plant Pathogens 

     AG113 201  การวินิจฉัยโรคพืช       3(2-3-5) 
     Diagnosis of Plant Diseases 

  AG113 301  การควบคุมโรคพืช       3(2-3-5) 
    Plant Disease Control 

     AG113 504  เทคนิคทางด�านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร  3(2-3-5) 
    Techniques for Plant Pathology and Agricultural Microbiology 

AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 
     Diseases of Economic Crops 

         AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค�าเกษตร    3(3-0-6) 
   Phytosanitation and Agricultural Standards 

AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช     1(1-0-2) 
   Seminar in Plant Pathology  

  AG114 775  โครงงานนักศึกษาด�านวิทยาโรคพืช    3(1-6-5) 
   Student Project in Plant Pathology  

  AG123 351  ความอุดมสมบูรณ0ดินและธาตุอาหารพืช    3(3-0-6) 
Soil fertility and plant nutrition 

  AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 
  AG144 402  วัชพืชและการควบคุม      3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control 
  AG144 432  การปรับปรุงพันธุ0พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
        SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 

2.1.2 วิชาฝLกงาน          2 หน�วยกิต 
AG113 796  การฝZกงานทางวิทยาโรคพืช 1     1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Pathology I 
AG113 797  การฝZกงานทางวิทยาโรคพืช 2     1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Pathology II 
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 2.1.3 วิชาเลือก                                                       9 หน�วยกิต  
ให�เลือกเรียนรายวิชาต2อไปน้ี และหรือรายวิชาอื่นๆ ที่คณะฯเปPดสอน หรือกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลัง ไม2น�อยกว2า 9 หน2วยกิต 
 AG113 402  วิทยาเห็ดรา        3(2-3-5) 
    Mycology 

AG113 502  การผลิตเห็ด        3(2-3-5) 
   Mushroom Production  

AG114 503  โรคเมล็ดพันธุ0และผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว   3(2-3-5) 
    Seed and Postharvest Diseases 
     AG114 774  ปSญหาพิเศษทางวิทยาโรคพืช     3(0-9-4) 
    Special Problems in Plant Pathology 

AG133 101  การผลิตผักเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 
    Economic Vegetable Production  

AG134 601  การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือในเชิงพาณิชย0    3(2-3-5) 
   Commercial Plant Tissue Culture 
AG143 404   อุตุนิยมวิทยา เกษตร      3(3-0-6) 

     Agricultural Meteorology 
  AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ0      3(2-3-5) 
     Seed Technology 
         AG153 603  การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร       3(3-0-6) 
     Marketing Management in Agribusiness 
2.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา) 

2.2.1 วิชาชีพ          36 หน�วยกิต 
ให�เรียนรายวิชาบังคับในข�อ (2.1.1 และ 2.1.2) ยกเว�นรายวิชา AG 114 775 โครงงาน

นักศึกษาด�านวิทยาโรคพืช และให�เรียนรายวิชาต2อไปน้ี 
   AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร             6 หน�วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 

2.2.2 วิชาเลือก                                                 6 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข�อ (2.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลัง ไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต  
 
6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน�วยกิต 

ให�นักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปPดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก2นหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได�รับเห็นชอบจากอาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 



 

 

17

3. วิชาเอกปฐพีศาสตร�และส่ิงแวดล-อม รวม 48 หน�วยกิต 
3.1 แผนท่ี 1 

3.1.1 วิชาบังคับ          36 หน�วยกิต 
AG122 201  ปฏิบัติการหลกัปฐพีศาสตร0      1(0-3-2) 

    Principles of Soil Science Laboratory 
      AG123 202  หลักมูลวิทยาศาสตร0สิ่งแวดล�อม     3(3-0-6)  
    Fundamentals of Environmental Science  
     AG123 312  เคมีของดิน        2(2-0-4) 
    Soil Chemistry  
  AG123 314  การจัดการลุ2มนํ้า       3(2-3-5) 
     Watershed Management 
     AG123 331  การวิเคราะห0ดิน นํ้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล�อม   3(1-6-7)  
    Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and  

Environment 
     AG123 332  การสํารวจดินและจําแนกดิน     3(2-3-5) 
     Soil Survey and Classification 
   AG123 341  มลพิษสิ่งแวดล�อมและการควบคุม     3(3-0-6) 
    Environmental Pollution and Control  
  AG123 351   ความอุดมสมบูรณ0ของดินและโภชนาการพืช   3(3-0-6) 
     Soil Fertility and Plant Nutrition   
     AG124 311  ฟPสิกส0ของดิน        2(1-3-5) 
     Soil Physics  

AG124 432  การวิเคราะห0และประเมินผลกระทบทางทรัพยากร  3(3-0-6)  
    และสิ่งแวดล�อม 
     Resources and Environmental Impact Analysis and Assessment 
    AG124 462  จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน    3(2-3-5) 
     Soil Microbiology and Biotechnology  
   AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม   1(1-0-2) 
    Seminar in Soil Science and Environment 
    AG124 775  โครงงานนักศึกษาด�านปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม  3(1-6-5) 
    Student Project in Soil Science and Environment 
    SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry 
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3.1.2 วิชาฝLกงาน          3 หน�วยกิต 
 AG122 796  การฝZกงานด�านปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม 1    1(0-6-3) 
     Practicum in Soil Science and Environment I 
    AG123 796  การฝZกงานด�านปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม 2   1(0-6-3) 
    Practicum in Soil Science and Environment II 
     AG123 797  การฝZกงานด�านปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม 3    1(0-6-3) 
     Practicum in Soil Science and Environment III 

 3.1.3 วิชาเลือก          9 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนรายวิชาต2อไปน้ี และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปPดสอนหรือกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลังไม2น�อยกว2า 9 หน2วยกิต 
   3.1.3.1 วิชาเลือกในกลุ�มปฐพีศาสตร�  

     AG123 313  ผลิตภาพของดิน       3(3-0-6)  
   Soil Productivity 

    AG123 321  ภูมิสารสนเทศ       3(2-3-5) 
    Geoinformatics 
     AG123 322  การประเมินและการวางแผนการใช�ที่ดิน    3(3-0-6) 
    Land Evaluation and Land Use Planning 

AG123 433  ดินเขตร�อน        3(3-0-6) 
    Tropical Soils 
     AG123 434   วิทยาแร2ในดินเบื้องต�น               3(3-0-6)  

     Introduction to Soil Mineralogy 
AG124 412  เทคโนโลยีปุ\ย        3(3-0-6) 

   Fertilizer Technology 
    AG124 431  การกําเนิดดิน       3(3-0-6) 

    Soil Genesis  
      AG124 445  การจัดการและการอนุรักษ0ดินและนํ้า    3(3-0-6) 
    Soil and Water Management and Conservation 

AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช      3(3-0-6) 
Physiology for Crop Production 
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    3.1.3.2 วิชาเลือกในกลุ�มทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดล-อม 
AG123 321  ภูมิสารสนเทศ       3(2-3-5) 

    Geoinformatics  
      AG124 415  หลักมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติ     3(3-0-6) 

Fundamental of Natural Disaster 
     AG124 416   การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม    3(3-0-6) 

Resources and Environment Management 
      AG124 417  นิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดินและการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6) 

สภาพภูมิอากาศ 
Land Resources Ecology and Climate Change  

      AG124 419   การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย    3(3-0-4) 
   Solid Waste and Hazardous waste management 

      AG124 445   การจัดการและการอนุรักษ0ดินและนํ้า    3(3-0-6) 
Soil and Water Management and Conservation 

 AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production  
  
3.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา) 

3.2.1 วิชาบังคับ          36 หน�วยกิต 
ให�นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับในข�อ (3.1.1 และ 3.1.2) ยกเว�นรายวิชา AG124 

775 โครงงานนักศึกษาด�านปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม และให�เรียนรายวิชาต2อไปน้ี 
   AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร             6 หน�วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 
 3.2.2 วิชาเลือก                                                    6 หน�วยกิต 

ให�เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข�อ 3.1.3 และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกําหนดเพ่ิมเติมภายหลัง
ไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 
 
6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน�วยกิต 

ให�นักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปPดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก2นหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได�รับเห็นชอบจากอาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 
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4. วิชาเอกพืชสวน รวม 48 หน�วยกิต 
4.1 แผนท่ี 1 

4.1.1 วิชาชีพ          34 หน�วยกิต 
AG123 351   ความอุดมสมบูรณ0ของดินและโภชนาการพืช           3(3-0-6) 

     Soil Fertility and Plant Nutrition                             
  AG133 001  หลักการขยายพันธุ0พืช      3(2-3-5) 

Principle of Plant Propagation 
         AG133 101   การผลิตผักเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 
     Economic Vegetable Production 
                AG133 201   หลักการผลิตไม�ผล       3(2-3-5) 
     Principles of Fruit Crop Production 
               AG133 301  การผลิตไม�ดอกไม�ประดับ      3(2-3-5) 
     Flower and Ornamental Plant Production 
         AG134 401   สรีรวิทยาทางพืชสวน      3(2-3-5) 
     Physiology of Horticultural Crops 

AG134 761  การสัมมนาทางด�านพืชสวน     1(1-0-2) 
     Seminar in Horticulture 

AG134 775  โครงงานนักศึกษาด�านพืชสวน     3(1-6-5) 
     Student Project in Horticulture 
  AG143 312   สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช        3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 
                AG144 432   การปรับปรุงพันธุ0พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
              SC113 209  พฤกษศาสตร0ทางการเกษตร     2(2-0-4) 

   Agricultural Botany  
               SC113 210  ปฏิบัติการพฤกษศาสตร0ทางการเกษตร    1(0-3-2) 

   Agricultural Botany Laboratory  
SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 

     Basic Biochemistry 
4.1.2 วิชาฝLกงาน          2 หน�วยกิต 

         AG133 796  การฝZกงานทางพืชสวน 1       1(0-6-3) 
     Practicum in Horticulture I 
  AG133 797  การฝZกงานทางพืชสวน 2        1(0-6-3) 
     Practicum in Horticulture II    
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4.1.3 วิชาเลือก                                                       12 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนรายวิชาต2อไปน้ี และหรือรายวิชาอื่นๆ ที่คณะเปPดสอน หรือกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลัง ไม2น�อยกว2า 12 หน2วยกิต 
AG133 302   การจัดสวนและการจัดการสนามหญ�า    3(2-3-5) 

     Landscape Gardening and Turf Grass Management 
        AG133 701   การผลิตเมล็ดพันธุ0ผัก      3(2-3-5) 

 Vegetable Seed Production 
        AG134 002   พืชเครื่องเทศและสมุนไพร              3(3-0-6) 
     Spice and Medicinal Plants Production 
    AG134 003   การผลิตพืชสวนเพ่ืออุตสาหกรรม     3(3-0-6)  
     Production of Promising Horticulture Crops 
                AG134 004  การจัดดอกไม�และการออกแบบ     3(2-3-5) 
     Flower Arrangement and Design 

        AG134 402   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน   3(2-3-5) 
Postharvest Technology of Horticultural Commodities 

                AG134 403  การใช�สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน   3(2-3-5) 
     Plant Growth Regulators in Horticulture 

AG134 601   การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชในเชิงพาณิชย0    3(2-3-5)      
   Commercial Plant Tissue Culture 

         AG134 774  ปSญหาพิเศษทางพืชสวน      3(0-9-4) 
     Special Problems in Horticulture 

AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ0      3(2-3-5) 
     Seed Technology 
                AG153 602  การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร       3(3-0-6) 
     Marketing Management in Agribusiness 
4.2 แผนท่ี 2(สหกิจศึกษา) 

4.2.1 วิชาชีพ          33 หน�วยกิต 
ให�เรียนรายวิชาบังคับในข�อ (4.1.1 และ 4.1.2) ยกเว�น AG134 775 โครงงานนักศึกษาด�าน

พืชสวน และให�เรียนรายวิชาต2อไปน้ี 
   AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร                      6 หน�วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 

4.2.2 วิชาเลือก                                                          9 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข�อ (4.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลังไม2น�อยกว2า 9 หน2วยกิต 
6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน�วยกิต 

ให�นักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปPดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก2นหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได�รับเห็นชอบจากอาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 
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5. วิชาเอกพืชไร� รวม 48 หน�วยกิต 
5.1 แผนท่ี 1 

5.1.1 วิชาชีพ          36 หน�วยกิต 
 AG123 351   ความอุดมสมบูรณ0ของดินและโภชนาการพืช    3(3-0-6) 

     Soil Fertility and Plant Nutrition 
  AG143 311   การผลิตพืชไร2เศรษฐกิจ      3(2-3-5) 
     Economic Field Crop Production 
  AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 
        AG143 361   ระบบการทําฟาร0ม                                            2(2-0-4) 
     Farming Systems 
  AG143 451   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ0      3(2-3-5) 
     Seed Technology 
         AG144 402   วัชพืชและการควบคุม      3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control   
  AG144 417   การจัดการผลิตพืชไร2แบบบูรณาการ    3(1-6-5) 
     Integrated Management in Field Crop Production 
  AG144 432   การปรับปรุงพันธุ0พืช      3(2-3-5) 
     Plant Breeding 
  AG144 441   นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร2     3(2-3-5) 
     Field Crop Ecology and Physiology 
          AG144 500  ผู�ประกอบการทางพืชไร2      3(2-3-5) 
     Entrepreneur in Agronomy 
     AG144 761  การสัมมนาทางพืชไร2      1(1-0-2) 
     Seminar in Agronomy 
  AG144 775  โครงงานนักศึกษาด�านพืชไร2     3(1-6-5) 
     Student Project in Agronomy 

SC803 305   ชีวเคมี พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry 
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5.1.2 วิชาฝLกงาน          3 หน�วยกิต 
        AG143 796  การฝZกงานทางพืชไร2 1                  1(0-6-3)  
     Practicum in Agronomy I 
        AG143 797  การฝZกงานทางพืชไร2 2                                        1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy II 
         AG143 798  การฝZกงานทางพืชไร2 3               1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy III 

5.1.3 วิชาเลือก                                             9 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนรายวิชาต2อไปน้ี และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปPดสอน หรือกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลัง ไม2น�อยกว2า 9 หน2วยกิต 
               AG143 404   อุตุนิยมวิทยาเกษตร       3(3-0-6) 
     Agricultural Meteorology 
               AG143 411   ธัญพืช         2(2-0-4) 
     Cereal Crops 
               AG143 412  พืชอุตสาหกรรม                       2(2-0-4) 
     Industrial Crops 
               AG143 413   พืชนํ้ามัน        2(2-0-4) 
     Oil Crops 
                AG143 419   การผลิตอ�อยและผลิตภัณฑ0     2(2-0-4) 
     Sugarcane Production and Products 
                AG144 774  ปSญหาพิเศษทางพืชไร2      3(0-9-4) 

  Special Problems in Agronomy 
 
5.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา) 

5.2.1 วิชาชีพ          33 หน�วยกิต 
   ให�เรียนรายวิชาบังคับในข�อ (5.1.1 และ 5.1.2) ยกเว�น รายวิชา AG144 775 โครงงาน
นักศึกษาด�านพืชไร2 และ AG144 500 ผู�ประกอบการทางพืชไร2และให�เรียนรายวิชาต2อไปน้ี 

 AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร           6 หน�วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 
 5.2.2 วิชาเลือก                                                         9 หน�วยกิต  
   ให�เลือกเรียนรายวิชาต2อไปน้ี (5.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปPดสอน หรือกําหนด
เพ่ิมเติมภายหลัง ไม2น�อยกว2า 9 หน2วยกิต 
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         AG143 404   อุตุนิยมวิทยาเกษตร       3(3-0-6) 
     Agricultural Meteorology 
  AG143 411   ธัญพืช         2(2-0-4) 
     Cereal Crops 
  AG143 412  พืชอุตสาหกรรม                       2(2-0-4) 
     Industrial Crops 
        AG143 413   พืชนํ้ามัน        2(2-0-4) 
     Oil Crops 
  AG143 419   การผลิตอ�อยและผลิตภัณฑ0     2(2-0-4) 
     Sugarcane Production and Products 
         AG144 500  ผู�ประกอบการทางพืชไร2      3(2-3-5) 
     Entrepreneur in Agronomy  
  AG144 774  ปSญหาพิเศษทางพืชไร2      3(0-9-4) 

  Special Problems in Agronomy 
 
6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน�วยกิต 

ให�นักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปPดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก2นหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได�รับเห็นชอบจากอาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 
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  6. วิชาเอกการส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวม 48 หน�วยกิต 
6.1 แผนท่ี 1 

6.1.1 วิชาบังคับ          39 หน�วยกิต 
              AG163 002  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(2-3-5) 
     Statistics for Research in Agricultural Extension and Development 

     AG163 101  วิธีการส2งเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 
    Agricultural Extension Methods 
     AG163 102  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร   3(3-0-6) 
    Socio-economic Development in Agriculture 
     AG163 103  นิเทศศาสตร0พัฒนาการเกษตร      3(2-3-5) 

     Development Communications in Agriculture 
       AG163 301  การวิเคราะห0ชุมชนเพ่ือการพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 

     Community Analysis for Agricultural Development 
        AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร   3(3-0-6) 
     Project Planning and Evaluation in Agriculture 
               AG163 501  การพูดและการเขียนทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2(1-3-2) 
     Speaking and Writing in Agricultural Extension and Development 
               AG163 502  การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร     3(2-3-5) 
     Multi-media Production in Agriculture 
        AG164 303  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบต2อสังคม 3(3-0-6) 
     Management of Agricultural Community Development 
     and Cooperate Social Responsibility 
               AG164 401  การจัดการเรียนรู�และฝZกอบรมทางการเกษตร   3(2-3-5) 
     Management of Instructional Learning and Training in Agriculture 

       AG164 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางการเกษตร 3(2-3-5) 
     Information Technology and Digital Communication in Agriculture 
       AG164 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา ผู�ประกอบการ 3(3-0-6) 

  ทางการเกษตร  
     Management of Community Enterprise and Entrepreneur 

  Development in Agriculture 
               AG164 763  การสัมมนาทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร   1(1-0-2) 
     Seminar in Agricultural Extension and Development 
               AG164 775  โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(0-9-4) 
     Academic and Professional Project in Agricultural  

  Extension and Development  
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6.1.2 วิชาฝLกงาน          3 หน�วยกิต 
AG163 796  การฝZกงานทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1  1(0-6-3) 

     Practicum in Agricultural Extension and Development I 
  AG163 797  การฝZกงานทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2  1(0-6-3) 
     Practicum in Agricultural Extension and Development II 

AG163 798  การฝZกงานทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3   1(0-6-3) 
     Practicum in Agricultural Extension and Development III 

6.1.3 วิชาเลือก          6 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนรายวิชาต2อไปน้ี และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปPดสอนหรือกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลัง ไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 
                AG163 203  กฎหมาย ข�อกําหนด และจริยธรรมทางการเกษตร  3(3-0-6) 

    Agrarian Laws, Regulations and Ethics in Agriculture 
      AG163 402  การจัดการกิจกรรมนันทนาการในงานส2งเสริมการเกษตร 3(2-3-5) 

    Management of Recreation Activities in Agricultural Extension 
               AG163 403  การจัดการการท2องเที่ยวเชิงเกษตร    3(3-0-6) 
     Management of Agro-Tourism 

AG163 404  การจัดการไมซ0ทางการเกษตร     3(3-0-6) 
    Management of MICE in Agriculture 

                AG163 602  การเป;นผู�นําและการเจรจาต2อรองทางการเกษตร  3(3-0-6) 
    Leader and Negotiation in Agriculture 

6.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา)        48 หน�วยกิต 
6.2.1 วิชาชีพ          39 หน�วยกิต 

ให�เรียนรายวิชาบังคับในข�อ (6.1.1 และ 6.1.2) ยกเว�นรายวิชา AG163 775 โครงงาน
วิชาการและวิชาชีพทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร และให�เรียนรายวิชาต2อไปน้ี 

AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร    6 หน�วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 

6.2.2 วิชาเลือก                                                 3 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนรายวิชาเลือกในข�อ (6.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกําหนดเพ่ิมเติม

ภายหลัง ไม2น�อยกว2า 3 หน2วยกิต 
 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน�วยกิต 
ให�นักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปPดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก2นหรือ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยได�รับเห็นชอบจากอาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 
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 7. วิชาเอกสัตวศาสตร� รวม 48 หน�วยกิต 
7.1 แผนท่ี 1 

7.1.1 วิชาชีพ          39 หน�วยกิต 
 AG173 331  กายวิภาคศาสตร0และสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 1            3(2-3-5) 
    Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 
 AG173 332   กายวิภาคศาสตร0และสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 2   3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
 AG173 341   หลักโภชนศาสตร0สัตว0      3(3-0-6) 

   Principles of Animal Nutrition 
 AG173 361   สุขศาสตร0สัตว0       3(2-3-5) 

    Animal Health Science 
AG174 401   การผลิตสัตว0ป�ก       3(2-3-5) 
   Poultry Production 

 AG174 402   การผลิตสุกร        3(2-3-5) 
   Swine Production 

 AG174 403   การผลิตโคเน้ือและกระบือ      3(2-3-5) 
    Beef and Buffalo Production 
 AG174 404   การผลิตโคนม       3(2-3-5) 

   Dairy Cattle Production 
AG174 441   โภชนศาสตร0สัตว0ประยุกต0      4(3-3-7) 
   Applied Animal Nutrition 

    AG174 452   การปรับปรุงพันธุ0สัตว0      4(3-3-7) 
   Animal Genetics and Breeding 

 AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร0      1(1-0-2) 
   Seminar in Animal Science 

 AG174 775  โครงงานนักศึกษาด�านสัตวศาสตร0     3(1-6-5) 
    Student Project in Animal Science 

        SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 

7.1.2 วิชาฝLกงาน          3 หน�วยกิต 
AG173 796  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 1      1(0-6-3)  
   Practicum in Animal Science I 
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 AG173 797  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 2      1(0-6-3)  
   Practicum in Animal Science II 

 AG173 798  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 3      1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science III 

 7.1.3 วิชาเลือก                                                6 หน�วยกิต 
ให�เลือกเรียนวิชาจากกลุ2มใดๆ หรือจากหลายกลุ2มต2อไปน้ี และหรือรายวิชาอื่นๆที่สาขาวิชา

เปPดสอนหรือกําหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 
7.1.3.1 กลุ�มนักวิชาการ 

 AG173 305   การผลิตพืชอาหารสัตว0      3(2-3-5) 
    Forage Crop production 

AG173 333   ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว0     3(3-0-6) 
    Animal Production Climatology 
 AG174 411   หลักวิทยาศาสตร0เน้ือสัตว0      3(2-3-5) 
    Principle of Meat Science 
 AG174 431   สรีรวิทยาการสืบพันธุ0และการผสมเทียมในสัตว0   3(2-3-5) 

   Reproductive Physiology and Artificial Insemination in Animals 
 AG174 442   โภชนศาสตร0สัตว0เค้ียวเอื้อง      3(2-3-5) 
    Ruminant Nutrition 
 AG174 443   การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว0เบื้องต�น  3(1-6-5) 
    Principle of Feed Quality Control and Microscopy 

7.1.3.2 กลุ�มผู-ประกอบการนักการผลิตสัตว� 
 AG173 301   การผลิตไก2พื้นเมืองไทย      3(2-3-5) 
    Thai Native Chicken Production 
 AG173 302   การผลิตกระต2าย       3(2-3-5) 
    Rabbit Production 
 AG173 303   การผลิตสัตว0เค้ียวเอื้องขนาดเล็ก     3(2-3-5) 
    Small Ruminant Production 
 AG173 304   การผลิตเป;ด ห2าน และไก2งวง     3(3-0-6) 
    Production of Ducks Geese and Turkeys 
 AG173 321   การจัดการของเสียจากปศุสัตว0     3(2-3-5) 
    Animal Wastes Management 
 AG174 412   การฟSกไข2และการจัดการโรงฟSก     3(2-3-5) 
    Incubation and Hatchery Management 
 AG174 413   การจัดการผลิตภัณฑ0ทางสัตวศาสตร0    3(2-3-5) 
    Animal Science Product Management 
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7.1.3.3 กลุ�มนักอนุรักษ� 
 AG173 334  พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว0     3(2-3-5) 

Behavior and Welfare of Animals 
 AG173 371  การจัดการอนุรักษ0สัตว0ป@า      3(2-3-5) 
    Wildlife Conservation Management 
 AG173 372   การจัดการสัตว0เลี้ยงเป;นเพ่ือน     3(2-3-5) 
    Management in Companion Animal 
 AG173 373   หลักการตัดสินประกวดสัตว0     3(2-3-5) 
    Principles of Animal Judging 

 
7.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา)                                              48 หน�วยกิต 
 7.2.1 วิชาชีพ                                                  39 หน�วยกิต 

ให�เรียนวิชาบังคับในข�อ (7.1.1 และ 7.1.2) ยกเว�น รายวิชา AG174 775 โครงงานนักศึกษา
ด�านสัตวศาสตร0 และให�เรียนวิชาต2อไปน้ี 
   AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6 หน�วยกิต 

  Cooperative Education in Agriculture 
 7.2.2 วิชาเลือก                        3 หน�วยกิต 

ให�เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ2มใดๆ หรือจากหลายกลุ2ม ในข�อ (7.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆ ที่
คณะฯกําหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม2น�อยกว2า 3 หน2วยกิต 

 
6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน�วยกิต 

ให�นักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปPดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก2นหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยได�รับเห็นชอบจากอาจารย0ผู�รับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม2น�อยกว2า 6 หน2วยกิต 
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แผนการศึกษาทุกสาขาวิชาช้ันป8ท่ี 1 และ 2 
(ยกเว-นปฐพีศาสตร�และส่ิงแวดล-อม) 

ชั้นป8ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 
 LI101 001    ภาษาอังกฤษ 1        3(3-0-6)  
     English I 
  GE321 415   ทักษะการเรียนรู�        3(3-0-6) 
     Learning Skills 

AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร       3(3-0-6) 
    Agricultural Communication 

AG001 796   การฝZกงานทางพืชศาสตร0 1      1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science  
 AG001 101   หลักการผลิตพืช        3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  

   หรือ AG001 102  หลักการผลิตสัตว0เศรษฐกิจและสัตว0นํ้า     4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 

SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1       2(2-0-4) 
 Biology for Agriculture I 

      SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                  1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     17-18 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
  LI101 002    ภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6) 

   English II 
 AG001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ        3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 
  AG001 003  เกษตรเชิงสร�างสรรค0       3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 
 AG001 797   การฝZกงานทางพืชศาสตร0 2      1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II    
 AG001 798  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0พื้นฐาน      1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science 
  AG001 101   หลักการผลิตพืช        3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  
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หรือ  AG001 102  หลักการผลิตสัตว0เศรษฐกิจและสัตว0นํ้า     4(3-3-7) 
    Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 
  SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2              2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture II 
  SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2                  1(0-2-1) 
     Biology for Agriculture II Laboratory  

SC401 005  คณิตศาสตร0สําหรับวิทยาศาสตร0สุขภาพ     3(3-0-6) 
     Mathematics for Health Science 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     20-21 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 
  LI102 003    ภาษาอังกฤษ 3        3(3-0-6)  
     English III 
  GE142 145  ภาวะผู�นําและการจัดการ       3(3-0-6) 
     Leadership and Management 
   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร0        3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science   
หรือ   AG002 202  สังคมเกษตรและการส2งเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  
     Agricultural Society and Agricultural Extension 
  AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต�น        3(2-3-5) 
     Elementary Entomology 
 หรือ  AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
    Principles of Plant Pathology 
  SC201 006   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                      1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 
SC201 007   เคมีพื้นฐาน           3(3-0-6) 

  Basic Chemistry 
SC702 101   จุลชีววิทยาทั่วไป             3(3-0-6) 

    General Microbiology 
  SC702 102  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป         1(0-3-3) 
     General Microbiology Laboratory 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     20 หน�วยกิต 
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ชั้นป8ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
LI102 004  ภาษาอังกฤษ 4        3(3-0-6) 

  English IV 
GE363 789  ผู�ประกอบการสร�างสรรค0       3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurs 
  AG002 201  หลักปฐพีศาสตร0        3(3-0-6) 
     Principles of Soil Science 

  หรือ AG002 202  สังคมเกษตรและการส2งเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  
    Agricultural Society and Agricultural Extension 

AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต�น        3(2-3-5) 
    Elementary Entomology 

  หรือ AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
     Principles of Plant Pathology 
  SC201 103   เคมีอินทรีย0เบื้องต�น        3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 
  SC501 000  ฟPสิกส0เบื้องต�น                   3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
  XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
     Free Elective Course 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     21 หน�วยกิต 
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สาขาวิชากีฏวิทยา แผนท่ี 1 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG103 001  การวิเคราะห0จําแนกแมลง       3(2-3-5) 
   Insect Identification 
AG103 002  สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง     3(2-3-5) 
   Insect Morphology and Development 

  AG103 003  แมลงศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 
    Economic Entomology 

SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry 

XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
    Free Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    21 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2           หน�วยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
    Experimental Design for Agriculture 
 AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
    Introduction to Agribusiness Management 
 AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
    Physiology for Crop Production  
 AG103 004  นิเวศวิทยาของแมลง       3(2-3-5) 
    Insect Ecology   
 AG103 005  หลักการควบคุมแมลงศัตรู       3(2-3-5) 
    Principles of Insect Pest Control 
 AG103 006  สารกําจัดแมลงและวิธีการใช�      3(2-3-5) 

   Insecticides and Application 
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AG103 796  การฝZกงานทางกีฏวิทยา 1       1(0-6-3) 
    Practicum in Entomology I 
 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    22 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1           หน�วยกิต 
 AG104 001  การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี    3(2-3-5) 
    Biological Control of Insects Pests and Weeds 

AG104 002  กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว       3(2-3-5) 
    Post-harvest Entomology 
  AG104 761  การสัมมนาทางกีฏวิทยา       1(1-0-2) 
    Seminar in Entomology 

AG104 775  โครงงานนักศึกษาด�านกีฏวิทยา      3(1-6-5) 
    Student Project in Entomology 

AG104 797  การฝZกงานทางกีฏวิทยา 2       1(0-6-3) 
    Practicum in Entomology II 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    14 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
  XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หน2วยกิต 
     Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    6 หน�วยกิต 
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สาขาวิชากีฏวิทยา แผนท่ี 2 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 

  AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 
  AG103 001  การวิเคราะห0จําแนกแมลง       3(2-3-5) 

   Insect Identification 
      AG103 002  สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง     3(2-3-5) 

    Insect Morphology and Development 
  AG103 003  แมลงศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 
     Economic Entomology 
  SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
  XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    21 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
  AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
     Experimental Design for Agriculture 
  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 
  AG103 004  นิเวศวิทยาของแมลง       3(2-3-5) 
     Insect Ecology  
  AG103 005  หลักการควบคุมแมลงศัตรู       3(2-3-5) 
     Principles of Insect Pest Control 
  AG103 006  สารกําจัดแมลงและวิธีการใช�      3(2-3-5) 
     Insecticides and Application 
  AG103 796  การฝZกงานทางกีฏวิทยา 1       1(0-6-3) 
     Practicum in Entomology I 
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 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
     Major Elective course 
  AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      22 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 
  AG104 001  การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี    3(2-3-5) 
     Biological Control of Insects Pests and Weeds 
  AG104 002  กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว       3(2-3-5) 
     Post-harvest Entomology 
  AG104 761  การสัมมนาทางกีฏวิทยา       1(1-0-2) 
     Seminar in Entomology 
  AG104 797  การฝZกงานทางกีฏวิทยา 2       1(0-6-3) 
     Practicum in Entomology II 
  XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หน2วยกิต 
     Major Elective course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน     14 หน�วยกิต 
 

ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         หน�วยกิต 
 AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร              6 หน2วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน       6 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนท่ี 1 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 

  AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 
  AG113 201  การวินิจฉัยโรคพืช        3(2-3-5) 

   Diagnosis of Plant Diseases 
AG113 796  การฝZกงานทางวิทยาโรคพืช 1      1(0-6-3) 

   Practicum in Plant Pathology I 
  AG123 351  ความอุดมสมบูรณ0ดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 
   Soil Fertility and Plant Nutrition 
  SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 
 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
     Free Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    19 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
     Experimental Design for Agriculture 
  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
    Introduction to Agribusiness Management 
  AG113 301  การควบคุมโรคพืช        3(2-3-5) 

   Plant Disease Control  
AG113 504  เทคนิคทางด�านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร   3(2-3-5) 

  Techniques for Plant Pathology and Agricultural Microbiology 
AG113 797  การฝZกงานทางวิทยาโรคพืช 2      1(0-6-3) 

   Practicum in Plant Pathology II 
AG143 312   สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 

   Physiology for Crop Production 
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  AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 
    Weeds and Weed Control 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    22 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 
  Diseases of Economic Crops  

AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค�าเกษตร     3(3-0-6) 
  Phytosanitation and Agricultural Standards 

 AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช      1(1-0-2) 
  Seminar in Plant Pathology  

 AG144 432  การปรับปรุงพันธุ0พืช       3(2-3-5) 
    Plant Breeding 
 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หน2วยกิต 
     Major Elective Course 
 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
    Free Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      19 หน�วยกิต 
 

ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
AG114 775  โครงงานนักศึกษาด�านวิทยาโรคพืช     3(1-6-5) 

    Student Project in Plant Pathology 
รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน       3 หน�วยกิต 

 



 

 

39

แผนการศึกษา สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนท่ี 2 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
    Agricultural Genetics and Biotechnology 
        AG113 201  การวินิจฉัยโรคพืช        3(2-3-5) 

  Diagnosis of Plant Diseases 
AG113 796  การฝZกงานทางวิทยาโรคพืช 1      1(0-6-3) 

  Practicum in Plant Pathology 
 AG123 351  ความอุดมสมบูรณ0ดินและโภชนาการพืช     3(2-3-5) 
    Soil Fertility and Plant Nutrition 

SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry 
 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
    Free Elective Course 

     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    19 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
    Experimental Design for Agriculture 
 AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
    Introduction to Agribusiness Management 

AG113 301  การควบคุมโรคพืช        3(2-3-5) 
    Plant Disease Control 

AG113 504  เทคนิคทางด�านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร   3(2-3-5) 
  Techniques for Plant Pathology and Agricultural Microbiology 

AG113 797  การฝZกงานทางวิทยาโรคพืช 2      1(0-6-3) 
   Practicum in Plant Pathology II 

AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
   Physiology for Crop Production 
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 AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 
    Weeds and Weed Control 
 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      22 หน�วยกิต 
 

ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 
AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

    Diseases of Economic Crops  
AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค�าเกษตร     3(3-0-6) 

    Phytosanitation and Agricultural Standards 
 AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช      1(1-0-2) 
    Seminar in Plant Pathology 
 AG144 432  การปรับปรุงพันธุ0พืช       3(2-3-5) 
    Plant Breeding 
 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 
 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
    Free Elective Course 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน    16 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร               6 หน2วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน       6 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร�และส่ิงแวดล-อม แผนท่ี 1 
ชั้นป8ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

LI102 004   ภาษาอังกฤษ 4        3(3-0-6) 
  English IV 

GE363 789  ผู�ประกอบการสร�างสรรค0       3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 

   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร0        3(3-0-6) 
    Principles of Soil Science 

  หรือ  AG002 202  สังคมเกษตรและการส2งเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  
    Agricultural Society and Agricultural Extension 
  AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต�น        3(2-3-5) 
    Elementary Entomology 

 หรือ   AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
    Principles of Plant Pathology 
  AG122 201  ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร0       1(0-3-2) 
    Principles of Soil Science Laboratory 
   AG122 796    การฝZกงานทางปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม 1    1(0-6-3) 
     Practicum in Soil Science and Environment I 
 SC201 103   เคมีอินทรีย0เบื้องต�น        3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 

SC501 000  ฟPสิกส0เบื้องต�น                   3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     20 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG123 302  หลักมูลวิทยาศาสตร0และสิ่งแวดล�อม     3(3-0-6) 
     Fundamental of Environmental Science 

AG123 351   ความอุดมสมบูรณ0ของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 
     Soil Fertility and Plant Nutrition 
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AG123 331   การวิเคราะห0ดิน นํ้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล�อม   3(1-6-7) 
  Analysis of Soil, Water, Plant, Agricultural Materials and Environment 

        AG123 796  การฝZกงานทางปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม 2    1(0-6-3) 
  Practicum in Soil Science and Environment II 

SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry   

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน    19 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
    Experimental Design for Agriculture 

AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
    Introduction to Agribusiness Management 

AG123 312  เคมีของดิน         2(2-0-4) 
 Soil Chemistry  

       AG123 314  การจัดการลุ2มนํ้า        3(2-3-5) 
 Watershed Management 

AG123 332   การสํารวจและจําแนกดิน        3(2-3-5) 
 Soil Survey and Classification 

       AG123 797  การฝZกงานทางปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม3    1(0-6-3) 
 Practicum in Soil Science and Environment III 

AG124 341  มลพิษสิ่งแวดล�อมและการควบคุม      3(3-0-6) 
 Environmental Pollution and Control 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน       18 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 
       AG124 311         ฟPสิกส0ของดิน                                       2(1-3-5) 
                    Soil Physics  

AG124 462   จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     3(2-3-5) 
  Soil Microbiology and Biotechnology 

 AG124 432  การวิเคราะห0และประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 3(3-0-6) 
 Resources and Environmental Impact Analysis and Assessment 

  AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม    1(1-0-2) 
  Seminar in Soil Science and Environment 
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AG12X XXX  วิชาเลือกในสาขา        6 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
    Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     18 หน�วยกิต 
 

ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2        หน�วยกิต 
  AG124 775  โครงงานนักศึกษาด�านปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม   3(1-6-5) 

    Student Project in Soil Science and Environment 
XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
   Major Elective Course 

 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
   Free Elective Course 

  รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน   9 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร�และส่ิงแวดล-อม แผนท่ี 2 
ชั้นป8ท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

LI102 004  ภาษาอังกฤษ 4        3(3-0-6) 
  English IV 

GE363 789  ผู�ประกอบการสร�างสรรค0       3(3-0-6) 
  Creative Entrepreneurs 

   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร0        3(3-0-6) 
    Principles of Soil Science 

  หรือ  AG002 202  สังคมเกษตรและการส2งเสริม      3(3-0-6)  
    Agricultural Society and Extension 
  AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องต�น        3(2-3-5) 
    Elementary Entomology 

 หรือ   AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
    Principles of Plant Pathology 
  AG122 201  ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร0       1(0-3-2) 
    Principles of Soil Science Laboratory 
 AG122 796    การฝZกงานทางปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม 1    1(0-6-3) 
     Practicum in Soil Science and Environment I 
 SC201 103   เคมีอินทรีย0เบื้องต�น        3(3-0-6) 
     Elementary Organic Chemistry 

SC501 000  ฟPสิกส0เบื้องต�น                   3(3-0-6) 
     Elementary Physics 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     20 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 

  AG003 303   พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
     Agricultural Genetics and Biotechnology 
  AG122 202  หลักมูลวิทยาศาสตร0และสิ่งแวดล�อม     3(3-0-6) 
     Fundamental of Environmental Science 

AG123 351   ความอุดมสมบูรณ0ของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 
     Soil Fertility and Plant Nutrition 



 

 

45

AG123 331   การวิเคราะห0ดิน นํ้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล�อม   3(1-6-7) 
  Analysis of Soil, Water, Plant, Agricultural Materials and Environment 

        AG123 796  การฝZกงานทางปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม2    1(0-6-3) 
  Practicum in Soil Science and Environment II 

  SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน    19 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
   Experimental Design for Agriculture 

AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
     Introduction to Agribusiness Management 

AG123 312  เคมีของดิน         2(2-0-4) 
  Soil Chemistry  

AG123 332   การสํารวจและการจําแนกดิน       3(2-3-5) 
 Soil Survey and Classification 

       AG123 314  การจัดการลุ2มนํ้า        3(2-3-5) 
  Watershed Management 

AG123 797   การฝZกงานทางปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม 3    1(0-6-3) 
 Practicum in Soil Science and Environment III 

AG123 341  มลพิษสิ่งแวดล�อมและการควบคุม      3(3-0-6) 
  Environmental Pollution and Control 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน    21 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 
  AG124 311         ฟPสิกส0ของดิน                                      2(1-3-5) 
                      Soil Physics  
  AG124 462   จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     3(2-3-5) 

  Soil Microbiology and Biotechnology 
  AG124 432  การวิเคราะห0และประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 3(3-0-6) 

 Resources and Environmental Impact Analysis and Assessment 
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  AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร0และสิ่งแวดล�อม    1(1-0-2) 
 Seminar in Soil Science and Environment 

AG124 XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 
XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
    Elective Course 
XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
    Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     18 หน�วยกิต 
 

ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2        หน�วยกิต 
AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร                    6 หน2วยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 
รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน       6 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาพืชสวน แผนท่ี 1 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 
AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

  Agricultural Genetics and Biotechnology 
AG133 001  หลักการขยายพันธุ0พืช        3(2-3-5) 

  Principle of Plant Propagation 
AG133 101  การผลิตผักเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

  Economic Vegetable Production 
AG133 201  หลักการผลิตไม�ผล        3(2-3-5) 

  Principles of Fruit Crop Production  
หรือ   AG133 301  การผลิตไม�ดอกไม�ประดับ       3(2-3-5) 

  Flower and Ornamental Plant Production 
AG133 796  การฝZกงานทางพืชสวน 1       1(0-6-3) 

  Practicum in Horticulture I  
 SC113 209   พฤกษศาสตร0ทางการเกษตร      2(2-0-4) 
    Agricultural Botany 

SC113 210   ปฏิบัติการพฤกษศาสตร0ทางการเกษตร             1(0-3-2) 
           Agricultural Botany Laboratory  

SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
 Basic Biochemistry 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      22 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
  Experimental Design for Agriculture 

AG003 304   การจัดการธุรกจิเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
   Introduction to Agribusiness Management 

AG123 351  ความอุดมสมบูรณ0ของดินและโภชนาการพืช    3(3-0-6) 
  Soil fertility and plant nutrition 
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AG133 201  หลักการผลิตไม�ผล        3(2-3-5) 
 Principles of Fruit Crop Production 

       หรือ AG133 301    การผลิตไม�ดอกไม�ประดับ       3(2-3-5) 
 Flower and Ornamental Plant Production 

 AG133 797   การฝZกงานทางพืชสวน 2       1(0-6-3) 
  Practicum in Horticulture II 

AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
  Physiology of crop production 

XXX XXX   วิชาเลือกเสรี                        3 หน2วยกิต 
    Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    19 หน�วยกิต 
 

ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 
  AG134 401   สรีรวิทยาทางพืชสวน       3(2-3-5) 

    Physiology of Horticultural Crops 
AG144 432  การปรับปรุงพันธุ0พืช       3(2-3-5) 
    Plant Breeding 
XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    12 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
 AG134 761   การสัมมนาทางพืชสวน       1(1-0-2) 

Seminar in Horticulture  
AG134 775  โครงงานนักศึกษาด�านพืชสวน      3(1-6-5) 

 Student Project in Horticulture 
XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หน2วยกิต 
   Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      10 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาพืชสวน แผนท่ี 2 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 
AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

 Agricultural Genetics and Biotechnology 
AG133 001  หลักการขยายพันธุ0พืช       3(2-3-5) 

Principle of Plant Propagation 
       AG133 101   การผลิตผักเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

 Economic Vegetable Production 
AG133 201  หลักการผลิตไม�ผล        3(2-3-5) 

 Principles of Fruit Crop Production 
 หรือ  AG133 301  การผลิตไม�ดอกไม�ประดับ       3(2-3-5) 

  Flower and Ornamental Plant Production 
  AG133 796  การฝZกงานทางพืชสวน 1       1(0-6-3) 

  Practicum in Horticulture I 
       SC113 209   พฤกษศาสตร0ทางการเกษตร      2(2-0-4) 
    Agricultural Botany 

SC113 210   ปฏิบัติการพฤกษศาสตร0ทางการเกษตร            1(0-3-2) 
           Agricultural Botany Laboratory  

SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Basic Biochemistry 

     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน      22 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
  AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

 Experimental Design for Agriculture 
  AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 

   Introduction to Agribusiness Management 
AG123 351  ความอุดมสมบูรณ0ของดินและโภชนาการพืช    3(3-0-6) 

 Soil Fertility and Plant Nutrition 
 AG133 201  หลักการผลิตไม�ผล        3(2-3-5) 

  Principles of Fruit Crop Production 
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     หรือ  AG133 301   การผลิตไม�ดอกไม�ประดับ       3(2-3-5) 
  Flower and Ornamental Plant Production 

AG133 797    การฝZกงานทางพืชสวน 2       1(0-6-3) 
  Practicum in Horticulture II 

AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
 Physiology of crop production 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน     19 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 
  AG134 401  สรีรวิทยาทางพืชสวน       3(2-3-5) 

    Physiology of Horticultural Crops 
AG134 761   การสัมมนาทางด�านพืชสวน      1(1-0-2) 

   Seminar in Horticulture 
AG144 432  การปรับปรุงพันธุ0พืช       3(2-3-5) 

   Plant Breeding 
XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        9 หน2วยกิต 

   Major Elective Course 
    รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน    16 หน�วยกิต 
 

ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
AG004 785   สหกจิศึกษาทางการเกษตร       6 หน2วยกิต 

 Cooperative Education in Agriculture 
รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    6 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาพืชไร� แผนท่ี 1 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 
AG003 303   พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 
AG143 311  การผลิตพืชไร2เศรษฐกจิ       3(2-3-5) 

    Economic Field Crop Production 
AG143 796   การฝZกงานทางพืชไร2 1       1(0-6-3) 

     Practicum in Agronomy I 
  AG143 797   การฝZกงานทางพืชไร2 2       1(0-6-3) 
     Practicum in Agronomy II 

SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
     Basic Biochemistry 

XXX XXX  วิชาเลือกเสร ี        3 หน2วยกิต 
     Free Elective Course 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    17 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
    Experimental Design for Agriculture 

AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
    Introduction to Agribusiness Management 

AG123 351  ความอุดมสมบูรณ0ของดิน       3(3-0-6) 
    Soil Fertility and Plant Nutrition 

AG143 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
    Physiology for Crop Production 

AG143 361  ระบบการทําฟาร0ม        2(2-0-4) 
   Farming Systems 
AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ0        3(2-3-5) 

    Seed Technology 
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AG143 798  การฝZกงานทางพืชไร2 3       1(0-6-3) 
    Practicum in Agronomy III 
 XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      21 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 
    Weeds and Weed Control 

AG144 432  การปรับปรงุพันธุ0พืช       3(2-3-5) 
     Plant Breeding 

AG144 500  ผู�ประกอบการทางพืชไร2       3(2-3-5) 
     Entrepreneur in Agronomy 

 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        4 หน2วยกิต 
   Major Elective Course 
    รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     13 หน�วยกิต 

 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

AG144 417  การจัดการผลิตพืชไร2แบบบูรณาการ     3(1-6-5) 
    Integrated Management in Field Crop Production 
 AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร2      3(2-3-5) 
    Field Crop Ecology and Physiology             

AG144 761  การสมัมนาทางพืชไร2       1(1-0-2) 
    Seminar in Agronomy 

AG144 775  โครงงานนักศึกษาด�านพืชไร2      3(1-6-5) 
    Student Project in Agronomy 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        2 หน2วยกิต 
   Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน     12 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาพืชไร� แผนท่ี 2 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 
AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 
AG143 311  การผลิตพืชไร2เศรษฐกจิ       3(2-3-5) 

    Economic Field Crop Production 
AG143 796  การฝZกงานทางพืชไร2 1       1(0-6-3) 

    Practicum in Agronomy I 
  AG143 797  การฝZกงานทางพืชไร2 2       1(0-6-3) 
    Practicum in Agronomy II 
  SC803 305  ชีวเคมีพื้นฐาน        3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry 
 XXX XXX  วิชาเลือกเสร ี        3 หน2วยกิต 
    Free Elective Course 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    17 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
  AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
    Experimental Design for Agriculture 
  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
    Introduction to Agribusiness Management 
 AG123 351  ความอุดมสมบูรณ0ของดิน       3(3-0-6) 
    Soil Fertility and Plant Nutrition 
 AG143 312  สรรีวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
    Physiology for Crop Production 
  AG143 361  ระบบการทําฟาร0ม        2(2-0-4) 
    Farming Systems 
  AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ0        3(2-3-5) 
    Seed Technology 
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AG143 798  การฝZกงานทางพืชไร2 3       1(0-6-3) 
    Practicum in Agronomy III 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 
     รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      21 หน�วยกิต 
 

เลือกออกฝLกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG004 785   สหกจิศึกษาทางการเกษตร       6 หน2วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน       6 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 
        AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 
    Weeds and Weed Control 

AG144 432  การปรับปรงุพันธุ0พืช       3(2-3-5) 
    Plant Breeding 

AG144 417  การจัดการผลิตพืชไร2แบบบูรณาการ     3(1-6-5) 
    Integrated Management in Field Crop Production 
 AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร2      3(2-3-5) 
    Field Crop Ecology and Physiology             

AG144 761  การสมัมนาทางพืชไร2       1(1-0-2) 
    Seminar in Agronomy 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        6 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      19 หน�วยกิต 
 

เลือกออกฝLกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 
    Weeds and Weed Control 

AG144 432  การปรับปรงุพันธุ0พืช       3(2-3-5) 
    Plant Breeding 
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AG144 417  การจัดการผลิตพืชไร2แบบบูรณาการ     3(1-6-5) 
    Integrated Management in Field Crop Production 
 AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร2      3(2-3-5) 
    Field Crop Ecology and Physiology             

AG144 761  การสมัมนาทางพืชไร2       1(1-0-2) 
    Seminar in Agronomy 
 XXX XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        6 หน2วยกิต 
    Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      19 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หน�วยกิต 

AG004 785   สหกจิศึกษาทางการเกษตร       6 หน2วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน       6 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนท่ี 1 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1            หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG163 101  วิธีการส2งเสริมการเกษตร       3(3-0-6) 
    Agricultural Extension Methods 
  AG163 102  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร    3(3-0-6) 
     Socio-economic Development in Agriculture 
  AG163 103  นิเทศศาสตร0พัฒนาการเกษตร       3(2-3-5) 
    Development Communications in Agriculture 
      AG163 501  การพูดและการเขียนทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร  2(1-3-2) 

Speaking and Writing in Agricultural Extension and Development 
AG163 796  การฝZกงานทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1   1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Extension and Development I  
รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    18 หน�วยกิต 

ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2            หน�วยกิต 
AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 

   Introduction to Agribusiness Management 
        AG163 002  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร  3(2-3-5) 

 Statistics for Research in Agricultural Extension and Development 
  AG163 301  การวิเคราะห0ชุมชนเพ่ือการพัฒนาการเกษตร    3(2-3-5) 

 Community Analysis for Agricultural Development 
  AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร    3(3-0-6) 

 Project Planning and Evaluation in Agriculture 
  AG163 502  การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร      3(2-3-5) 

 Multi-media Production in Agriculture 
 AG163 797  การฝZกงานทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2   1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Extension and Development II 
XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 

    Free Elective Course 
รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน     19 หน�วยกิต 
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ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1            หน�วยกิต 
AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

 Experimental Design for Agriculture 
  AG163 303  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบต2อสังคม 3(3-0-6) 

Management of Agricultural Community Development and  
Cooperate Social Responsibility 

       AG163 401  การจัดการเรียนรู�และฝZกอบรมทางการเกษตร    3(2-3-5) 
 Management of Instructional Learning and Training in Agriculture 

       AG163 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผู�ประกอบการ  3(3-0-6) 
 ทางการเกษตร 
 Management of Community Enterprise and Entrepreneur 
 Development in Agriculture 

AG163 763  การสัมมนาการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร     1(1-0-2) 
 Seminar in Agricultural Extension and Development 

AG163 775  โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(0-9-4) 
 Academic and Professional Project in Agricultural Extension 
 and Development  

AG163 798  การฝZกงานทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3   1(0-6-3) 
 Practicum in Agricultural Extension and Development III 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      17 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2            หน�วยกิต 

AG163 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางการเกษตร  3(2-3-5) 
 Information Technology and Digital Communication in Agriculture 

XXX XXX   วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
 Major Elective course 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
 Major Elective course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน       9 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนท่ี 2 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1           หน�วยกิต                    

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 
AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 
AG163 101  วิธีการส2งเสริมการเกษตร       3(3-0-6) 

    Agricultural Extension Methods 
       AG163 102   การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเกษตร    3(3-0-6) 
    Agricultural Socio-economic Development 
       AG163 103   นิเทศศาสตร0พัฒนาการเกษตร       3(2-3-5) 
    Development Communications in Agriculture 

AG163 501   การพูดและการเขียนทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร  2(1-3-2) 
    Speaking and Writing in Agricultural Extension and Development 

AG163 796   การฝZกงานทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 1   1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Extension and Development I 

XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
    Free Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      21 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2           หน�วยกิต 

AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
   Introduction to Agribusiness Management 

AG163 002  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร  3(2-3-5) 
 Statistics for Research in Agricultural Extension and Development 

AG163 301  การวิเคราะห0ชุมชนเพ่ือการพัฒนาการเกษตร    3(2-3-5) 
 Community Analysis for Agricultural Development 

AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร    3(3-0-6) 
 Project Planning and Evaluation Agriculture 

AG163 502  การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร      3(2-3-5) 
 Multi-media Production in Agriculture 
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AG163 797  การฝZกงานทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 2   1(0-6-3) 
 Practicum in Agricultural Extension and Development II 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
 Major Elective course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      19 หน�วยกิต 
  

ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1           หน�วยกิต 
AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

 Experimental Design for Agriculture 
  AG163 303  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบต2อสังคม 3(3-0-6) 

Management of Agricultural Community Development 
 and Cooperate Social Responsibility 

  AG163 401  การจัดการเรียนรู�และฝZกอบรมทางการเกษตร    3(2-3-5) 
  Management of Instructional Learning and Training in Agriculture 

AG163 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล ทางการเกษตร  3(2-3-5) 
Information Technology and Digital Communication in Agriculture 

  AG163 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา ผู�ประกอบการทางการเกษตร 3(3-0-6) 
  Management of Community Enterprise and Entrepreneur  

Development in Agriculture 
  AG163 763   การสัมมนาทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร   1(1-0-2) 

 Seminar in Agricultural Extension and Development Management 
AG163 798  การฝZกงานทางการส2งเสริมและพัฒนาการเกษตร 3   1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Extension and Development III 
รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบียน     17 หน�วยกิต 

 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2           หน�วยกิต 

AG004 785  สหกจิศึกษาทางการเกษตร       6 หน2วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน       6 หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร� แผนท่ี 1 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 
AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 
AG173 331   กายวิภาคศาสตร0และสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 1          3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 
AG173 361   สุขศาสตร0สัตว0        3(2-3-5) 

   Animal Health Science 
AG173 796  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 1       1(0-6-3) 

  Practicum in Animal Science I 
หรือ  AG173 797  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 2       1(0-6-3) 

  Practicum in Animal Science II 
SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

    Basic Biochemistry 
XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 

    Free Elective Course 
รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    19 หน�วยกิต 

 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2            หน�วยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
    Experimental Design for Agriculture 

AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
    Introduction to Agribusiness Management 

AG173 332   กายวิภาคศาสตร0และสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 2    3(2-3-5) 
   Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 

AG173 341   หลักโภชนศาสตร0สัตว0       3(3-0-6) 
   Principles of Animal Nutrition 

AG173 796    การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 1       1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science I 
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หรือ  AG173 797   การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 2       1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science II 

AG173 798   การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 3      1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science III 

AG174 401   การผลิตสัตว0ป�ก        3(2-3-5) 
  Poultry Production 

หรือ   AG174 402   การผลิตสุกร         3(2-3-5) 
    Swine Production 

AG174 403   การผลิตโคเน้ือและกระบือ       3(2-3-5) 
   Beef and Buffalo Production 

หรือ   AG174 404   การผลิตโคนม        3(2-3-5) 
    Dairy Cattle Production 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      20 หน�วยกิต 
 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1           หน�วยกิต 

AG174 401   การผลิตสัตว0ป�ก        3(2-3-5) 
   Poultry Production 

หรือ  AG174 402   การผลิตสุกร         3(2-3-5) 
    Swine Production 

AG174 403   การผลิตโคเน้ือและกระบือ       3(2-3-5) 
   Beef and Buffalo Production 

หรือ  AG174 404   การผลิตโคนม        3(2-3-5) 
    Dairy Cattle Production 

AG174 441   โภชนศาสตร0สัตว0ประยุกต0       4(3-3-7) 
   Applied Animal Nutrition 

AG174 452   การปรับปรุงพันธุ0สัตว0       4(3-3-7) 
   Animal Genetics and Breeding 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
   Major Elective course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน     17 หน�วยกิต 
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ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2            หน�วยกิต 
AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร0       1(1-0-2) 

   Seminar in Animal Science 
AG174 775  โครงงานนักศึกษาด�านสัตวศาสตร0      3(1-6-3) 

   Student Project in Animal Science 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 
   Major Elective course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน       7 หน�วยกิต 
 

แผนการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร� แผนท่ี 2 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1            หน�วยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 
   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตร0และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG173 331   กายวิภาคศาสตร0และสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 1      3(2-3-5) 
   Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 

AG173 361   สุขศาสตร0สัตว0        3(2-3-5) 
   Animal Health Science 

 AG173 796   การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 1       1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science I 
หรือ AG173 797   การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 2       1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science II 
  SC803 305  ชีวเคมี พ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
    Basic Biochemistry 
  XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หน2วยกิต 
    Free Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    19 หน�วยกิต 
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เลือกออกฝLกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2            หน�วยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
    Experimental Design for Agriculture 
  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
    Introduction to Agribusiness Management 
 AG173 332   กายวิภาคศาสตร0และสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 2    3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
AG173 341   หลักโภชนศาสตร0สัตว0       3(3-0-6) 

   Principles of Animal Nutrition 
AG173 796  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 1       1(0-6-3)  

    Practicum in Animal Science I 
 หรือ  AG173 797  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 2       1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science II 

AG173 798  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 3      1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science 

AG174 402   การผลิตสุกร         3(2-3-5) 
    Swine Production 

AG174 403   การผลิตโคเน้ือและกระบือ       3(2-3-5) 
   Beef and Buffalo Production 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน     20 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1            หน�วยกิต 
 AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หน2วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน    6 หน�วยกิต 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2            หน�วยกิต 

AG174 401   การผลิตสัตว0ป�ก        3(2-3-5) 
   Poultry Production 

AG174 404   การผลิตโคนม        3(2-3-5) 
    Dairy Cattle Production 

AG174 441   โภชนศาสตร0สัตว0ประยุกต0       4(3-3-7) 
   Applied Animal Nutrition 
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  AG174 452   การปรับปรุงพันธุ0สัตว0       4(3-3-7) 
   Animal Genetics and Breeding 

AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร0       1(1-0-2) 
   Seminar in Animal Science 

XXX XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หน2วยกิต 
   Major Elective Course 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      18 หน�วยกิต 
 

เลือกออกฝLกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 
ชั้นป8ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2            หน�วยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
    Experimental Design for Agriculture 
  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องต�น      3(3-0-6) 
    Introduction to Agribusiness Management 
  AG173 332   กายวิภาคศาสตร0และสรีรวิทยาของสัตว0เลี้ยง 2    3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
AG173 341   หลักโภชนศาสตร0สัตว0       3(3-0-6) 

   Principles of Animal Nutrition 
AG173 796  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 1       1(0-6-3)  

    Practicum in Animal Science I 
หรือ  AG173 797  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 2       1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science II 

AG173 798  การฝZกงานทางสัตวศาสตร0 3      1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science 

AG174 401   การผลิตสัตว0ป�ก        3(2-3-5) 
   Poultry Production 

AG174 404   การผลิตโคนม        3(2-3-5) 
    Dairy Cattle Production 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน     20 หน�วยกิต 
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ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1            หน�วยกิต 
AG174 402   การผลิตสุกร         3(2-3-5) 

    Swine Production 
AG174 403   การผลิตโคเน้ือและกระบือ       3(2-3-5) 

   Beef and Buffalo Production 
AG174 441   โภชนศาสตร0สัตว0ประยุกต0       4(3-3-7) 

   Applied Animal Nutrition 
AG174 452   การปรับปรุงพันธุ0สัตว0       4(3-3-7) 

   Animal Genetics and Breeding 
AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร0       1(1-0-2) 

   Seminar in Animal Science 
XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หน2วยกิต 

   Major Elective Course 
รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      18 หน�วยกิต 

 
ชั้นป8ท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2            หน�วยกิต 
 AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หน2วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหน�วยกิตลงทะเบยีน      6 หน�วยกิต 
 



66 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Agricultural Economics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร�เกษตร) 
ช่ือย9อ (ภาษาไทย):    วท.บ. (เศรษฐศาสตร�เกษตร) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Agricultural Economics) 
ช่ือย9อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Agricultural Economics) 

 
3. ปรัชญา และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปBน

หลักสูตรที่มีปรัชญาการจัดการศึกษาที่มุ9งเนIนผลสัมฤทธ์ิของผูIเรียน โดยมุ9งผลิตบัณฑิตใหIมีความรูIความสามารถ
ในดIานเศรษฐศาสตร�เกษตร มีทักษะและประสบการณ�การเรียนรูIและการฝTกปฏิบัติ ประยุกต�ใชIกระบวนการวิจัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห�และแกIปVญหาไดIอย9างเปBนระบบ พรIอม
สําหรับการทํางาน การแกIปVญหาและการพัฒนาความรูIในสาขาเศรษฐศาสตร�เกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เขIาใจในสถานการณ�ของโลกและสังคมที่มีความแตกต9างหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอยู9ตลอดเวลา เปBนบัณฑิตที่พึงประสงค�ของสังคมและตลาดงานปVจจุบัน  

3.2 วัตถุประสงค� 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี

วัตถุประสงค�เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) มีความรูIและประสบการณ�การเรียนรูI สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรไดIอย9าง

ถูกตIองตามหลักวิชาการ 
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห�และริเริ่มสรIางสรรค� มีทักษะการวิจัย และบูรณาการใชIความรูI

และประสบการณ�ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรในการแกIปVญหาการทํางานไดI 
(3) มีทักษะความสามารถดIานการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชIคอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม9 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต9อตนเองและ

สังคม 
(5) มีทักษะความพรIอมดIานสังคม มีมนุษยสัมพันธ�ดี มีภาวะผูIนํา ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต9าง

สามารถทํางานร9วมกับผูIอื่นภายใตIวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู9ใหIเหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคลIองกับสภาพสังคมปVจจุบัน 
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4. จํานวนหน9วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม9นIอยกว9า 140 หน9วยกิต 
5. โครงสร/างหลักสูตร 

หมวดวิชา จํานวนหน5วยกิต 
ตามแผนการศึกษา 

จํานวนหน5วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 
 1.1 กลุ9มวิชาภาษา 12 
 1.2 กลุ9มวิชามนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร� 9 
 1.3 กลุ9มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร� 9 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 
 แผนท่ี 1  

ฝ=กงาน 
แผนท่ี 2  

สหกิจศึกษา 
 2.1 กลุ9มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 26 26 
   2.2 กลุ9มวิชาบังคับ 66 69 
   2.2.1 กลุ9มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ 34 34 
   2.2.2 กลุ9มวิชาชีพ 29 26 
   2.2.3 กลุ9มวิชาฝTกงานและสหกจิศึกษา 3 9 
 2.3 กลุ9มวิชาเลือก 12 9 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

      
6. รายวิชาในหลักสูตร 
 6.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          30 หน5วยกิต 

นักศึกษาที่ศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรทุกแผน ตIองเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังต9อไปน้ี รวม 30 หน9วยกิต 

(1)  กลุ5มวิชาภาษา                                           12 หน5วยกิต 
 LI 101 001   ภาษาอังกฤษ 1        3(3-0-6) 
    English I 
 LI101 002  ภาษาอังกฤษ 2        3(3-0-6) 
    English II 
 LI102 003  ภาษาอังกฤษ 3        3(3-0-6) 
    English III 
 LI102 004  ภาษาอังกฤษ 4        3(3-0-6)  
    English IV 

(2) กลุ5มวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�                    9 หน5วยกิต 
 GE142 145  ภาวะผูIนําและการจัดการ         3(3-0-6) 
     Leadership and Management    
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AG 001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ              3(3-0-6) 
    Agriculture for Well Being 
   AG 001 003  เกษตรเชิงสรIางสรรค�          3(3-0-6) 
    Creative Agriculture 

(3) กลุ5มวิชาวิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�           9 หน5วยกิต 
  GE132 415   ทักษะการเรียนรูI                       3(3-0-6) 

Learning Skills 
  GE363 789   ผูIประกอบการสรIางสรรค�                3(3-0-6) 
    Creative Entrepreneurs 
  AG 001 001  การสือ่สารทางการเกษตร          3 (3-0-6) 
    Agricultural Communication 

000 160  คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                                               
    Basic Computer and Information Technology  

รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะต�องศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเองในระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเข�ารับการอบรมในหัวข�อต0างๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ไม0มีการเรียนการสอนในช้ันเรียน
และไม0นับหน0วยกิต นักศึกษาจะต�องสอบผ0านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ<ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

 
6.2 หมวดวิชาเฉพาะ         104 หน5วยกิต 

6.2.1 กลุ5มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       26 หน5วยกิต 
   นักศึกษาที่ศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตรทุก

แผน จะตIองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพดังต9อไปน้ี  
  EC 101 001 เศรษฐศาสตร�จลุภาค 1: ผูIบริโภค ผูIผลิต และราคาตลาด   4(4-0-8) 
   Microeconomics I: Consumers; Producers; and Market Prices 
  EC 101 002 เศรษฐศาสตร�จลุภาค 2: โครงสรIางตลาด และกลยุทธการแข9งขัน  2(2-0-4) 
   Microeconomics II: Market Structure and Competitive Strategies 
  EC 101 004 เศรษฐศาสตร�มหภาค 1: โครงสรIางระบบเศรษฐกจิ    3(3-0-6) 
   Macroeconomics I: Structure of the Economic System 
  EC 101 005 เศรษฐศาสตร�มหภาค 2: ความสัมพันธ�ของตัวแปรและผลกระทบของนโยบาย 3(3-0-6) 
   Macroeconomics II: Relationships between Variables and  
   Impacts of Policies 
  SC 101 011 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1        2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 
  SC 401 006 คณิตศาสตร�ทั่วไป         3(3-0-6) 
   General Mathematics 
  SC 401 209 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร�กายภาพ 2      3(3-0-6) 
   Calculus for Physical Science II 
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  SC 602 003 สถิติเบื้องตIน          3(3-0-6) 
   Elementary Statistics 
  SC 902 201 วิทยาศาสตร�สิง่แวดลIอม        3(3-0-6) 
   Environmental Science 

6.2.2 กลุ5มวิชาบังคับ        66 หน5วยกิต    
   นักศึกษาที่ศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร ตIอง

เรียนรายวิชาบังคับ จํานวน 66 หน9วยกิต  
(1) กลุ5มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ     34 หน5วยกิต 

  AG 001 101 หลักการผลิตพืช         3(3-0-6) 
   Principles of Crop Production 
  AG 001 102 หลักการผลิตสัตว�เศรษฐกิจและสัตว�นํ้า      4(3-3-7) 
   Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 
  AG 001 796 การฝTกงานทางพืชศาสตร� 1        1(0-6-3) 
   Practicum in Plant Science I 
  AG 001 797 การฝTกงานทางพืชศาสตร� 2        1(0-6-3) 
   Practicum in Plant Science II 
  AG 001 798 การฝTกงานทางสัตวศาสตร�พื้นฐาน       1(0-6-3) 
   Practicum in Basic Animal Science  
  AG 152 101 หลักเศรษฐศาสตร�เกษตร        3(3-0-6) 
   Principles of Agricultural Economics 
  AG 152 601 การสหกรณ�          3(3-0-6) 
   The Cooperatives  
  AG 153 102 การจัดการฟาร�ม         3(3-0-6) 
   Farm Management 
 AG 153 201 เศรษฐศาสตร�การตลาดและราคาเกษตร      3(3-0-6) 
   Economics of Agricultural Marketing and Price 
 AG 153 402 การประยุกต�ใชIคอมพิวเตอร�สําหรับการวิเคราะห�ทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 3(1-6-5) 
       Computer Application for Agricultural Economics Analysis 
 AG 153 602 การจัดการธุรกจิเกษตร        3(3-0-6) 
   Agribusiness Management 
 BS 911 111 หลักการบัญชีข้ันต�น                3(3-0-6) 

   Preliminary Principles of Accounting 
 EC 102 017 เศรษฐศาสตร�ระบบการเงิน         3(3-0-6) 
   Economics of Financial System 
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แผนท่ี 1 

1.1 กลุ5มวิชาชีพ (แผนที่ 1)         29 หน5วยกติ 
   นักศึกษาตIองเรียนกลุ9มวิชาชีพและกลุ9มวิชาฝTกงานและสหกจิศึกษาใหIไดIระดับคะแนนเฉลี่ยไม9นIอย
กว9า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
  AG 152 401 คณิตศาสตร�สําหรับเศรษฐศาสตร�เกษตร      3(3-0-6) 
   Mathematics for Agricultural Economics 
  AG 153 103 เศรษฐศาสตร�การผลิตทางการเกษตร      3(3-0-6) 
   Agricultural Production Economics 
  AG 153 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�ทรัพยากรทางการเกษตรเบือ้งตIน    3(3-0-6) 
   Introduction of Agricultural Resource Economics theory   
  AG 153 403 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 1       2(2-0-4) 
   Research Methods in Agricultural Economics I 
  AG 153 404 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 2       2(1-3-4) 
   Research Methods in Agricultural Economics II 
  AG 153 405   เศรษฐมิติเพ่ือการวิเคราะห�ทางการเกษตร      3(3-0-6) 
   Econometrics in Agricultural Analysis  
   AG 153 501  ธนกิจเกษตร          3(3-0-6) 
   Agricultural Finance  
   AG 154 104 นโยบายเกษตร         3(3-0-6) 
   Agricultural Policy 
   AG 154 502 การวิเคราะห�โครงการเกษตร       3(2-3-5) 
   Agricultural Project Analysis 
   AG 154 761 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร�เกษตร       1(1-0-2) 
   Seminar in Agricultural Economics        
   AG 154 775 โครงงานนักศึกษาดIานเศรษฐศาสตร�เกษตร     3(1-6-5) 
   Student Project in Agricultural Economics 
1.2 กลุ5มวิชาฝ=กงานและสหกิจศึกษา        3 หน5วยกิต 
   AG 153 796 การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 1      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics I 
   AG 153 797 การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 2      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics II 
   AG 154 798 การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 3      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics III 
1.3 กลุ5มวิชาเลือก           12 หน5วยกิต    

ใหIเลอืกเรียนรายวิชาต9อไปน้ี และหรอืรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะฯ เป{ดสอนหรอืกําหนดเพ่ิมเติม
ภายหลังไม9นIอยกว9า 12 หน9วยกิต 
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(1) กลุ5มวิชาเศรษฐศาสตร�เกษตร 

   AG 153 202 การวิเคราะห�ราคาผลผลิตเกษตร       3(3-0-6) 
   Agricultural Product Price Analysis 
  AG 153 302 เศรษฐศาสตร�การท9องเที่ยวเชิงเกษตร              3(3-0-6) 
    Economics of Agrotourism  
  AG 153 406 กระบวนการวิเคราะห�ขIอมลูทางเศรษฐศาสตร�เกษตร    3(2-3-5) 
     Data Analytics in Agricultural Economics  
  AG 154 105 เศรษฐศาสตร�การพัฒนาการเกษตร      3(3-0-6) 
   Economics of Agricultural Development 
  AG 154 203   การคIาทางการเกษตรระหว9างประเทศและเศรษฐกิจอาเซียน   3(3-0-6) 
   International Agricultural Trade and ASEAN Economy 
  AG 154 303 เศรษฐศาสตร�การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลIอมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 
   ทางการเกษตร  
   Economics Environmental Impact Assessment and  
   Management in Agricultural Resources 
  AG 154 774 ปVญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร�เกษตร      3(0-9-5) 
   Special Problems in Agricultural Economics  
  EC 101 003 เศรษฐศาสตร�จลุภาค 3: เศรษฐศาสตร�จุลภาคประยุกต�    2(1-2-4) 
   Microeconomics III: Applied Microeconomics 
  EC 102 006 เศรษฐศาสตร�มหภาค 3: เศรษฐศาสตร�มหภาคประยุกต�    3(3-0-6) 
   Macroeconomics III: Applied Macroeconomics 

(2) กลุ5มวิชาธุรกิจเกษตร 
  AG 153 603  การจัดการการตลาดในธุรกจิเกษตร      3(3-0-6) 
   Marketing Management in Agribusiness 
  AG 154 604 การวิเคราะห�เชิงปรมิาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกจิการเกษตร   3(3-0-6) 
   Quantitative Analysis for Agribusiness Decision Making 
  BS 912 111 หลักการบัญชีข้ันกลาง        3(3-0-6) 
   Intermediate Accounting 
  BS 952 261 หลักการจัดการ         3(3-0-6) 
   Principles of Management 
  BS 953 363 การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย9อม     3(2-2-5) 
   Small and Medium Enterprises Management 
 
 
 
 
 



72 

 

แผนท่ี 2 
2.1 กลุ5มวิชาชีพ (แผนที่ 2)         26 หน5วยกติ 
   นักศึกษาตIองเรียนกลุ9มวิชาชีพและกลุ9มวิชาฝTกงานและสหกิจศึกษาใหIไดIระดับคะแนนเฉลี่ยไม9นIอย
กว9า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา และใหIเรียนรายวิชาในกลุ9มวิชาชีพในขIอ (2) ยกเวIนรายวิชา AG154 775 โครงงาน
นักศึกษาดIานเศรษฐศาสตร�เกษตร  
2.2 กลุ5มวิชาฝ=กงานและสหกิจศึกษา        9 หน5วยกิต 
   AG 153 796 การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 1      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics I 
   AG 153 797 การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 2      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics II 
   AG 154 798 การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 3      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics III 
   AG 004 785 สหกจิศึกษาทางการเกษตร        6 หน5วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 
2.3 กลุ5มวิชาเลือก           9 หน5วยกิต 
  ใหIเลอืกเรียนรายวิชาในขIอ 1.3 ไม9นIอยกว9า 9 หน9วยกิต 
 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน5วยกิต 
ใหIนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีทีเ่ป{ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก9น หรือ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยไดIรับความเห็นชอบจากอาจารย�ผูIรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม9นIอยกว9า 6 หน9วยกิต 
 

 
7.  แผนการศึกษา 
 
ปDท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1           หน5วยกิต 

LI 101 001   ภาษาอังกฤษ 1  
    English I         3(3-0-6) 

GE 321 415  ทักษะการเรียนรูI 
    Learning Skills        3(3-0-6) 

AG 001 001  การสือ่สารทางการเกษตร    
    Agricultural Communication      3(3-0-6) 
  AG 001 102  หลักการผลิตสัตว�เศรษฐกิจและสัตว�นํ้า  

Principle of Economic Livestock and Aquatic    4(3-3-7) 
Animal Production  

AG 001 796  การฝTกงานทางพืชศาสตร� 1  
    Practicum in Plant Science I      1(0-6-3) 
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SC 101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1  
    Biology for Agriculture I       2(2-0-4) 
    SC 401 006  คณิตศาสตร�ทั่วไป  
    General Mathematics       3(3-0-6) 
      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียนเรียน  19 หน5วยกิต 
ปDท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2           หน5วยกิต 
  LI 101 002   ภาษาอังกฤษ 2  
    English II         3(3-0-6) 
    AG 001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ 
    Agriculture for Well Being      3(3-0-6) 

AG 001 003  เกษตรเชิงสรIางสรรค� 
    Creative Agriculture       3(3-0-6) 

AG 100 101  หลักการผลิตพืช  
    Principles of Crop Production      3(3-0-6) 

AG 001 797  การฝTกงานทางพืชศาสตร� 2  
    Practicum in Plant Science II      1(0-6-3) 
 AG 001 798  การฝTกงานทางสัตวศาสตร�พื้นฐาน  
    Practicum in Basic Animal Science     1(0-6-3) 
 BS 911 111  หลักการบัญชีข้ันตIน 
    Preliminary Principles of Accounting    3(3-0-6) 
 SC 401 209  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร�กายภาพ 2  
    Calculus for Physical Science II     3(3-0-6) 
      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียนเรียน  20 หน5วยกิต 
ปDท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1           หน5วยกิต 

LI 102 003  ภาษาอังกฤษ 3  
    English III         3(3-0-6)
 GE 142 145  ภาวะผูIนําและการจัดการ 

Leadership and Management        3(3-0-6) 
 AG 152 401  คณิตศาสตร�สําหรับเศรษฐศาสตร�เกษตร 
    Mathematics for Agricultural Economics    3(3-0-6) 
 EC 101 001  เศรษฐศาสตร�จลุภาค 1: ผูIบริโภค ผูIผลิต และราคาตลาด 
    Microeconomics I: Consumers; Producers; and Market Prices 4(4-0-8) 

EC 101 004  เศรษฐศาสตร�มหภาค 1: โครงสรIางระบบเศรษฐกจิ 
    Macroeconomics I: Structure of the Economic System 3(3-0-6) 
    SC 602 003  สถิติเบื้องตIน  
    Elementary Statistics       3(3-0-6) 
    xxx xxx  วิชาเลือกเสร ี
    Free Elective Course       3 หน9วยกิต 
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      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียนเรียน  22 หน5วยกิต 
 
ปDท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           หน5วยกิต 

LI 102 004  ภาษาอังกฤษ 4 
   English IV         3(3-0-6) 
GE 363 789  ผูIประกอบการสรIางสรรค� 

    Creative Entrepreneurs       3(3-0-6) 
    AG 152 101  หลักเศรษฐศาสตร�เกษตร  
    Principles of Agricultural Economics    3(3-0-6) 
   AG 152 601  การสหกรณ�  
    The Cooperatives        3(3-0-6) 
    EC 101 002  เศรษฐศาสตร�จลุภาค 2: โครงสรIางตลาด และกลยุทธการแข9งขัน  
    Microeconomics II: Market Structure and Competitive Strategies 2(2-0-4) 

EC 101 005  เศรษฐศาสตร�มหภาค 2: ความสัมพันธ�ของตัวแปรและผลกระทบของนโยบาย 
Macroeconomics II: Relationships between Variables and  
Impacts of Policies       3(3-0-6) 

        EC 102 017  เศรษฐศาสตร�ระบบการเงิน      
    Economics of Financial System     3(3-0-6) 
      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียนเรียน  20 หน5วยกิต 
 

แผนท่ี 1 
ปDท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1           หน5วยกิต 

AG 153 102  การจัดการฟาร�ม 
    Farm Management       3(3-0-6) 

AG 153 201   เศรษฐศาสตร�การตลาดและราคาเกษตร 
    Economics of Agricultural Marketing and Price   3(3-0-6) 

AG 153 402  การประยุกต�ใชIคอมพิวเตอร�สําหรับการวิเคราะห�ทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 
Computer Application for Agricultural Economics Analysis 3(1-6-5) 

  AG 153 403  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 1  
    Research Methods in Agricultural Economics I   2(2-0-4) 
    AG 153 501  ธนกิจเกษตร  
    Agricultural Finance       3(3-0-6) 
    AG 153 796  การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 1  
    Practicum in Agricultural Economics I    1(0-6-3) 
    SC 920 201  วิทยาศาสตร�สิง่แวดลIอม  
    Environmental Science       3(3-0-6) 
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   xxx xxx  วิชาเลือกเสร ี
    Free Elective Course       3 หน9วยกิต 
      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียนเรียน  21 หน5วยกิต 
ปDท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2           หน5วยกิต 

AG 153 103  เศรษฐศาสตร�การผลิตทางการเกษตร  
    Agricultural Production Economics     3(3-0-6) 

AG 153 301  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�ทรัพยากรทางการเกษตรเบือ้งตIน 
    Introduction of Agricultural Resource Economics theory   3(3-0-6) 
  AG 153 404  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 2  
    Research Methods in Agricultural Economics II   2(2-0-4) 
 AG 153 405  เศรษฐมิติเพ่ือการวิเคราะห�ทางการเกษตร 
    Econometrics in Agricultural Analysis    3(3-0-6) 

AG 153 602  การจัดการธุรกจิเกษตร  
    Agribusiness Management      3(3-0-6) 

AG 153 797  การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 2  
    Practicum in Agricultural Economics II    1(0-6-3) 

xxx xxx   วิชาเลือก 
    Elective Course        3 หน9วยกิต 
      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียนเรียน  18 หน5วยกิต 
ปDท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1           หน5วยกิต 
    AG 154 104  นโยบายเกษตร  
    Agricultural Policy       3(3-0-6) 
    AG 154 502  การวิเคราะห�โครงการเกษตร 
    Agricultural Project Analysis      3(2-3-5) 

AG 154 761  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 
    Seminar in Agricultural Economics     1(1-0-2) 
    AG 154 798  การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 3  
    Practicum in Agricultural Economics III    1(0-6-3) 

 xxx xxx   วิชาเลือก 
    Elective Course        6 หน9วยกิต 
      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียนเรียน   14 หน5วยกิต 
ปDท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2           หน5วยกิต 
  AG 154 775  โครงงานนักศึกษาดIานเศรษฐศาสตร�เกษตร 
    Student Project in Agricultural Economics   3(1-6-5) 
      xxx xxx  วิชาเลือก 
    Elective Course        3 หน9วยกิต 
      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียนเรียน  6 หน5วยกิต 



76 

 

แผนท่ี 2 
ปDท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1           หน5วยกิต 
    AG 154 104  นโยบายเกษตร  
    Agricultural Policy       3(3-0-6) 
   AG 154 502  การวิเคราะห�โครงการเกษตร 
    Agricultural Project Analysis      3(2-3-5) 

AG 154 761  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 
    Seminar in Agricultural Economics     1(1-0-2) 
    AG 154 796  การฝTกงานทางเศรษฐศาสตร�เกษตร 3  
    Practicum in Agricultural Economics III    1(0-6-3) 

xxx xxx  วิชาเลือก 
    Elective Course        6 หน9วยกิต 
      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียน   14 หน5วยกิต 
ปDท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  
    AG 004 785  สหกจิศึกษาทางการเกษตร       6 หน9วยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture  
      รวมจํานวนหน5วยกิตลงทะเบียน   6 หน5วยกิต 
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หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาการประมง 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Fisheries 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):     วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง) 
ช่ือย6อ (ภาษาไทย):         วท.บ. (การประมง) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Science (Fisheries) 
ช่ือย6อ (ภาษาอังกฤษ):     B.Sc. (Fisheries) 
 

3. ปรัชญา และวัตถุประสงค%ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เป>นหลักสูตรที่
มีปรัชญาการจัดการศึกษา ที่มุ6งเนEนผลสัมฤทธ์ิของผูEเรียน มีการนําการวิจัย และทักษะที่เกี่ยวขEองในการวิจัย มา
เป>นฐานในการจัดการศึกษา (Research based learning, RBL) เป>นหลักสูตรที่มุ6งผลิตนักวิชาการดEานการ
ประมงที่มีความรูEความสามารถ และความเช่ียวชาญ ตอบสนองความตEองการของผูEใชEบัณฑิต ที่เปTUยมดEวย
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต6อวิชาชีพ มีความพรEอมในการทํางาน สามารถแกEไขปVญหาและพัฒนาความรูE
ของตนเองใหEเขEาใจในสถานการณXของโลกที่มีเปลี่ยนแปลงอยู6ตลอดเวลา 

3.2 วัตถุประสงค% 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคX

เพ่ือผลิตนักวิชาการดEานการประมงที่มีความรูE ความสามารถ และ ทักษะที่โดดเด6น มีความรูEในหลักการเพาะและ
เลี้ยงสัตวXนํ้า การบริการจัดการทรัพยากรประมง การแปรรูปและเพ่ิมมูลค6าสัตวXนํ้า การจัดการแหล6งนํ้าและ
คุณภาพนํ้า ตลอดทั้งการผลิตอาหารสัตวXนํ้า และสุขภาพสัตวX นํ้า ทั้งในสัตวXนํ้าจืดและนํ้าเค็ม มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเป>นผูEนํา มีความสามารถดEานการสื่อสาร การถ6ายทอดความรูE  การวิเคราะหXวิจัย การใชE
คอมพิวเตอรXและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม6สามารถปฏิบัติงานดEานการประมงไดEอย6างมือ
อาชีพ เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและแหล6งอาหารที่โปรตีนสําคัญของโลก 

 
4. จํานวนหน*วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 141 หน*วยกิต 

โดยในการศึกษาจะประกอบดEวย 2 แผนการศึกษา โดยมโีครงสรEางหลักสูตรดังน้ี  
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รายละเอียดหลักสูตร 
แผนท่ี 1 แผนท่ี 2  

(สหกิจศึกษา) 
หน6วยกิต หน6วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 
    1.1  กลุ6มวิชาภาษา 12 12 
    1.2  กลุ6มวิชามนุษยศาสตรXและสงัคมศาสตรX  9  9 
    1.3  กลุ6มวิชาวิทยาศาสตรXและคณิตศาสตรX  9  9 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 105 105 
    2.1 กลุ6มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 26 26 
    2.2 กลุ6มวิชาบังคับ 70 70 
        2.2.1 กลุ6มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 30 
        2.2.2 กลุ6มวิชาชีพ 34 31 
        2.2.3 กลุ6มวิชาฝbกงานและสหกจิศึกษา   
                - วิชาฝbกงาน 6 3 
                - วิชาสหกิจศึกษา  6 
    2.3 กลุ6มวิชาเลือก 9 9 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

รวม 141 141 
 
5. รายวิชา 
5.1 หมวดศึกษาท่ัวไป 

  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการประมง ทุกแผนจะตEองเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังต6อไปน้ี 30 หน6วยกิต 

1.  กลุ*มวิชาภาษา          12 หน*วยกิต 
   LI101 001   ภาษาอังกฤษ 1                                                      3(3-0-6) 

         English I 
   LI101 002   ภาษาอังกฤษ 2                                                   3(3-0-6) 

         English II 
   LI102 003   ภาษาอังกฤษ 3                                                   3(3-0-6) 

         English III 
   LI102 004   ภาษาอังกฤษ 4                                                   3(3-0-6) 

        English IV 
          2. กลุ*มวิชามนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร%                    9 หน*วยกิต 

AG001 002    เกษตรเพ่ือสุขภาวะ                           3(3-0-6) 
                        Agriculture for well being 
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AG001 003    เกษตรเชิงสรEางสรรคX                                       3(3-0-6) 
                        Creative Agriculture 

  GE142 145  ภาวะผูEนําและการจัดการ                    3(3-0-6) 
    Leadership and Management 

3.  กลุ*มวิชาวิทยาศาสตร% และคณิตศาสตร%                  9 หน*วยกิต 
AG001 001  การสือ่สารทางการเกษตร                   3(3-0-6) 

                        Agricultural Communication 
      GE321 145   ทักษะการเรียนรูE        3(3-0-6) 
                       Learning Skills                                        

   GE363 789   ผูEประกอบการสรEางสรรคX                 3(3-0-6) 
                        Creative Entrepreneurs 
  000 160   คอมพิวเตอรXและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน                   
                        Basic Computer and Information Technology  
       รายวิชา 000 160 เป>นรายวิชาที่นักศึกษาจะตEองศึกษาเรียนรูEดEวยตนเองในระบบ e-Learning 

ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขEารับการอบรมในหัวขEอต6างๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ไม6มีการเรียนการสอนในช้ัน
เรียนและไม6นับหน6วยกิต นักศึกษาจะตEองสอบผ6านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑXที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
5.2 หมวดวิชาเฉพาะ         105 หน*วยกิต    
   5.2.1 กลุ*มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ          26 หน*วยกิต 
   AG003 301   สถิติพื้นฐานเพ่ือการเกษตร      3(3-0-6) 
         Basic Statistics for Agriculture 
   SC101 011   ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1      2(2-0-4) 
         Biology for Agriculture I 
   SC101 012   ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1    1(0-2-1) 
          Biology for Agriculture Laboratory I 
      SC101 013   ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2         2(2-0-4) 
          Biology for Agriculture II 
   SC101 014   ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2       1(0-2-1) 
          Biology for Agriculture Laboratory II 
         SC201 006   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป          1(0-2-1) 
           General Chemistry Laboratory 
       SC201 007   เคมีพื้นฐาน           3(3-0-6) 
           Basic Chemistry   
         SC201 103   เคมีอินทรียXพื้นฐาน          3(3-0-6)  
           Elementary Organic Chemistry   
  SC401 005   คณิตศาสตรXสําหรับวิทยาศาสตรXสุขภาพ       3(3-0-6) 
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           Mathematics for Health Science 
        SC501 000   ฟxสิกสXเบื้องตEน          3(3-0-6) 
           Elementary Physics 
   SC702 101   จุลชีววิทยาทั่วไป          3(3-0-6)  
                            General Microbiology 
   SC702 102   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป         1(0-3-3) 

                    General Microbiology Laboratory 
  5.2.2 กลุ*มวิชาบังคับ           70 หน*วยกิต 

1) กลุ*มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ                                        30 หน*วยกิต 
AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร            3(2-3-5)  

                 Experimental Design for Agriculture 
AG181 201   การประมงทั่วไป           3(3-0-6) 

              General Fisheries 
   AG181 202   หลักการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้า          3(3-0-6) 
      Principles of Aquaculture 
   AG182 101   มีนวิทยา            3(2-3-5) 
        Ichthyology 
   AG183 105   ชีววิทยาการประมง           3(2-3-5) 
             Fishery Biology 
   AG183 204   พันธุศาสตรXและเทคโนโลยีชีวภาพสัตวXนํ้า    3(3-0-6) 
      Genetics and Biotechnology of Aquatic Animals 
   AG183 302   หลักการจัดการฟารXมสัตวXนํ้า         3(2-3-5) 
                          Principles of Aquafarm Management 
  AG183 401   สุขภาพสัตวXนํ้า           3(2-3-5) 
              Aquatic Animal Health 
   AG183 206   หลักโภชนาการสัตวXนํ้า          3(3-0-6) 
                  Principles of Aquatic Animal Nutrition 
   AG183 501   ผลิตภัณฑXประมง           3(2-3-5) 

     Fishery Products 
 

แผนท่ี 1 
   2) กลุ*มวิชาชีพ                                                         34 หน*วยกิต 
    นักศึกษาจะต=องเรียนรายวิชากลุ*มวิชาชีพ และกลุ*มวิชาฝ?กงานและสหกิจศึกษาให=
ได=ระดับคะแนนเฉลี่ยไม*น=อยกว*า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 

 AG182 102   สัตวXนํ้าไม6มีกระดูกสันหลัง            3(3-0-6) 
    Aquatic Invertebrates  

   AG182 203  การเพาะและอนุบาลสัตวXนํ้าจืด          3(2-3-5) 
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    Breeding and Nursing of Freshwater Animals 
   AG182 301    กฎหมายและการอนุรักษXทรัพยากรประมง         3(3-0-6) 

               Fishery Law and Resource Conservation 
  AG183 103  อนุกรมวิธานของปลา           3(2-3-5) 

    Fish Taxonomy 
   AG183 104   หลักนิเวศวิทยาทางนํ้า           3(2-3-5) 

    Principles of Aquatic Ecology 
            AG183 205   การเพาะและอนุบาลสัตวXทะเล      3(2-3-5) 

    Breeding and Nursing of Marine Animals 
  AG183 601   คุณภาพนํ้าเพ่ือการประมง           3(2-3-5) 

                Water Quality for Fisheries 
  AG184 303   การจัดการอ6างเกบ็นํ้าและพ้ืนที่ชุ6มนํ้าเพ่ือการประมง     3(3-0-6) 
    Reservoir and Wetland Management for Fisheries  
  AG184 207   อาหารและการใหEอาหารสัตวXนํ้า          3(2-3-5) 
    Feed and Feeding for Aquatic Animals 
  AG184 602   หลักการสรEางฟารXมสัตวXนํ้า           3(3-0-6) 
              Principles of Aquafarm Construction 

   AG184 761   การสมัมนาทางการประมง           1(1-0-2) 
    Seminar in Fisheries 

  AG184 775   โครงงานนักศึกษาทางดEานประมง          3(1-6-5) 
    Student Project in Fisheries 

3) กลุ*มวิชาฝ?กงานและสหกิจศึกษา         6 หน*วยกิต 
AG181 796   การฝbกงานทางการประมง 1           1(0-6-3) 

    Practicum in Fisheries I 
           AG181 797   การฝbกงานทางการประมง 2          1(0-6-3) 

               Practicum in Fisheries II 
  AG183 796   การฝbกงานทางการประมง 3          1(0-6-3) 

    Practicum in Fisheries III 
  AG183 797  การฝbกงานทางการประมง 4          1(0-6-3) 

    Practicum in Fisheries IV 
  AG184 796   การฝbกงานทางการประมง 5          1(0-6-3) 
    Practicum in Fisheries V 
  AG184 797   การฝbกงานทางการประมง 6          1(0-6-3) 

                  Practicum in Fisheries VI 
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แผนท่ี 2 
2) กลุ*มวิชาชีพ                                                         31 หน*วยกิต 

    นักศึกษาจะต=องเรียนรายวิชากลุ*มวิชาชีพ และกลุ*มวิชาฝ?กงานและสหกิจศึกษาให=
ได=ระดับคะแนนเฉลี่ยไม*น=อยกว*า 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา และให=เรียนรายวิชาในกลุ*มวิชาชีพ ยกเว=น
รายวิชา AG 184 775 โครงงานนักศึกษาทางดEานประมง จํานวน 3 หน6วยกิต และใหEเรียนรายวิชาต6อไปน้ีในกลุ6ม
ฝbกงานและสหกิจศึกษา 

3) กลุ*มวิชาฝ?กงานและสหกิจศึกษา        9 หน*วยกิต 
  AG004 785  สหกจิศึกษาทางการเกษตร     6 หน6วยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 

AG181 796   การฝbกงานทางการประมง 1          1(0-6-3) 
    Practicum in Fisheries I 

           AG181 797   การฝbกงานทางการประมง 2         1(0-6-3) 
               Practicum in Fisheries II 

  AG183 796   การฝbกงานทางการประมง 3         1(0-6-3) 
    Practicum in Fisheries III 

 
 5.2.3 กลุ*มวิชาเลือก                                                           9 หน*วยกิต 
   นักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษาใหEเลอืกเรียนรายวิชาต6อไปน้ี หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ภาควิชา
กําหนดเพ่ิมภายหลงั ไม6นEอยกว6า 9 หน6วยกิต 

  AG183 106   สรรีวิทยาพ้ืนฐานของสัตวXนํ้า                 3(3-0-6) 
     Basic Physiology of Aquatic Animals 
  AG184 107   แพลงกXตอนวิทยา             3(2-3-5) 
        Planktonology 
  AG 184 108  ชีววิทยาระดับโมเลกลุในการประมง           3(2-3-5) 
     Molecular Biology in Fisheries   
  AG184 208   การเลี้ยงปลาสวยงาม             3(2-3-5) 
     Aquarium Fish Culture 
  AG 184 209  การเพาะเลี้ยงพรรณไมEนํ้า            3(2-3-5) 
     Culture of Aquatic Plants 

   AG 184 210   การเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้าแบบบรูณาการ           3(2-3-5) 
     Integrated Aquaculture 
  AG 184 211  การควบคุมและประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารและ  3(2-3-5) 

อาหารสัตวXนํ้า 
     Quality Control and Evaluation of Feedstuffs and Aquatic   

     Animal Feed 
  AG184 304   การส6งเสรมิการประมง              3(3-0-6) 
       Fishery Extension 
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  AG 184 402  โรคของกุEง               3(3-0-6) 
     Shrimp Diseases 
  AG 184 403  โรคและปรสิตของสัตวXนํ้า                                           3(3-0-6) 
     Diseases and Parasites of Aquatic Animals 
  AG 184 502  จุลชีววิทยาสําหรบัผลิตภัณฑXสัตวXนํ้า           3(3-0-6) 
     Microbiology for Aquatic Animal Products 

   AG184 503   การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑXสัตวXนํ้า           3(2-3-5) 
     Quality Control in Aquatic Animal Products 

   AG 184 504   การเพ่ิมมลูค6าของผลพลอยไดEในการแปรรูปสัตวXนํ้า    3(2-3-5) 
     Value-addition of By-products in Aquatic Animal Processing 

 
5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                6 หน*วยกิต    
  ใหEนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปxดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก6นหรือสถาบันการศึกษาอื่น
โดยไดEรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไม6นEอยกว6า 6 หน6วยกิต 
 
6. แผนการศึกษา 

แผนท่ี 1 
ปBท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน*วยกิต 
        LI 101 001  ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
3(3-0-6) 

       GE321 415  ทักษะการเรียนรูE  
Learning Skills 

3(3-0-6) 

     AG001 001 การสือ่สารทางการเกษตร  
 Agricultural Communication 

3(3-0-6) 

    AG181 201 การประมงทั่วไป 
General Fisheries 

3(3-0-6) 

    AG181 796 การฝbกงานทางการประมง 1         
Practicum in Fisheries I 

1(0-6-3) 

    SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1 
Biology for Agriculture I 

2(2-0-4) 

    SC101 012 ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1 
Biology for Agriculture Laboratory I 

1(0-2-1) 

รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 16 หน*วยกิต 
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ปBท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน*วยกิต 
         LI101 002 ภาษาอังกฤษ 2 

English II 
3(3-0-6) 

      AG001 002 เกษตรเพ่ือสุขภาวะ 
Agriculture for Well Being 

3(3-0-6) 

      AG001 003  เกษตรเชิงสรEางสรรคX     
 Creative Agriculture 

 3(3-0-6) 

      AG181 202 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้า 
Principles of Aquaculture 

3(3-0-6) 

      AG181 797 การฝbกงานทางการประมง 2         
Practicum in Fisheries II 

1(0-6-3) 

     SC101 013 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2 
Biology for Agriculture II 

2(2-0-4) 

     SC101 014 ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2 
Biology for Agriculture Laboratory II 

1(0-2-1) 

     SC401 005 คณิตศาสตรXสําหรับวิทยาศาสตรXสุขภาพ 
Mathematics for Health Science 

3(3-0-6) 

รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 หน*วยกิต 

ปBท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน*วยกิต 
      LI102 003 ภาษาอังกฤษ 3 

English III 
3(3-0-6) 

       GE142 145  ภาวะผูEนําและการจัดการ  
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

       AG182 203  การเพาะและอนุบาลสัตวXนํ้าจืด 
Breeding and Nursing of Freshwater Animals 

3(2-3-5) 

     AG182 301 กฎหมายและการอนุรักษXทรัพยากรประมง 
Fishery Law and Resource Conservation 

3(3-0-6) 

     SC201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
General Chemistry Laboratory 

1(0-2-1) 

      SC201 007 เคมีพื้นฐาน 
Basic Chemistry   

3(3-0-6) 

      SC702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป  
General Microbiology 

3(3-0-6) 

     SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
General Microbiology Laboratory 

1(0-3-3) 

รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 หน*วยกิต 
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ปBท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน*วยกิต 
    LI102 004 ภาษาอังกฤษ 4 

English IV 
3(3-0-6) 

       GE363 789 ผูEประกอบการสรEางสรรคX  
Creative Entrepreneurs 

  3(3-0-6) 

     AG182 101 มีนวิทยา 
Ichthyology 

3(2-3-5) 

    AG182 102  สัตวXนํ้าไม6มีกระดูกสันหลัง 
Aquatic Invertebrates  

3(3-0-6) 

    SC201 103 เคมีอินทรียXพื้นฐาน 
Elementary Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

    SC501 000  ฟxสิกสXเบื้องตEน 
Elementary Physics 

3(3-0-6) 

       XXxxx xxx วิชาเลือกเสร ี
Free Elective Course 

3 หน6วยกิต 

รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 หน*วยกิต 

 

ปBท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หน*วยกิต 
         AG003 301 สถิติพื้นฐานเพ่ือการเกษตร 

Basic Statistics for Agriculture 
3(3-0-6) 

 AG183 103 อนุกรมวิธานของปลา 
Fish Taxonomy 

3(2-3-5) 

AG183 104 หลักนิเวศวิทยาทางนํ้า 
Principles of Aquatic Ecology 

3(2-3-5) 

    AG183 205  การเพาะและอนุบาลสัตวXทะเล  
Breeding and Nursing of Marine Animals 

3(2-3-5) 

AG183 302 หลักการจัดการฟารXมสัตวXนํ้า 
Principles of Aquafarm Management 

3(2-3-5) 

    AG183 501 ผลิตภัณฑXประมง 
Fishery Products 

3(2-3-5) 

          AG183 796 การฝbกงานทางการประมง 3 
Practicum in Fisheries III 

1(0-6-3) 

          AG183 797  การฝbกงานทางการประมง 4 
Practicum in Fisheries IV 

1(0-6-3) 

                 รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน                20 หน*วยกิต 
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ปBท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน*วยกิต 
   AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 

Experimental Design for Agriculture 
3(2-3-5) 

          AG183105 ชีววิทยาการประมง 
Fishery Biology 

3(2-3-5) 

          AG183 204 พันธุศาสตรXและเทคโนโลยีชีวภาพสัตวXนํ้า 
Genetics and Biotechnology of Aquatic Animals 

3(3-0-6) 

          AG183 401 สุขภาพสัตวXนํ้า 
Aquatic Animal Health 

3(2-3-5) 

         AG183 206 หลักโภชนาการสัตวXนํ้า 
Principles of Aquatic Animal Nutrition 

3(3-0-6) 

          AG183 601  คุณภาพนํ้าเพ่ือการประมง 
Water Quality for Fisheries 

3(2-3-5) 

                         รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 หน*วยกิต 
  
ปBท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1                              หน*วยกิต  

    AG184 303 การจัดการอ6างเกบ็นํ้าและพ้ืนที่ชุ6มนํ้าเพ่ือการประมง  
Reservoir and Wetland Management for Fisheries 

3(3-0-6) 

    AG184 207  อาหารและการใหEอาหารสัตวXนํ้า 
Feed and Feeding for Aquatic Animals 

3(2-3-5) 

          AG184 796  การฝbกงานทางการประมง 5 
Practicum in Fisheries V 

1(0-6-3) 

         AG184 797 การฝbกงานทางการประมง 6 
Practicum in Fisheries VI 

1(0-6-3) 

         AG184 775 โครงงานนักศึกษาดEานการประมง 
Student Project in Fisheries 

3(1-6-5) 

          AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชีพ 
Elective Course 

3 หน6วยกิต 

        AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชีพ 
Elective Course 

3 หน6วยกิต 

                            รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 หน*วยกิต 
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ปBท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน*วยกิต 
        AG184 602  หลักการสรEางฟารXมสัตวXนํ้า 

Principles of Aquafarm Construction 
3(3-0-6) 

      AG184 761  การสมัมนาทางการประมง 
Seminar in Fisheries 

1(1-0-2) 

    AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชีพ 
Elective Course 

3 หน6วยกิต 

    XX xxx xxx วิชาเลือกเสร ี
Free Elective Course 

3 หน6วยกิต 

                           รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 หน*วยกิต 
 

แผนท่ี 2  

ปB 1 -2 เรียนเหมือนแผนท่ี 1 

ปBท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

หน*วยกิต 
      AG 003 301 สถิติพื้นฐานเพ่ือการเกษตร 

Basic Statistics for Agriculture 
3(3-0-6) 

       AG 183 103 อนุกรมวิธานของปลา 
Fish Taxonomy 

3(2-3-5) 

       AG 183 104 หลักนิเวศวิทยาทางนํ้า 
Principles of Aquatic Ecology 

3(2-3-5) 

      AG 183 205 การเพาะและอนุบาลสัตวXทะเล  
Breeding and Nursing of Marine Animals 

3(2-3-5) 

         AG183 302 หลักการจัดการฟารXมสัตวXนํ้า 
Principles of Aquafarm Management 

3(2-3-5) 

         AG183 501 ผลิตภัณฑXประมง 
Fishery Products 

3(2-3-5) 

         AG183 796 การฝbกงานทางการประมง 3 
Practicum in Fisheries III 

1(0-6-3) 

         XX xxx xxx วิชาเลือกเสร ี
Free Elective Course 

3 หน6วยกิต 

รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 22 หน*วยกิต 
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ปBท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2                          หน*วยกิต  
      AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 

Experimental Design for Agriculture 
3(2-3-5) 

      AG183 105 ชีววิทยาการประมง 
Fishery Biology 

3(2-3-5) 

       AG183 204 พันธุศาสตรXและเทคโนโลยีชีวภาพสัตวXนํ้า 
Genetics and Biotechnology of Aquatic Animals 

3(3-0-6) 

       AG183 401 สุขภาพสัตวXนํ้า 
Aquatic Animal Health 

3(2-3-5) 

       AG183 206 หลักโภชนาการสัตวXนํ้า 
Principles of Aquatic Animal Nutrition 

3(3-0-6) 

       AG183 601 คุณภาพนํ้าเพ่ือการประมง 
Water Quality for Fisheries 

3(2-3-5) 

                      รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 หน*วยกิต 

ปBท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน*วยกิต 
        AG184 303 การจัดการอ6างเกบ็นํ้าและพ้ืนที่ชุ6มนํ้าเพ่ือการประมง  

Reservoir and Wetland Management for Fisheries 
3(3-0-6) 

        AG184 207 อาหารและการใหEอาหารสัตวXนํ้า 
Feed and Feeding for Aquatic Animals 

3(2-3-5) 

        AG184 602 หลักการสรEางฟารXมสัตวXนํ้า 
Principles of Aquafarm Construction 

3(3-0-6) 

        AG184 761 การสมัมนาทางการประมง 
Seminar in Fisheries 

1(1-0-2) 

         AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชีพ 
Elective Course 

3 หน6วยกิต 

         AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชีพ 
Elective Course 

3 หน6วยกิต 

         AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชีพ 
Elective Course 

3 หน6วยกิต 

รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 หน*วยกิต 
 

ปBท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน*วยกิต 
       AG004 785 สหกจิศึกษาทางการเกษตร 

Cooperative Education in Agriculture 
6 หน6วยกิต 

        รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 หน*วยกิต 
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย   :      หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 
ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Agriculture in Innovative Agriculture 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :       เกษตรศาสตรบัณฑิต (เกษตรนวัตกรรม) 
ชื่อย.อ (ภาษาไทย)  :    กษ.บ.(เกษตรนวัตกรรม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Agriculture (Innovative Agriculture) 
ชื่อย.อ (ภาษาอังกฤษ)  :     B.Ag.(Innovative Agriculture) 

3. วิชาเอก   เกษตรนวัตกรรม 
4. จํานวนหน.วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แผนการศึกษาปกติ   จํานวน 129 หน9วยกิต 
5. รูปแบบหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี4 ป? ประเภทหลักสูตรปฏิบัติการ 
6. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคIของหลักสูตร 

6.1 ปรัชญา 
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุ9งผลิต

บัณฑิตใหIมีความรูIความสามารถโดยใชIกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนIนการเรียนรูIทั้งในมหาวิทยาลัย  ใน
สถานประกอบการ และในชุมชน เพ่ือเสริมสรIางประสบการณPการเรียนรูIดIวยการปฏิบัติในสภาพจริงเปQนสําคัญ 
รวมทั้งการร9วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตเพ่ือใหIบัณฑิตมีความรูIและ
ทักษะการปฏิบัติงานดIานเกษตรศาสตรPโดยบูรณาการองคPความรูIรอบดIานสู9การปฏิบัติ มีแนวคิดในการเปQน
ผูIประกอบการ และนักสรIางสรรคPเกษตรนวัตกรรมมีทักษะและประสบการณPการเรียนรูIและการฝSกปฏิบัติ พรIอม
สําหรับการทํางานการแกIปTญหาและการพัฒนาความรูIในสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เขIาใจในสถานการณPของโลกและสังคมที่มีความแตกต9างหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอยู9ตลอดเวลา เปQนบัณฑิตที่พึงประสงคPของสังคมและตลาดงานปTจจุบัน 

6.2 วัตถุประสงคI 
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) มี

วัตถุประสงคPของหลักสูตร คือ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถเปQนผูIประกอบการอิสระ เปQนเกษตรกรอัจฉริยะ เปQนผูIนําทางดIาน

การเกษตรใหIสังคม  
2. มีความรูIและทักษะปฏิบัติงานทางดIานการเกษตรอย9างบูรณาการ และประยุกตPใชIนวัตกรรมทาง

การเกษตรไดIอย9างเหมาะสม 
3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถสรIางความเขIมแข็งใหIกับชุมชน เปQนผูIนําการเปลี่ยนแปลง โดยใชI

ทักษะการวิเคราะหPปTญหาและโอกาสในสภาพจริงของชุมชนสามารถจัดทําแผนบูรณาการผลิตและการตลาด
ทางการเกษตรไดI 
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โดยเมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรแลEว บัณฑิตจะตEองมีผลลัพธXการเรียนรูEของหลักสูตร (Program 
learning outcomes, PLOs) ดังน้ี 

1. สามารถประยุกตXใชEความรูEดEานการผลิต เทคโนโลยีทางการเกษตรแม6นยํา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรูEดEานการตลาด การเงินและการบัญชี เพ่ือออกแบบนวัตกรรมดEานการผลิต นวัตกรรมการใหEบริการ หรือ
นวัตกรรมดEานกระบวนการ 
  2. สามารถพัฒนาแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสู6การปฏิบัติเพ่ือก6อใหEเกิดนวัตกรรม
ดEานการผลิต นวัตกรรมการใหEบริการ หรือนวัตกรรมดEานกระบวนการ 

3. สามารถสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการธุรกิจใหEมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถทํางานเป>นทีมไดEอย6างมีประสิทธิภาพ  

 5. สามารถประเมิน และวิเคราะหXปVญหาดEานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติไดEอย6างสอดคลEองตามกฎหมาย ขEอกําหนดและระบบ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวขEอง 

6. สามารถเรียนรูEดEวยตนเอง เรียนรูEอย6างต6อเน่ืองเพ่ือพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 
7. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตEน          เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย       เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูรEอน เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน (ถEามี) 

8. โครงสร=างหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีปฏิบัติการ  
จํานวนหน6วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 129 หน6วยกิต 

จํานวนหน*วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนหน*วยกิตตามแผนการศึกษา 

ปกติ 129 หน*วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 
1.1 กลุ6มวิชาภาษา 12 
1.2 กลุ6มวิชามนุษยศาสตรXและสงัคมศาสตรX 9 
1.3 กลุ6มวิชาคณิตศาสตรXและวิทยาศาสตรX 9 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 
2.1 กลุ6มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 8 
2.2 กลุ6มวิชาบังคับ 79 
   2.2.1 กลุ6มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ 10 
   2.2.2 กลุ6มวิชาชีพ 30 
   2.2.3 กลุ6มวิชาฝbกงาน 3 
   2.2.4 กลุ6มวิชาฝbกประสบการณXอาชีพ 36 
2.3 กลุ6มวิชาเลือก 6 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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รายวิชาในหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30 หน*วยกิต 

นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม แผนการศึกษาปกติ และ
แผนการศึกษาเทียบเรียน ตEองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังต6อไปน้ี รวม 30 หน6วยกิต 

1.1 กลุ*มวิชาภาษา          12 หน*วยกิต 
  LI101 001  ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
     English I 
  LI101 002     ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
     English II 

LI102 003  ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6)  
    English II 

  LI102 004  ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 
     English IV 

1.2 กลุ*มวิชามนุษยศาสตร%และสังคมศาสตร%         9 หน*วยกิต 
  AG 001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ       3(3-0-6) 
     Agriculture for Well Being    
  AG 001 003  เกษตรเชิงสรEางสรรคX     3(3-0-6) 
     Creative Agriculture 
 GE142 145  ภาวะผูEนําและการจัดการ                   3(3-0-6) 

    Leadership and Management 
1.3  กลุ*มวิชาวิทยาศาสตร% และคณิตศาสตร%                  9 หน*วยกิต 

AG001 001  การสือ่สารทางการเกษตร                  3(3-0-6) 
                        Agricultural Communication 
      GE321 145   ทักษะการเรียนรูE       3(3-0-6) 
                       Learning Skills                                        

   GE363 789   ผูEประกอบการสรEางสรรคX                3(3-0-6) 
                        Creative Entrepreneurs 

000160  คอมพิวเตอรXและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน               - 
    Basic Computer and Information Technology  

***รายวิชา 000 160 เป]นรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต=องศึกษาเรียนรู=ด=วยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข=ารับการอบรมในหัวข=อต*างๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ไม*มีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและไม*นับหน*วยกิต นักศึกษาจะต=องสอบผ*านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ%ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด*** 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ         
นักศึกษาตEองเรียนรายวิชาในกลุ6มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 8 หน6วยกิต  
2.1 กลุ*มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ         8 หน*วยกิต 

  AG 211 001  คณิตศาสตรXและสถิติสําหรับธุรกจิการเกษตร   3(3-0-6)  
  Mathematics and Statistics for Agribusiness 

  SC 101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1      2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture I 
  SC 201 007  เคมีพื้นฐาน        3(3-0-6) 

Basic Chemistry  
บังคับเรียนเพ่ิม  SC201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-3-2) 
     General Chemistry Laboratory 

2.2 กลุ*มวิชาบังคับ   
นักศึกษาตEองเรียนรายวิชาในกลุ6มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 10 หน6วยกิต  
2.2.1 กลุ*มวิชาบังคับพ้ืนฐานวิชาชีพ       10 หน*วยกิต 

  AG 001 101  หลักการผลิตพืช       3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production 
  AG 001 102  หลักการผลิตสัตวXเศรษฐกิจและสัตวXนํ้า     4(3-3-7) 
     Principles of Economic Livestock and  

Aquatic Animal Production 
  AG 212 201  เครื่องจักรกลการเกษตรเบือ้งตEน     3(2-3-5) 

Basics of Farm Mechanization 
  2.2.2 กลุ*มวิชาชีพ          

นักศึกษาตEองเรียนรายวิชาในกลุ6มวิชาชีพ จํานวน 30 หน6วยกิต ดังรายละเอียดแยกตาม
กลุ6มวิชาดังต6อไปน้ี 

ก. กลุ*มวิชาการผลิต          7 หน*วยกิต 
AG 212 101  ธุรกิจการเกษตรเบื้องตEน      1(0-3-2) 

    Introduction to Agribusiness 
  AG 212 102  การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช   6(3-6-9) 

  Plant Production and Innovation Management  
บังคับเรียนเพ่ิม AG 212 103 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว%   6(3-6-9) 

  เศรษฐกิจและสัตว%นํ้า    
  Production and Innovative Management of 
  Livestock and Aquatic Animal 

ข. กลุ*มวิชานวัตกรรมการเกษตร        15 หน*วยกิต 
               AG 213 105  การเกษตรอินทรียXและเกษตรผสมผสาน     3(2-3-5) 

  Organic and Integrated Farming 
AG 213 202   การเกษตรแม6นยําและการเกษตรเรอืนกระจก    3(2-3-5) 

  Precision and Greenhouse Farming 
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AG 213 203  การสรEางมูลค6าเพ่ิมสิ่งเหลือใชEทางการเกษตร   3(2-3-5) 
  Value Added of Agricultural Wastes 

  AG 213 204  การวิเคราะหXพื้นที่และวางแผนพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 
  Area Analysis and Agricultural Development Planning 

EN 313 508  ฟารXมอจัฉริยะ       3(3-0-6) 
     Smart Farm 

ค. กลุ*มวิชาผู=ประกอบการ         8 หน*วยกิต 
 AG 211 301  การจัดการธุรกจิสมัยใหม6      2(2-0-4) 

  Modern Business Management 
 AG 212 302  การจัดการโลจิสติกสXและห6วงโซ6อุปทาน    2(2-0-4) 
    Logistics and Supply Chain Management 

AG 212 303  การตลาดสมัยใหม6       2(2-0-4) 
     Modern Marketing 

AG 213 304       แบบจําลองทางธุรกิจเกษตร     2(2-0-4) 
    Agribusiness Model Canvas  

2.2.3 กลุ*มวิชาฝ?กงาน         3 หน*วยกิต 
นักศึกษาตEองเรียนรายวิชาในกลุ6มวิชาฝbกงาน จํานวน 3 หน6วยกิต  

AG 001 796  การฝbกงานทางพืชศาสตรX 1      1(0-6-3) 
   Practicum in Plant Science I 
AG 001 797  การฝbกงานทางพืชศาสตรX 2      1(0-6-3) 
   Practicum in Plant Science II 
AG 001 798  การฝbกงานทางสัตวศาสตรXพื้นฐาน     1(0-6-3) 

     Practicum in Basic Animal Science  
2.2.4 กลุ*มวิชาฝ?กประสบการณ%อาชีพ       36 หน*วยกิต 

นักศึกษาตEองเรียนรายวิชาในกลุ6มวิชาฝbกประสบการณXอาชีพ จํานวน 36 หน6วยกิต  
 AG 212 796    การฝbกประสบการณXอาชีพเกษตร 1    6 หน6วยกิต 

Work Experience in Agricultural Career I 
AG 213 796    การฝbกประสบการณXอาชีพเกษตร 2    6 หน6วยกิต 

 Work Experience in Agricultural Career II 
AG 214 796   การฝbกประสบการณXอาชีพเกษตร 3    12 หน6วยกิต 

 Work Experience in Agricultural Career III 
AG 214 797   การฝbกประสบการณXอาชีพเกษตร 4    12 หน6วยกิต 

Work Experience in Agricultural Career IV 
2.3 กลุ*มวิชาเลือก           6 หน*วยกิต 

ใหEนักศึกษาเรียนรายวิชาในกลุ6มวิชาเลือก ใหEเลือกเรียนรายวิชาต6อไปน้ี และหรือรายวิชาอื่นๆที่
คณะฯเปxดสอน หรือกําหนดเพ่ิมเติมภายหลังไม6นEอยกว6า 6 หน6วยกิต 
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AG 134 601  การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเชิงพาณิชยX    3(2-3-5) 
Commercial Plant Tissue Culture 

  AG 213 106  การคัดเลือกพันธุXพืชและการผลิตเมล็ดพันธุX  3(2-3-5) 
Plant Selection and Seed Production  

AG 213 107  ธุรกิจการทําฟารXมแมลงเศรษฐกจิ    3(3-0-6) 
     Economic Insect  Farming Business  

AG 213 108   การผลิตจลุินทรียXเชิงพานิชยX    3(3-0-6) 
   Commercial Production of Microorganisms 

  AG 213 109  ธุรกิจสัตวXพื้นเมือง       3(3-0-6) 
     Native Animals Business  
       AR 025 103  การออกแบบบรรจุภัณฑXข้ันพ้ืนฐาน   3(1-4-4) 
     Basic Packaging Design 

EN 313 400  เครื่องจักรกลเกษตร      3(3-0-6) 
     Agricultural Machinery 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หน*วยกิต 

ใหEนักศึกษา  ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปxดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก6นหรือสถาบันการศึกษาอื่น โดยไดEรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยXผูEรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไม6นEอยกว6า 6 หน6วยกิต 
 

แผนการศกึษา 
เพ่ือใหEการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษามีความต6อเน่ืองและครบตามหลักสูตรกําหนด จึงไดEแสดง

แผนการศึกษาไวEเป>นแนวทางในการลงทะเบียน นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงลําดับวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนไดEตาม
ความเหมาะสม หรือตามคําแนะนําจากอาจารยXที่ปรึกษา หรือตามการเปลี่ยนแปลงของการเปxดสอนของรายวิชา 

ชั้นปBท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1       
LI 101 001   ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

     English I 
  GE 321 415  ทักษะการเรียนรูE      3(3-0-6) 
     Learning Skills 
  AG 001 001  การสือ่สารทางการเกษตร     3(3-0-6) 
     Agricultural Communication 

AG 001 101   หลักการผลิตพืช      3(3-0-6) 
     Principles of Crop Production  
  AG 001 796  การฝbกงานทางพืชศาสตรX 1     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science  
  SC 101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1     2(2-0-4) 
     Biology for Agriculture I 

รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน     15 หน*วยกิต 
จํานวนหน*วยกิตสะสม     15 หน*วยกิต 
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ชั้นปBท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2          
  LI 101 002   ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
     English II 
  AG 001 002  เกษตรเพ่ือสุขภาวะ      3(3-0-6) 
     Agriculture for Well Being 
  AG 001 003  เกษตรเชิงสรEางสรรคX     3(3-0-6) 
     Creative Agriculture 

AG 001 102  หลักการผลิตสัตวXเศรษฐกิจและสัตวXนํ้า   4(3-3-7) 
     Principle of Economic Livestock and  
     Aquatic Animal Production 
  AG 001 797  การฝbกงานทางพืชศาสตรX 2     1(0-6-3) 
     Practicum in Plant Science II     
  AG 001 798  การฝbกงานทางสัตวศาสตรXพื้นฐาน    1(0-6-3) 
     Practicum in Basic Animal Science  

AG 211 001  คณิตศาสตรXและสถิติสําหรับธุรกจิการเกษตร  3(3-0-6)  
Mathematics and Statistics for Agribusiness 

        AG 211 301  การจัดการธุรกจิสมัยใหม6     2(2-0-4) 
  Modern Business Management 

     รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน     20 หน*วยกิต 
รวมจํานวนหน*วยกิตสะสม    35 หน*วยกิต 

ชั้นปBท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1          
  LI 102 003    ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 
     English III 
  GE 142 145  ภาวะผูEนําและการจัดการ     3(3-0-6) 
     Leadership and Management 

AG 212 101   ธุรกิจการเกษตรเบื้องตEน     1(0-3-2) 
     Introduction of Agribusiness 

       AG 212 302  การจัดการโลจสิติกสXและห6วงโซ6อุปทาน   2(2-0-4) 
    Logistics and Supply Chain Management 
  SC 201 007  เคมีพื้นฐาน       3(3-0-6) 
     Basic Chemistry 

SC201 006  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป   1(0-3-2) 
     General Chemistry Laboratory 
  AG 212 102  การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช  6(3-6-9)    
      Plant Production and Innovation Management 

รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน     19 หน*วยกิต 
รวมจํานวนหน*วยกิตสะสม    54 หน*วยกิต 
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ชั้นปBท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           
LI 102 004   ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 

     English IV 
GE 363 789  ผูEประกอบการสรEางสรรคX     3(3-0-6) 

     Creative Entrepreneurs 
         AG 212 103  การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตวX  6(3-6-9) 

เศรษฐกจิและสัตวXนํ้า    
Production and Innovative Management of 
Livestock and Aquatic Animal 

      AG 212 201  เครื่องจักรกลการเกษตรเบือ้งตEน    3(2-3-5) 
Basics of Farm Mechanization 

        AG 213106  การคัดเลือกพันธุXพืชและการผลิตเมล็ดพันธุX  3(2-3-5)   
     Plant Selection and Seed Production 
     รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน      18 หน*วยกิต 

รวมจํานวนหน*วยกิตสะสม     72 หน*วยกิต 
 

ชั้นปBท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 3           
AG 212 796  การฝbกประสบการณXอาชีพเกษตร 1   6 หน6วยกิต 

Work Experience in Agricultural Career I 
รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน     6 หน*วยกิต 
รวมจํานวนหน*วยกิตสะสม     78 หน*วยกิต 

 
ชั้นปBท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          

              AG 213 202  การเกษตรแม6นยํา และการเกษตรเรือนกระจก   3(2-3-5) 
Precision and Greenhouse Farming 

               AG 213 203  การสรEางมูลค6าเพ่ิมสิ่งเหลือใชEทางการเกษตร  3(2-3-5) 
Adding Value to Agricultural Wastes  

AG 213 204  การวิเคราะหXพื้นที่และวางแผนพัฒนาการเกษตร  3(2-3-5) 
Area Analysis and Agricultural Development Planning 

               AG 213 304  แบบจําลองทางธุรกิจเกษตร    2(2-0-4) 
   Agribusiness Model Canvas 

  xxx xxx  วิชาเลือกในหลักสูตร     3 หน6วยกิต 
     Elective Course  
     รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน     14 หน*วยกิต 

รวมจํานวนหน*วยกิตสะสม    92 หน*วยกิต 
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ชั้นปBท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          
               AG 213 105  การเกษตรอินทรียXและเกษตรผสมผสาน   3(2-3-5) 

   Organic and Integrated Farming 
  EN 313 508  ฟารXมอจัฉริยะ      3(3-0-6) 
     Smart Farm 
        AG 212 303  การตลาดสมัยใหม6      2(2-0-4) 

Modern Marketing 
     รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน     8 หน*วยกิต 
     รวมจํานวนหน*วยกิตสะสม    100 หน*วยกิต 
 

ชั้นปBท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 3          
AG 213 796  การฝbกประสบการณXอาชีพเกษตร 2   6 หน6วยกิต 

Work Experience in Agricultural Career II 
รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน      6 หน*วยกิต 

     รวมจํานวนหน*วยกิตสะสม    106 หน*วยกิต 
 

ชั้นปBท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          
       AG 214 796  การฝbกประสบการณXอาชีพเกษตร 3   12 หน6วยกิต 

Work Experience in Agricultural Career III 
รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน     12 หน*วยกิต 

    รวมจํานวนหน*วยกิตสะสม    118 หน*วยกิต 
 
ชั้นปBท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          

               AG 214 797  การฝbกประสบการณXอาชีพเกษตร 4   12 หน6วยกิต 
Work Experience in Agricultural Career IV 
รวมจํานวนหน*วยกิตลงทะเบียน     12 หน*วยกิต 
รวมจํานวนหน*วยกิตสะสม    130 หน*วยกิต 
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คําอธบิายรายวิชา (Course Description) 
LI101 001    ภาษาอังกฤษ 1         3(3-0-6) 

    English I 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การพัฒนาทักษะการอ�าน เขียน พูด ฟ&ง เพ่ือสามารถสื่อสารได)ในชีวิตประจําวันและในการเรียน 
Development of reading, writing, speaking, and listening skill for use in every-day life 

and learning.  
LI101 002    ภาษาอังกฤษ 2         3(3-0-6) 

   English II 
   เงื่อนไขของรายวิชา : LI101001   

การพัฒนาทักษะการอ�าน เขียน พูด ฟ&ง เพ่ือสามารถสื่อสารได)ในชีวิตประจําวันและในการเรียนใน
ระดับที่สูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา LI101 001 

Development of reading,  writing, speaking, and listening skills for use in every-day life 
and learning at a higher level than the course 000 101. 
LI102 003   ภาษาอังกฤษ 3         3(3-0-6) 

    English III 
   เงื่อนไขของรายวิชา : LI101 002  

การพัฒนาทักษะการอ�าน เขียน พูด ฟ&ง นําเสนอ อภิปราย ได)ในชีวิตประจําวันการเรียน และอาชีพ 
Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in 

everyday life, learning, and occupation. 
LI102 004    ภาษาอังกฤษ 4         3(3-0-6) 

   English IV 
   เงื่อนไขของรายวิชา : LI102 003 

การพัฒนาทักษะการอ�าน เขียน พูด ฟ&ง นําเสนอ อภิปราย ได)ในชีวิตประจําวันการเรียน และอาชีพใน
ระดับที่สูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา LI102003  

Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in 
everyday life, learning, and occupation at higher level than the course 000 103. 
GE142 145   ภาวะผู0นําและการจัดการ        3(3-0-6) 

    Leadership and Management 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู)นําบุคลิกภาพลักษณะและบทบาทผู)นํา การสร)างทีมงาน และการ
ทํางานเปUนทีมหลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเองการจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการกับความขัดแย)งการจัดการเชิงกลยุทธXแนวทางในการพัฒนาภาวะผู)นําและการจัดการ 

Concepts and theories of leadership, personalities characteristics and roles of 
leadership, team building and team working, principle and theories of management, self 
management, crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and management. 
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GE321 415   ทักษะการเรียนรู0         3(3-0-6) 
Learning Skills 

      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
แนวคิดและความสําคัญของทักษะการเรียนรู)ในศตวรรษที่ 21 การรู)ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะหXการคัด

สรรแหล�งสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะหX การเขียนและนําเสนอในเชิงวิชาการ 
Concepts and importance of the 21st century learning skill, digital literacy, analytical 

thinking, selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic 
writing and presentation, academic ethics and integrity. 
GE363789    ผู0ประกอบการสร0างสรรค>        3(3-0-6) 

Creative Entrepreneurs 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

คุณลักษณะผู)ประกอบการ หลักจริยธรรมสําหรับผู)ประกอบการ ความรับผิดชอบต�อสังคมขององคXกร 
การสร)างแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหXตลาด การหาแหล�งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร)าง      แบรนดX 
และเครื่องหมายการค)า การบัญชีเบื้องต)น การชําระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 

Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social 
responsibility, motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business 
plan, branding & trademark, basic accounting, tax payment, and business evaluation. 
AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร                3(3-0-6)                             
    Agricultural Communication 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�ม ี
ความสําคัญและองคXประกอบของการสื่อสารทางการเกษตร  การคัดลอกผลงานการฟ&งเพ่ือรวบรวม

ข)อมูลสารสนเทศและการต้ังคําถาม การอ�านเพ่ือรวบรวมข)อมูลและการต้ังคําถาม การสื่อสารผ�านการเขียน 
การสื่อสารผ�านการพูด การผลิตสื่อการสื่อสารผ�านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานการสร)างสรรคXและ
การสื่อสารทางการเกษตร 

The significanceand components of agricultural communication, plagiarism, listening 
for gathering information and creative questioning, reading for gathering information and 
creative questioning, communication through writing, communication through speech, media 
production, communication through media and information technology, creative project in 
agricultural communication.  
AG001 002   เกษตรเพ่ือสุขภาวะ         3(3-0-6) 
      Agriculture for Well Being 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญของการเกษตรต�อสุขภาวะความสัมพันธXของเกษตร อาหารและสุขภาพ การเกษตรต�อความ
มั่นคงและความปลอดภัยด)านอาหาร นวัตกรรมการเกษตรเพ่ืออาหารและสุขภาพ การเกษตรเพ่ือความย่ังยืน
ของภาคการเกษตรและสิ่งแวดล)อม เกษตรอภิรมยX แนวโน)มการเกษตรในอนาคต 

The important of agriculture on well-being, relationship of agriculture, food and health, 
agriculture for food security and food safety, innovative agriculture for food and 
health,  agriculture for sustainable agriculture sector and environment, pleasant agriculture, 
future trend of agriculture. 
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AG001 003   เกษตรเชิงสร0างสรรค>        3(3-0-6) 
    Creative Agriculture 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความหมายและความสําคัญของเกษตรเชิงสร)างสรรคX แนวคิดการสร)างเกษตรเชิงสร)างสรรคX เกษตรเชิง
สร)างสรรคXเพ่ือการผลิตอาหาร เกษตรเชิงสร)างสรรคXเพ่ือการท�องเที่ยวเชิงนิเวศนX เกษตรเชิงสร)างสรรคXเพ่ือ
สิ่งแวดล)อม เกษตรเชิงสร)างสรรคXเพ่ือพลังงานเพ่ือภูมิทัศนX เกษตรเชิงสร)างสรรคXเพ่ือสังคมเมืองสีเขียว การ
ออกแบบและการนําเสนอโครงการการเกษตรเชิงสร)างสรรคX  

Definition and significance of creative agriculture, concept of creative agriculture, 
creative agriculture for food production, creative agriculture for ecotourism, creative 
agriculture for environment, creative agriculture for energy, creative agriculture for 
landscape, creative agriculture for green city,  design and presentation of creative agriculture 
project. 
AG001 101  หลักการผลิตพืช           3(3-0-6) 

     Principles of Crop Production 
เงื่อนไขของรายวิชา:ไม�มี 

ความสัมพันธXระหว�างพืชกับผู)บริโภคระบบการผลิตพืชการจําแนกพืชพันธุXพืชและพระราชบัญญัติพันธุX
พืชการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชการจัดการการผลิตพืชด)านการขยายพันธุXพืช การเขตกรรม การ
จัดการศัตรูพืชและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 

Relationships between crop and consumer, crop production systems, crop 
classification, crop variety and plant legislation,  crop growth and development,  crop 
production management including crop propagation, cultural practice pest management and 
post-harvest management, technology and innovation in crop production. 
AG001 102   หลักการผลิตสัตว>เศรษฐกิจและสัตว>นํ้า      4(3-3-7) 

   Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  

หลักการผลิตสัตวXที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ พันธุXสัตวX การผสมพันธุX อาหารและการให)อาหาร การ
จัดการเลี้ยงดู การตลาด การปkองกันโรคและพยาธิของสัตวXปlก สุกร โคเน้ือ กระบือ โคนม และสัตวXนํ้า ป&ญหา
และป&จจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม รวมทั้งผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตนXต�อการผลิตสัตวX การตลาด และการค)าผลิตภัณฑXสัตวX 

Principles of economic animals, breeds and breeding, feeds and feeding, rearing 
management, marketing, disease prevention and parasite control of poultry, pigs, beef, dairy 
and aquatic animals, problems and socio-economic factors involving animal production, 
impacts of animal production on human ecology and natural resources, impacts of 
globalization on animal production, marketing and trade of animal products. 
AG001 796   การฝKกงานทางพืชศาสตร> 1       1(0-6-3) 

Practicum in Plant ScienceI 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
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การฝpกปฏิบัติในการผลิตพืชไร�ที่สําคัญแบบครบวงจร เริ่มต้ังแต�การเตรียมดิน การเขตกรรม การ
ประเมินต)นทุนและกําไร การฝpกทักษะในการใช)เครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรในกระบวนการการผลติ
พืช 

Complete cycle of practical training in production of some important crops, starting 
from planning, land preparation, planting, cultural practices, cost and benefit evaluation, 
using agricultural tools and machines. 
AG001 797   การฝKกงานทางพืชศาสตร> 2       1(0-6-3) 

  Practicum in Plant Science II 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การฝpกปฏิบัติการผลิตพืชสวนเบื้องต)นเริ่มต)นต้ังแต�การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การวางระบบนํ้าสําหรับการ
ผลิตพืชสวน การเพาะเมล็ดและการย)ายกล)า การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการการตลาด
ผลิตผลพืชสวน 

Complete cycle of practical training in basic production of horticultural crops, starting 
from seedbed preparation, irrigation set up, seed sowing and transplanting seedlings, cultural 
practice, harvesting and marketing management of horticultural products. 
AG001 798   การฝKกงานทางสัตวศาสตร>พ้ืนฐาน      1(0-6-3) 

   Practicum in Basic Animal Science  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การฝpกปฏิบัติในฟารXมด)านพันธุXสัตวXอาหารการจัดการ และเทคนิคที่จําเปUนในการเลี้ยงสัตวXเศรษฐกจิ
ได)แก� โคเน้ือ โคนม กระบือสุกรสัตวXปlกพืชอาหารสัตวX เกษตรผสมผสานและการฝpกเทคนิคในห)องปฏิบัติการ 

Practical training in farm practices of breeds, feed,important techniques on domestic 
animals management e.g. beef cattle, dairy cattle, buffalo, pigs, poultry, forage crop, 
integrated farming, and laboratory techniques. 
AG002 201   หลักปฐพีศาสตร>         3(3-0-6) 
  Principles of Soil Science 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ความรู)พื้นฐานเกี่ยวกับการกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน นิเวศวิทยาบริเวณ

รอบราก ความอุดมสมบูรณXของดินและปุrย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน การจัดการและการ
อนุรักษXดินและนํ้า การประเมินดินเพ่ือการใช)ประโยชนXตามศักยภาพของดินทางการเกษตร และความสัมพันธX
ของดินกับสิ่งแวดล)อม 

Basic knowledge on soil genesis and their physical chemical, and biological properties, 
rhizosphere ecology, soil fertility and fertilizers, degradation of soil and land resources, 
management and conservation, soil evaluation for potential use in agriculture and soil and 
environment relationship. 
AG002 202   สังคมเกษตรและการสMงเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 

      Agricultural Society and Agricultural Extension 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�ม ี
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สังคมเกษตร การเปลี่ยนแปลงและแนวโน)มของสังคมเกษตร การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมเกษตรการ
แพร�กระจายนวัตกรรมทางการเกษตร การทําความเข)าใจเกษตรกรและชุมชน การส�งเสริมการเกษตรและการ
สื่อสารการเกษตร 

Agricultural society, change and trend of agricultural society, agricultural socio-
economic development, the diffusion of innovation in agriculture, understanding farmer and 
their community, agricultural extension and agricultural communication. 
AG002 203   กีฏวิทยาเบ้ืองต0น         3(2-3-5) 

     Elementary Entomology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�ม ี

ลักษณะทั่วไปของแมลงและความสําคัญ ความหลากหลายและการจัดจําแนกกลุ�มแมลง โครงสร)างและ
หน)าที่ พฤติกรรมแมลงและนิเวศวิทยา แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ การใช)ประโยชนX และการควบคุมแมลงศัตรู 

Overview of Insects and their importance, diversity and classification, structure and 
function, behavior and ecology, economic insect, insect utilization and insect pest 
management.  
AG002 204   หลักการวิทยาโรคพืช        3(2-3-5) 

    Principles of Plant Pathology 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญของโรคพืช ความหมายและลักษณะอาการของโรค สาเหตุและองคXประกอบการเกิดโรค 
กระบวนการเกิดโรค วงจรโรคและการแพร�ระบาด โรคพืชที่เกิดจากเช้ือสาเหตุกลุ�มต�างๆ การวินิจฉัยสาเหตุ
โรคพืช และการปkองกันกําจัดโรคพืช 

The importance of plant diseases, definitions and disease symptoms, causal agents 
and disease components, process of disease development, disease cycle and epidemic, 
diseases caused by different groups of pathogen, disease diagnosis, and disease control. 
AG003 301   สถิติพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร      3(3-0-6) 

Basic Statistics for Agricultural Research 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

สถิติพ้ืนฐานที่สําคัญในการวิจัยทางการเกษตร ความน�าจะเปUน การทดสอบสมติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะหXความแปรปรวนและความสัมพันธXทางสถิติ แนวคิดการทํางานวิจัย และการเตรียมข)อเสนอ
โครงการวิจัยเบื้องต)น 

Basic statistics for agricultural research, probability, hypothesis testing, statistical 
analysis of variance and relationship, concept of research methodology, and basic in 
research proposal preparation. 
AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร      3(2-3-5) 

     Experimental Design in Agriculture    
เงื่อนไขของรายวิชา : AG003 301 

การวางแผนการทดลอง วิธีวิเคราะหXความแปรปรวน การเปรียบเทียบค�าเฉลี่ยระหว�างทรีทเมนตXและ
กลุ�มของทรีทเมนตX แผนการทดลองแบบต�างๆ การจัดการทดลองแบบแฟกทอเรียลการแก)ป&ญหาข)อมูลที่มี
ป&ญหา การประยุกตXใช)โปรแกรมทางสถิติ การสรุปผลการทดลอง การนําเสนอผลการทดลอง 
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Experimental planning, analysis of variance, mean comparisons between treatments 
and between group of treatments, experimental designs, factorial experiment, data problem 
solving, application of statistics programs, experiment conclusion and data presentation. 
AG003 303   พันธุศาสตร>และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร    3(3-0-6) 

   Agricultural Genetics and Biotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC101 011, SC101 013 

บทบาทของพันธุศาสตรXจากอดีตสู�อนาคต กฎของเมนเดลจากดีเอ็นเอถึงโปรตีนยีนและการแสดงออก
ของยีนการกลายพันธุXระดับยีนและโครโมโซม มัลติเพิลอัลลีล การถ�ายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด)วย
ยีนที่อยู�นอกเหนือนิวเคลียสและผลของการเปUนแม� เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และความรู)ทางพันธุ
ศาสตรXที่ค)นพบใหม�ๆ 

Genetic from past to future, Mendelian genetics and application, from DNA to protein, 
gene and phenotype expression, gene mutation and chromosome aberration, multiple 
alleles, cytoplasmic inheritance and maternal effect, biotechnology in agriculture and 
current topics in genetics. 
AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบ้ืองต0น       3(3-0-6) 

   Introduction to Agribusiness Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม�มี 

บทบาทและความสําคัญของธุรกิจเกษตร แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร แผนธุรกิจ การ
จัดการและแผนการตลาด การจัดการและแผนการผลิต การจัดการและแผนบุคลากร การจัดการและแผนการ
เงิน และการจัดการความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน 

Role and importance of agribusiness, basic concepts in agribusiness management, 
business plan, marketing management and plan, production management and plan, 
personnel management and plan, financial management and plan, risk management and 
contingency plan. 
AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนMวยกิต 

Cooperative Education in Agriculture  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�ม ี

การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวข)องกับอาชีพการเกษตร ในสถานที่หรือหน�วยงานของเอกชนหรือรัฐโดย
โดยได)รับความเห็นชอบจากภาควิชา เปUนเวลา 1 ภาคการศึกษา   

Full-time participation in agriculture related internship with private or governmental 
organizations approved by the department for one semester. 
AG103 001   การวิเคราะห>จําแนกแมลง        3(2-3-5) 

Insect Identification 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การแบ�งหมวดหมู�ทางอนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ สายวิวัฒนาการ การวิเคราะหXและการจําแนกแมลงใน
ระดับอันดับและระดับวงศXที่สําคัญ  

Taxonomic classification, evolution, phylogeny, identification of insects in order level 
and important family level. 
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AG103 002   สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง      3(2-3-5) 
       Insect Morphology and Development 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง สัณฐานวิทยาภายนอกและภายใน โครงสร)างและหน)าที่ 
สรีรวิทยาพฤติกรรมวิวัฒนาการ ความสัมพันธXระหว�างแมลงและสภาพแวดล)อม  

Morphology and development of insect,  external and internal morphology, structure 
and function, physiology, behaviors, evolution, relationship between insect and 
environment. 
AG103 003   แมลงศัตรูสําคัญทางเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

       Economic Entomology 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงศัตรูธรรมชาติ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการเข)าทําลาย การ
แพร�กระจาย การระบาดของแมลงศัตรูพืชตามฤดูกาล และวิธีการควบคุมที่เหมาะสม 

Insect pests of economic crops, beneficial insects, life histories, host plants, types of 
damage, dispersal seasonal distribution of insect pests and proper control methods. 
AG103 004   นิเวศวิทยาของแมลง        3(2-3-5) 

  Insect Ecology  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลงป&จจัยควบคุมประชากรแมลง พลวัตรประชากร รูปแบบการกระจาย
และความหลากชนิดของแมลง ความสัมพันธXระหว�างพืช กับแมลงและศัตรูธรรมชาติองคXประกอบนิเวศวิทยา
ชุมชนแมลง แนวทางการประยุกตXใช)นิเวศวิทยาแมลง 

Concepts of insect ecology, factors regulating of insect populations, population 
dynamics, distribution and insect diversity, relationship between host plants, herbivores and 
natural enemies, community of insect ecology, applied aspects of insect ecology. 
AG103 005   หลักการควบคุมแมลงศัตรู        3(2-3-5) 

       Principles of Insect Pest Control 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

หลักการ วิธีการควบคุมและการจัดการแมลงศัตรู สาเหตุของการระบาด ข)อตกลงสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชขององคXการการค)าโลก 

Principles and methods of insect control and insect pest management,  causes of 
insect outbreak, agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS 
agreement) of World Trade Organization (WTO). 
AG103 006   สารกําจัดแมลงและวิธีการใช0       3(2-3-5) 

      Insecticides and Application 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ชนิดของสารกําจัดแมลง สูตรผสมของสารกําจัดแมลง กลไกการออกฤทธ์ิ วิธีการใช)สารกําจัดแมลง 
เครื่องมือพ�นสาร การเสื่อมสลาย การเคลื่อนย)าย และการตกค)างของสารกําจัดแมลงในสิ่งแวดล)อม อันตราย
จากการใช)สารกําจัดแมลง 
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Type of insecticide, insecticide formulation, mode of action, insecticide application 
method, insecticide application equipment, degradation, mobility, insecticide residue on the 
environment, insecticide hazard. 
AG103 796   การฝKกงานทางกีฏวิทยา 1        1(0-6-3) 
         Practicum in Entomology I 
          เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การจัดเก็บแมลงในพิพิธภัณฑXแมลง การวาดภาพแมลงทางวิทยาศาสตรX การใช)และการดูแลรักษากล)อง
จุลทรรศนX การเตรียมตัวอย�างแมลงขนาดเล็กในการวิจัยทางกีฏวิทยา การเตรียมตัวอย�างเพ่ืองานทางชีว
โมเลกุล เทคนิคการเก็บตัวอย�างไส)เดือนฝอยก�อโรคในแมลง การตรวจเช้ือก�อโรคในแมลง การดูแลรักษา
เครื่องมือพ�นสารกําจัดแมลง การวางแผนการทดลอง 

Insect collecting in museum, insect scientific illustration, operation and maintenance of 
microscope, preparation of micro insect specimens for entomological research, preparation 
of insect sample for molecular works, collecting entomopathogenic nematode, detection of 
entomopathogen, maintenance of insecticide equipments, experimental design. 
AG104 001   การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี     3(2-3-5) 
      Biological Control of Insects Pests and Weeds 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  

หลักการปkองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยใช)สิ่งที่มีชีวิต ชนิดของชีวินทรียXที่มีประโยชนX และการ
นํามาใช)ในการควบคุมโดยชีววิธี การอนุรักษXและการเพ่ิมปริมาณศัตรูธรรมชาติ การใช)วิธีการควบคุมโดยชีววิธี
ร�วมกับวิธีการควบคุมอื่น ๆ 

Principles of biological control of insect pests and weeds, organisms as natural 
enemies, and use of natural enemies in biological control, conservation and augmentation 
of natural enemies incorporation of biological control with other control strategies. 
AG104 002   กีฏวิทยาหลังการเก็บเก่ียว           3(2-3-5) 

   Post-harvest Entomology 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและสาเหตุการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร ชนิด ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา พฤติกรรม และลักษณะความเสียหายของแมลงหลังการเกี่ยวเก็บของผลผลิตทางการเกษตร ได)แก� 
แมลงศัตรูในโรงเก็บ แมลงศัตรูผลผลิตของผักและไม)ผล แมลงศัตรูผลผลิตของไม)ตัดดอก วิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสมในการควบคุมแมลงศัตรูที่เข)าทําลายผลิตผลภายหลังการเก็บเกี่ยวที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 

Agricultural post-harvest products and caused of their losses, species, biology, ecology, 
behavior and types of damage of agricultural post-harvest insects including stored products 
insects, vegetable and fruit products insects, cut flower insects, appropriate practices for 
controlling post-harvest insects of economic agricultural products. 
AG104 003  แมลงอุตสาหกรรม         3(2-3-5) 

       Industrial Insects  
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 



106 

 

 

 

ผลผลิตของแมลงที่ใช)ในเชิงอุตสาหกรรม การจําแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา วงจรชีวิต
และพฤติกรรม แนวคิดการเลี้ยง การขยายพันธุX การจัดการ เครื่องมือและอุปกรณX พืชอาศัยและการจัดการ 
การควบคุมโรคและแมลงศัตรู ผลิตภัณฑX การแปรรูปและการเพ่ิมมูลค�า กรณีศึกษา 

Insects products used for industry morphology and physiology classification, life cycles 
and behavior, rearing techniques, mass production, management, equipments, host plants 
and their management, pest and disease control, products, processing and value added, 
case studies. 
AG104 004   การผลิตไหม          3(2-3-5) 

Silk Production 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

เทคโนโลยีและการจัดการสวนหม�อน การผลิตไข�ไหม การผลิตรังไหม การอบรังไหม และการสาวเส)น
ไหม การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตไหม 

Technologies and mulberry plantation management, silkworm egg production, cocoon 
production, cocoon drying and silk yarn processing, good practices for silk production. 
AG104 005   ธุรกิจการทําฟาร>มแมลงกินได0       3(2-3-5)  

Edible Insect Farming Business 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญและประวัติการใช)แมลงเปUนอาหารความหลากหลายและประโยชนXของการใช)แมลงเปUน
อาหารคุณค�าทางโภชนาการของแมลงกินได)การทําฟารXมแมลงสําหรับเปUนอาหารคนและอาหารสัตวXผลิตภัณฑX 
การแปรรูป การเพ่ิมมูลค�า กฎระเบียบและมาตรฐานฟารXม ห�วงโซ�อุปทาน การตลาด และธุรกิจของแมลงกิน
ได) 

Importance and history of entomophagy, diversity and beneficial roles of insects for 
food, nutritional value of edible insects, farming insects for food and feed, products 
processing, value added, legal framework and farm standardization, supply chain, marketing 
and edible insect business. 
AG104 006   แมลงศัตรูในบ0านเรือนและชุมชน       3(2-3-5) 

    Urban Entomology 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ชนิด ความสําคัญ และนิเวศวิทยาของแมลง และสัตวXที่มีลักษณะใกล)เคียง ที่อยู�ในบริเวณที่อยู�อาศัย
และเขตชุมชน ป&ญหาและความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบต�อสภาพแวดล)อมและสุขภาพ ตลอดจน
วิธีการปkองกันกําจัด 

Type, importance and ecology of insect and related species in household and urban, 
problems and economic loss, impact on environment and health, and control methods. 
AG104 007    กีฏวิทยาทางปศุสัตว>        3(2-3-5) 

Livestock Entomology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แมลงที่มีความสําคัญทางปศุสัตวX ชีววิทยา นิเวศวิทยา พฤติกรรม และการนําโรคของแมลง วิธีการ
ปkองกันกําจัดแมลงนําโรคในปศุสัตวX 
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Insects in livestocks, biology, ecology, behaviour, disease transmission, controlling 
methods of insects transmission in livestocks. 
AG104 008   กีฏวิทยาสิ่งแวดล0อม        3(3-0-6) 

Environmental Entomology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญของแมลงในระบบนิเวศต�างๆ การปรับตัวของแมลงในสภาพแวดล)อมที่เปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากมลพิษทางอุตสาหกรรม กิจกรรมทางการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การใช)
แมลงเปUนดัชนีช้ีวัดทางสิ่งแวดล)อม การใช)แมลงเพ่ือประเมินทางสิ่งแวดล)อมและการประยุกตXใช)แมลงในการ
พยากรณXเหตุการณXที่เกิดข้ึนในสภาพแวดล)อม 

Importance of insect in various ecosystems, insect adaptation in changing 
environments affected by industrial pollution, agricultural activity and climate change, using 
insect as indicator in environment, applying insect for environmental impact assessment, 
applying insects for prediction circumstance in environment. 
AG104 761   การสัมมนาทางกีฏวิทยา        1(1-0-2) 

Seminar in Entomology 
   เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 

การเขียนบทความปริทัศนX การค)นคว)าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข)องกับกีฏวิทยา การนําเสนอ การ
อภิปราย และการสรุปผลการสัมมนา  

Writing review article, literature review related to entomology, presentation, discussion 
and conclusion. 
AG104 774   ปYญหาพิเศษทางกีฏวิทยา        3(0-9-4) 

       Special Problems in Entomology 
       เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางด)านกีฏวิทยา การตรวจเอกสารรายงานวิจัย การวิเคราะหXข)อมูล 
เขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย  

Planning and conducting research on entomology, literature review, data analysis, 
report writing and presentation research. 
AG104 775   โครงงานนักศึกษาด0านกีฏวิทยา       3(1-6-5) 

Student Project in Entomology 
เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 
 

การจัดทําข)อเสนอโครงการ การดําเนินงานโครงการ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณX การนําเสนอผลงาน 
Writing project proposal, conducting project, writing and presenting a final report. 

AG104 797    การฝKกงานทางกีฏวิทยา 2        1(0-6-3) 
          Practicum in Entomology II 

        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
การฝpกงานทางด)านกีฏวิทยากับหน�วยงานที่เกี่ยวข)อง โดยได)รับความเห็นชอบจากภาควิชา  
Practical work in entomology in related organizations approved by the department.  
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AG112 201    จุลชีพกMอโรคพืช         3(2-3-5) 
        Plant Pathogens  

เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101#, SC702 102# หรือ AG002 204#  
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา การดํารงชีพ วงจรการเกิดโรค การแพร�ระบาด และการจัดจําแนกของสิ่งมีชีวิต

ที่เปUนสาเหตุของโรคพืช วิทยาอาการโรค ความสัมพันธXกับพืชอาศัย และเทคนิคพ้ืนฐานที่ใช)ในการศึกษาเช้ือ
สาเหตุโรคพืช 

Morphology, biology, habitation, disease cycle,epidemics and classification of plant 
pathogens, symptomatology, host-pathogen relationship, and basic techniques in plant 
pathogen study. 
AG113 201   การวินิจฉัยโรคพืช         3(2-3-5) 

Diagnosis of Plant Diseases  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101#, SC702 102# หรือ AG002 204#  

ความสําคัญและประโยชนXของการวินิจฉัยโรค ข้ันตอนการวินิจฉัยโรคพืช การใช)ข)อมูลทุติยภูมิ
ประกอบการวินิจฉัย การเก็บตัวอย�างโรคและการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรียX เทคนิคพ้ืนฐานและข้ันสูงในวิธีการ
วินิจฉัยโรคพืชตามกลุ�มสาเหตุโรค การพิสูจนXโรค การรายงานผลการวินิจฉัยและการให)คําแนะนําการควบคุม
โรค    

Importance and benefit of disease diagnosis, steps in diagnosis, application of 
secondary data, disease sample collection and preservation, basic and advance techniques 
for disease diagnosis based on pathogen groups, pathogenicity test, diagnostic report and 
disease control recommendation. 
AG113 301   การควบคุมโรคพืช         3(2-3-5) 

Plant Disease Control  
เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204#   

การระบาดของโรคพืชและการพยากรณXโรค การประเมินความเสียหายจากโรคพืช หลักการ และวิธีการ
ปkองกันกําจัดโรคพืชโดยวิธีต�าง ๆ การใช)และวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช)ปkองกันกําจัดโรคพืช 
การปkองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช)สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพด)านการปkองกันกําจัดโรคพืช หลักปฏิบัติที่
ดีทางการเกษตร ฐานข)อมูลศัตรูพืช 

Disease epidemic and forecasting, disease loss assessment, principles and practices of 
plant disease control, applications and efficacy tests of chemical pesticides, chemical hazard 
and safety management, biotechnology in plant disease control, Good Agricultural practice 
(GAP),pest list database. 
AG113 402   วิทยาเห็ดรา          3(2-3-5) 

Mycology  
เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101#, SC702 102# หรือ AG002 204#   

การเจริญเติบโต การขยายพันธุX การแพร�กระจาย การดํารงชีพ ชีววิทยา ลักษณะสําคัญและการจําแนก
เห็ดราในไฟลัมต�าง ๆ ความสัมพันธXของเห็ดรากับสิ่งแวดล)อม ประโยชนXและโทษของเห็ดราต�อมนุษยX สัตวX 
และพืช 
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Growth, reproduction, dissemination, habitation, biology and classification of different 
groups of fungi, their relationship with environment, and their effects on human, animals, 
and plants. 
AG113 502   การผลิตเห็ด          3(2-3-5) 

    Mushroom Production  
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  

การจําแนกประเภทเห็ด ความต)องการอาหารของเห็ด เทคนิคการแยกเช้ือและการผลิตหัวเช้ือ โรงเรือน
เพาะเห็ด การเพาะการจําแนกประเภทเห็ดการเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีการผลิตเปUนการค)าในประเทศไทย การแปร
รูปและการตลาด เห็ดป�า เห็ดพิษ และเห็ดมีฤทธ์ิทางยา 

Classification of mushrooms, nutrient requirement of mushrooms, isolation techniques 
and spawn production, mushroom house, cultivation of major commercial mushrooms in 
Thailand, processing and marketing, wild, poisonous mushrooms and medicinal mushrooms. 
AG113 504   เทคนิคทางด0านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร   3(2-3-5) 

    Techniques for Plant Pathology and Agricultural Microbiology 
     เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 3 ข้ึนไป วิชาเอกโรคพืชวิทยา  

เครื่องมือ อุปกรณX และเทคนิคสําหรับงานทางด)านโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร การใช)
ประโยชนXการผลิตมวลชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ  

Tools, equipment and techniques for plant pathology and  agricultural microbiology, 
exploitation, biomass production and bio-safety. 
AG113 796   การฝKกงานทางวิทยาโรคพืช 1       1(0-6-3) 

    Practicum in Plant Pathology I  
เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  

การฝpกงานเทคนิคพ้ืนฐานที่จําเปUนทางวิทยาโรคพืช ได)แก� การเตรียมดินและอุปกรณXปลูกพืชทดลอง 
การปลูกพืชและติดตามการเกิดโรคในระยะการเจริญเติบโตของพืช การเตรียมความพร)อมในห)องปฏิบัติการ
และการใช)เครื่องมือพ้ืนฐาน การฆ�าเช้ืออุปกรณXเลี้ยงเช้ือและเครื่องแก)ว การเตรียมสารละลายและอาหารเลี้ยง
เช้ือ การแยกเช้ือจากเน้ือเย่ือพืชที่เปUนโรค การปลูกเช้ือ การใช)และบํารุงรักษากล)องจุลทรรศนXและกล)อง
ถ�ายรูป การเก็บรักษาตัวอย�างโรคพืช  

Training in basic plant pathological techniques e.g. preparation of soil and planting 
materials for experiment, plant growing and disease monitoring on plant growth stages, 
application of laboratory facilities and equipment, sterilization of equipment and glassware, 
culture media preparation, isolation of causal pathogens from diseased plants, inoculation of 
plant pathogen, application and maintenance of microscope and camera, diseased material 
preservation. 
AG113 797   การฝKกงานทางวิทยาโรคพืช 2       1(0-6-3) 

    Practicum in Plant Pathology II  
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  

การสํารวจและประเมินความเสียหายจากโรคในสภาพไร� การบันทึกภาพ การเก็บข)อมูลการระบาด การ
สุ�มเก็บตัวอย�างโรค การวางแผนการทดลองและวิเคราะหXข)อมูลในเรือนทดลองและในไร� การใช)สารเคมคีวบคุม
โรคพืช การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี การเตรียมสไลดXตัวอย�างโรคพืช  
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Field survey and loss assessment of plant diseases, photographic recording, data 
collection on damage and epidemic, sampling and collecting of soil and diseased plant 
materials, design and analysis of greenhouse and field experiments, application of pesticide, 
biological control, and preparation of plant pathogens and disease specimen. 
AG114 501   โรคของพืชเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 

    Diseases of Economic Crops  
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  

ระบบการปลูกพืช ลักษณะอาการและความเสียหายจากโรคพืช การเกิดและการระบาดของโรค 
หลักการจัดการโรค โรคของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญได)แก�สาเหตุของโรค วงจรการเกิดโรค ระบาดวิทยา และ
มาตรการปkองกันกําจัด 

Cropping system disease symptoms and losses, disease development and spread, 
principles of disease management, diseases of major economic crops including causal 
agents, disease cycle, epidemiology, and disease control measures. 
AG114 503   โรคเมล็ดพันธุ>และผลิตผลหลังเก็บเก่ียว      3(2-3-5) 

    Seed and Postharvest Diseases  
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  

ความเสียหายและความสําคัญของโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุXและผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ชนิดของเช้ือ
สาเหตุและป&จจัยส�งเสริมการเกิดโรค เทคนิคการตรวจโรคเมล็ดพันธุXและผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว หลักการ
และวิธีการปkองกันกําจัดโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุXและผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว 

Losses and significance of seed and postharvest diseases, causal agents and factors 
affecting disease development, techniques for examination seed borne and postharvest 
diseases, principles and practices for disease control in seed and postharvest products. 
AG114 505   สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินค0าเกษตร     3(3-0-6) 

Phytosanitation and Agricultural Standards 
  เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 3 ข้ึนไป วิชาเอกโรคพืชวิทยา  

มาตรการสุขอนามัยพืช พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค)าเกษตร การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่ดี การ
เฝkาระวังและประเมินความเสี่ยงของศัตรูพืชกักกัน เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพสินค)าเกษตรด)านพืช การออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองมาตรฐานสินค)าเกษตร  

Phytosanitatary measures, agricultural standards act, Good Agricultural Practice (GAP), 
surveillance and quarantine pest risk assessment, techniques for quality examination, 
phytosanitary certification and health certificate. 
AG114 761   การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช       1(1-0-2) 

    Seminar in Plant Pathology  
    เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 4 วิชาเอกโรคพืชวิทยา  

หลักการจัดสัมมนาวิชาการ องคXประกอบการสัมมนา วรรณกรรมปริทัศนXทางวิชาการที่เกี่ยวข)องด)าน
วิทยาโรคพืช การเขียนรายงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาการ การนําเสนออภิปราย 
และสรุปผลการสัมมนา  
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Basic concept for academic seminar, components of seminar, literature review on 
topics relating to plant pathology, scientific report writing, ethics, presentation, discussion 
and conclusion of the seminar. 
AG114 774   ปYญหาพิเศษทางวิทยาโรคพืช       3(0-9-4) 

 Special Problems in Plant Pathology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ทักษะการวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางด)านวิทยาโรคพืชกรณีศึกษาการทําวิจัยภายใต)การแนะนํา
ของอาจารยXที่ปรึกษา การวิเคราะหXข)อมูล การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย 

Planning and research skill for conducting research in plant pathology, case study for 
research under the supervision of designated faculty members, data analysis, report writing 
and presentation. 
AG114 775   โครงงานนักศึกษาด0านวิทยาโรคพืช      3(1-6-5) 

Student Project in Plant Pathology  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  

ทักษะการทําโครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข)อเรื่องทางวิทยาโรคพืช การเรียนรู)ที่ได)จากการ
ปฏิบัติงานวิจัย การเขียนรายงาน และนําเสนอผลการดําเนินงาน 

Skill for set up student research project and conducting research based on selected 
issues in plant pathology, implementation, research base learning, report writing and 
presentation. 
AG122 201   ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร>       1(0-3-2) 

        Principles of Soil Science Laboratory 
เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 201  

การทดลองปฏิบัติการทางสัณฐานวิทยาสนามของดิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทาง
ชีวภาพของดิน ความอุดมสมบูรณXของดินและปุrย การกร�อนของดิน การประเมินดินเพ่ือการใช)ประโยชนXตาม
ศักยภาพของดินทางการเกษตร 

Laboratory experiments in soil morphology, soil physical properties, chemical 
properties, and biological properties, soil fertility and fertilizer, soil erosion, soil evaluation 
for potential use in agriculture. 
AG122 796   การฝKกงานทางปฐพีศาสตร>และสิ่งแวดล0อม 1     1(0-6-3) 

       Practicum in Soil Science and Environment I  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การฝpกงานพ้ืนฐานทางด)านปฐพีศาสตรXและสิ่งแวดล)อม เครื่องมือทางด)านปฐพีศาสตรXและสิ่งแวดล)อม 
การใช)ประโยชนXที่ดิน ป&ญหาด)านดินและสิ่งแวดล)อม แนวทางการอนุรักษXและฟ��นฟูดินและสิ่งแวดล)อม 

Training in basic of soil science and environment, soil science and environment 
instrument, land utilization, problems in soil and environment, conservation and 
remediation on soil and environment. 
AG123 202   หลักมูลวิทยาศาสตร>สิ่งแวดล0อม       3(3-0-6) 

        Fundamentals of Environmental Science  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
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ความรู)พื้นฐานและ แนวคิดของสหสาขาวิชาทางสิ่งแวดล)อมและนิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษX ป&ญหาสิ่งแวดล)อม  มลพิษสิ่งแวดล)อม  ความรู)พ้ืนฐานของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล)อม
เบื้องต)น การจัดการสิ่งแวดล)อมเพ่ือความย่ังยืน 

Basic knowledge and Interdisciplinary concept on environmental and ecological, 
natural resources and conservation, environmental problems, environmental pollution, basic 
knowledge on environmental impact assessment, environmental management for 
sustainability. 
AG123 312   เคมีของดิน          2(2-0-4) 

Soil Chemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ประเภทและองคXประกอบของแร�ดินเหนียว ปฏิกิริยาทางเคมีของสารคอลลอยดX การแลกเปลี่ยนไอออน
ในดิน ความสําคัญของสารคอลลอยดXต�อปฏิกิริยาดิน สมบัติและปฏิกิริยาทางเคมีของอินทรียวัตถุในดิน ดิน
กรด ดินเกลือและดินด�าง ดินในสภาพนํ้าขัง ดินปนเป��อน 

Types and composition of clay minerals, chemical reactions of colloidal substances, 
ion exchange in soil, importance of soil colloids to various soil chemical reactions, properties 
and chemical reactions of soil organic matter, acid soils, saline and alkaline soils, submerged 
soil, polluted soils. 
AG123 313   ผลิตภาพของดิน         3(3-0-6) 

       Soil Productivity 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความหมายของผลิตภาพของดินและความเสื่อมโทรมของดิน ความอุดมสมบูรณXของดิน บทบาทของ
สมบัติทางฟ�สิกสX เคมี และชีวภาพของดินต�อการให)ผลผลิตของพืช การเสื่อมโทรมของดินและการจัดการการ
จัดการดินเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร นโยบายและแผนเพ่ือความปลอดภัยและย่ังยืนของการผลิตอาหาร 

Definition of soil productivity and soil degradation, soil fertility, roles of physical, 
chemical and biological properties of soil on crop productivity, soil degradation and 
management, soil management for food security, policy and strategy for food safety and 
sustainable food production. 
AG123 314   การจัดการลุMมนํ้า         3(2-3-5) 

  Watershed Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ลุ�มนํ้าและหลักการจัดการลุ�ม นํ้า  สัณฐานวิทยาลุ�มนํ้า  อุตุ-อุทกวิทยา  วัฏจักร นํ้า สมดุลนํ้า 
กระบวนการอุทกวิทยาในพ้ืนที่ลุ�มนํ้า การใช)ประโยชนXที่ดินในลุ�มนํ้า  การเปลี่ยนแปลงการใช)ที่ดินและ
ผลกระทบในลุ�มนํ้าการชะล)างพังทลายของดินและการประเมินการสูญเสียดิน การใช)ที่ดินในระบบวนเกษตร 
การจัดช้ันคุณภาพลุ�มนํ้าและการจัดการลุ�มนํ้าแบบผสมผสาน   

Watershed and principle of watershed management, watershed morphology, meteo-
hydrology, water cycle, water balance, hydrological process in watershed, land use issues in 
watershed, land use changes and its effect in watershed, soil erosion and estimation of soil 
loss,land use issues in agroforestry, watershed classification and integrated watershed 
management. 
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AG123 321   ภูมิสารสนเทศ         3(2-3-5) 
  Geoinformatics 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ภูมิสารสนเทศและสาขาวิชาที่เกี่ยวข)อง แผนที่ โปรเจคชันของแผนที่และระบบพิกัดโคออรXดิเนท ชนิด
และโครงสร)างของข)อมูลในระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตรX ลักษณะงานที่เกี่ยวข)องกับระบบภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตรX แนวคิดและมูลฐานทางด)านการรับรู)จากระยะไกล ชนิดของข)อมูลทางด)านการรับรู)ระยะไกล การ
แปลและวิเคราะหXข)อมูลภาพ การผสมผสานการรับรู)จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรX ระบบ
กําหนดพิกัดภูมิศาสตรXด)วยดาวเทียม การประยุกตXใช)ภูมิสารสนเทศ 

Geoinformatics and relevant disciplines, maps, map projections and coordinate 
systems, types and structures of data in geographic information system, functional elements 
in geographic information systems, concepts and foundations of remote sensing, types of 
remotely sensed data, interpretations and analyses of the imagery data, integration of 
remote sensing and geographic information systems, global positioning systems, applications 
of geoinformatics. 
AG123 322   การประเมินและการวางแผนการใช0ท่ีดิน     3(3-0-6) 

  Land Evaluation and Land Use Planning 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิดพ้ืนฐานของการประเมินที่ดิน การวางแผนการใช)ที่ดิน การสํารวจทรัพยากรดิน วิธีการประเมิน
ที่ดินเพ่ือการเกษตร การแปลผลสํารวจดิน การประเมินคุณภาพที่ดิน การแบ�งเขตนิเวศเกษตร การจําแนก
สมรรถนะและการจําแนกความเหมาะสมของที่ดิน กรณีศึกษา 

Basic concepts of land evaluation, land use planning, land resource surveys, methods 
for agricultural land evaluation, soil quality evaluation, agro-ecological zoning, land 
capability and land suitability classifications, case study. 
AG123 331   การวิเคราะห>ดิน นํ้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล0อม    3(1-6-7)
     Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and Environment 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
พ้ืนฐานการวิเคราะหXทางเคมี การเก็บตัวอย�างดิน พืช นํ้า วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล)อม การวิเคราะหX

สมบัติทางเคมีของดิน และพืช การวิเคราะหXคุณภาพสิ่งแวดล)อมและวัสดุเกษตร การวิเคราะหXทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพของนํ้า การแปลผลการวิเคราะหX 

Basic of chemical analysis, collection of samples of soil, plants, water, agricultural 
materials and environments, analysis of chemical properties of soil and plant, analysis of 
environmental quality and agricultural materials, physical, chemical and biological analysis 
of water, interpretation of analytical results. 
AG123 332   การสํารวจและจําแนกดิน        3(2-3-5) 

       Soil Survey and Classification  
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ป&จจัยและกระบวนการสร)างตัวของดิน สัณฐานวิทยาของดิน ความสัมพันธXระหว�างธรณีสัณฐานกับดิน 
เทคนิคการสํารวจดินระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ในการสํารวจทําแผนที่ดินการแปลความหมายของผลการ
สํารวจดินการใช)ประโยชนXจากแผนที่ดินและรายงานการสํารวจดิน  
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Factors of soil formation, soil forming processes, soil morphology, soil classification, 
soil and geomorphology, soil survey, spatial information system in soil survey and mapping, 
soil survey interpretation, use of soil survey report and soil map. 
AG123 341   มลพิษสิ่งแวดล0อมและการควบคุม      3(3-0-6) 

       Environmental Pollution and Control 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความรู)พื้นฐานของมลพิษสิ่งแวดล)อม เคมีสิ่งแวดล)อมที่เกี่ยวกับความเปUนไปและการเคลื่อนที่ของสาร
ปนเป��อนในสิ่งแวดล)อม มลพิษทางดิน นํ้า อากาศ มูลฝอยและของเสียอันตราย ผลกระทบของมลพิษ
สิ่งแวดล)อมต�อทรัพยากรและสิ่งแวดล)อม กิจกรรมการเกษตรกับมลพิษสิ่งแวดล)อม สารเคมีเกษตรกับ
สิ่งแวดล)อม อาหารปลอดภัย การแก)ไข ควบคุม และปkองกันมลพิษสิ่งแวดล)อม การศึกษาดูงาน และ
กรณีศึกษา 

Basic knowledge on environmental pollution, environmental chemistry on the fate and 
transport of contaminants in environment, soil pollution, water pollution, air pollution, solid 
waste and hazardous waste, effect of environmental pollution on resources and 
environment, agricultural activity and environmental pollution, agrochemical and 
environment, food safety, environmental pollution; control and protection, excursion and 
case study. 
AG123 351   ความอุดมสมบูรณ>ของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 

   Soil Fertility and Plant Nutrition 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 201 

ดินในเชิงแหล�งธาตุอาหารพืช ประวัติและการพัฒนาการศึกษา ระบบนิเวศดิน-พืช วงจรธาตุอาหาร 
ระบบคอลลอยดXดินที่สัมพันธXกับพฤติกรรมธาตุอาหารพืช รูปธาตุอาหารและรูปที่เปUนประโยชนX กลไกที่ดินให)
ธาตุอาหารแก�รากพืช บทบาทของอินทรียวัตถุต�อความอุดมสมบูรณXของดิน วงจรและพฤติกรรมของธาตุ
อาหารพืชต�าง ๆ ในระบบดิน-พืช การประเมินความอุดมสมบูรณXของดิน ปุrย โภชนาการพืช กระบวนการที่พืช
ดูดใช) ลําเลียงและปรุงแต�งธาตุอาหารพืช หน)าที่ทางสรีรวิทยาของธาตุอาหารพืช 

Soil as a source of plant nutrients, history and development of the discipline, soil-
plant ecosystem, colloidal system associated with nutrient behavior, nutrient forms and 
available forms, processes of nutrient supply by soil, roles of soil organic matter in soil 
fertility, cycles and behavior of various nutrients in soil-plant system, soil fertility evaluation, 
fertilizers, plant nutrition, process of nutrient absorption, translocation and assimilation, 
physiological functions of nutrient elements in plant. 
AG123 433   ดินเขตร0อน          3(3-0-6) 

        Tropical Soils 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญของทรัพยากรที่ดินในเขตร)อน การจําแนกดินเขตร)อน สมบัติของดินเขตร)อน สถานภาพ
ของธาตุอาหารในดิน การใช)ประโยชนXที่ดิน การจัดการและการอนุรักษXดินและนํ้าเพ่ือความย่ังยืนของการผลิต
พืช 
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Importance of tropical land resources, classification of tropical soils, properties and 
nutrient status of tropical soils, land use in the tropics, soil and water management and 
conservation for sustainable crop production. 
AG123 434   วิทยาแรMในดินเบ้ืองต0น                                                        3(3-0-6) 

        Introduction to Soil Mineralogy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

สมบัติ โครงสร)าง การผุพัง และการกําเนิดของแร�ในดิน องคXประกอบทางแร�ในดิน ความสัมพันธXของแร�
กับการแพร�กระจายในดิน เทคนิคการวิเคราะหXแร�ในดินโดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซX การวิเคราะหXการ
เปลี่ยนแปลงความร)อนของวัสดุ กล)องจุลทรรศนXโพลาไรซX กล)องจุลทรรศนXอิเล็กตรอน 

Properties, structure, weathering and formation of minerals in soils; mineralogical 
compositions of soil; relationships between minerals and their distribution in soils; analytical 
techniques for minerals in soils x-ray diffraction, differential thermal analysis, polarizing 
microscope, electron microscope. 
AG123 796   การฝKกงานทางปฐพีศาสตร>และสิ่งแวดล0อม 2     1(0-6-3) 

Practicum in Soil Science and Environment II  
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การฝpกเทคนิคข้ันพ้ืนฐานในงานทดลองทางปฐพีศาสตรXและสิ่งแวดล)อมการเก็บตัวอย�างดินเพ่ือการ
วิเคราะหX การเตรียมแปลงทดลองปลูกพืชในแต�ละกรรมวิธีการทดลอง การเพาะปลูก การจัดการพืช การเก็บ
ตัวอย�างพืชเพ่ือการวิเคราะหXการเขียนและการนําเสนอรายงาน 

Training in soil science and environment experiment basic techniques, soil sampling for 
analysis, preparation of experimental plots in each treatment, planting, crop management, 
plant sampling for analysis, writing and presenting a report. 
AG123 797   การฝKกงานทางปฐพีศาสตร>และสิ่งแวดล0อม 3     1(0-6-3) 

        Practicum in Soil Science and Environment III  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การฝpกงานตามหน�วยงานของเอกชนหรือรัฐที่ได)รับความเห็นชอบจากภาควิชาการสะท)อนผลการเรยีนรู)
เชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอ 

Training in private or governmental organizations approved by the department, 
reflection on learning experience, report writing and presentation. 
AG124 311   ฟ[สิกส>ของดิน         2(1-3-5) 

  Soil Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

สมบัติทางกายภาพของดิน เน้ือดิน โครงสร)างของดิน ความร�วนเหนียวของดิน อากาศในดิน อุณหภูมิ
ดิน บทบาทและความสําคัญของนํ้าในดิน สมบัติเบื้องต)นที่สําคัญของนํ้า การปรากฏตัวของนํ้าในดินที่สภาพ
สถิตยศาสตรX การเคลื่อนที่ของนํ้าในดิน รอยเท)านํ้า ความต)องการนํ้าของพืช 

Soil physics, soil texture, soil structure, soil consistence, air in soil, soil temperature, 
important of soil water, general property of water, soil water movement, water footprint, 
crop water requirement. 
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AG124 412   เทคโนโลยีปุ\ย         3(3-0-6)
   Fertilizer Technology 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
พัฒนาการของปุrย ป&จจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารที่จําเปUนสําหรับพืชหลักการและ

เทคนิคการใช)ปุrยชนิดต�างๆการจําแนกและคุณสมบัติของปุrยการผลิตปุrยอินทรียXหลักการผลิตปุrยเคมีการผสม
ปุrยคําแนะนําการซื้อปุrยเคมี  

Development of fertilizer, factors controlling plant growth, essential nutrients, fertilizer 
application principles and techniques, fertilizers properties and classification, organic fertilizer 
production, manufacturing of chemical fertilizers, fertilizer purchasing guidelines. 
AG124 415   หลักมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติ       3(3-0-6) 

       Fundamental of Natural Disaster 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยระบบเตือนภัยภาวะโลกร)อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยแล)ง อุทกภัย ดินถล�มไฟป�าหลุมยุบ แผ�นดินไหวสึนามิ วาตภัยระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมาตรการและแผนปkองกัน บรรเทา
และฟ��นฟูกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการภัยธรรมชาติ และกรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

Natural disasters in Thailand, warning systems, global warming and climate change, 
droughts, flood, landslide, forest fire, sinkhole, earthquake, tsunami and storm, 
geoinformatics system for natural disaster management, natural disaster risk and impact 
assessments, mitigation measures and action plan, people participation in natural disaster 
management, and case study of natural disaster management. 
AG124 416   การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล0อม      3(3-0-6) 

        Resources and Environment Management 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

มโนทัศนXและทฤษฎีด)านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม การวิเคราะหXระบบสิ่งแวดล)อม 
ผลกระทบจากการใช)ประโยชนXที่ดินนโยบายการใช)ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล)อมการวางแผนการใช)
ทรัพยากรที่ดินเพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล)อม กระบวนการในการมีส�วนร�วมของประชาชนเพ่ือการ
จัดการที่ดินและสิ่งแวดล)อม และกรณีศึกษา 

Concept and theory in natural resources and environmental management, 
environmental system analysis, impacts from the land uses, policies for the use of land 
resources and environment, land use planning for management of resources and 
environment, people’s participation in resources and environment management, case 
studies. 
AG124 417   นิเวศวิทยาทรัพยากรดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  3(3-0-6) 

        Land Resources Ecology and Climate Change 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิด นิยาม และความหมายของระบบนิเวศและทรัพยากรที่ดิน ระบบนิเวศของที่ดินองคXประกอบ
ของที่ดินหน)าที่และปฏิสัมพันธXขององคXประกอบของที่ดินพัฒนาการของการใช)ที่ดินเพ่ือการเกษตรและ
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สิ่งแวดล)อม นิเวศวิทยาเชิงบริการผลกระทบของการใช)ทรัพยากรที่ดินต�อองคXประกอบต�างๆของระบบนิเวศ
ของที่ดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร)อน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต�อ
นิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดิน การวิเคราะหXความย่ังยืนของการใช)ทรัพยากรที่ดินแนวทางลดความเสื่อมโทรมของ
ที่ดินและปรับปรุงให)เกิดความย่ังยืน 

Concept, definition and meaning of an ecosystem and land resource, land ecosystem 
components functions and interactions of land ecosystem, components, development of 
land resource utilization for agriculture and environment, ecologicalservice,impacts of land 
resource utilization on various components of land ecosystem, climate change, global 
warming, impact of climate change on land resource ecology, analysis of sustainability of 
land resource utilization and measures to mitigate land degradation and improve land 
resource sustainability. 
AG124 419   การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย     3(3-0-6) 

  Solid Waste and Hazardous Waste Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การกักเก็บ การรวบรวม การหมุนเวียนกลับมาใช)ประโยชนX การกําจัด 
และการจัดการ กรณีศึกษา 

Solid waste and hazardous waste, storage, collection, recovery, disposal and 
management, case study. 
AG124 431   การกําเนิดดิน         3(3-0-6) 

     Soil Genesis 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

วัตถุต)นกําเนิดดิน สัณฐานวิทยาของดิน กระบวนการสร)างตัวของดิน ป&จจัยการสร)างตัวของดิน การ
จําแนกดินการกระจายตัวของดินในโลก 

Soil parent materials, soil morphology, soil forming processes, soil forming factors, soil 
classification, worldwide distribution of soils. 
AG124 432   การวิเคราะห>และประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดล0อม  3(3-0-6)
        Resources and Environmental Impact Analysis and Assessment 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
วิธีการวิเคราะหXระบบสิ่งแวดล)อม  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล)อมด)านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 

คุณค�าการใช)ประโยชนXของมนุษยX คุณภาพชีวิตผลกระทบทางสุขภาพและผลกระทบทางสังคมจากโครงการ
พัฒนา การมีส�วนร�วมของสาธารณะ การกําหนดมาตรการและแผนการลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล)อม การจัดทําข)อเสนอและการจัดทํารายงานการวิเคราะหXผลกระทบสิ่งแวดล)อมและ
กรณีศึกษา  

Methods of environmental system analysis, environmental impact assessment on 
physical and biological resources, human utilization, quality of life, health impact 
assessment including social impact assessment from the development projects, public 
participation, mitigation measure and plan, monitoring program, preparation of proposal and 
environmental impact assessment report and case study. 
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AG124 445   การจัดการและการอนุรักษ>ดินและนํ้า      3(3-0-6) 
        Soil and Water Management and Conservation 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความเสื่อมโทรมของดินและสาเหตุการชะล)างพังทลายของดินประกอบด)วย สาเหตุการควบคุมและ
ป&จจัยที่ส�งเสริมและกลไกการชะล)างพังทลายของดินโดยนํ้าและลม สมการการสูญเสียดินสากล การประเมิน
การสูญเสียดิน การชลประทานการฟ��นฟูป�าต)นนํ้าเพ่ือการอนุรักษXดินและนํ้า การเก็บเกี่ยวทรัพยากรนํ้า 
 Soil degradation and causes, soil erosion including causes, control and promoting 
factors mechanisms of soil erosion by water and wind, universal soil losses equation (USLE), 
estimation of soil loss, soil water irrigation, restoration of headwater forest for soil and water 
conservation, water harvesting. 
AG124 462   จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     3(2-3-5) 

Soil Microbiology and Biotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมต�างๆ ของจุลินทรียXในดินบทบาทของจุลินทรียXในดินต�อการแปรสภาพ
อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชจุลินทรียXในดินกับวัฏจักรคารXบอน วัฏจักรไนโตรเจน ความสัมพันธXระหว�าง
จุลินทรียXกิจกรรมจุลินทรียXในบริเวณรากพืช การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ ไมคอรXไรซา จุลินทรียXในดินกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

Kinds, nature and activities of microorganisms in soil, roles of soil microorganisms in 
organic matter decomposition and plant nutrient,soil microorganismsin carbon cycle, 
nitrogen cycle, relationships between microorganisms, microbial activities in the rhizosphere, 
biological nitrogen fixation, mycorrhiza, soil microorganisms and biotechnology. 
AG124 761   การสัมมนาทางปฐพีศาสตร>และสิ่งแวดล0อม     1(1-0-2) 

  Seminar in Soil Science and Environment 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  

การค)นคว)าวรรณกรรมปริทัศนXที่เกี่ยวข)องทางด)านปฐพีศาสตรXและสิ่งแวดล)อมการเขียนบทความทาง
วิชาการการนําเสนอการอภิปรายและสรุปผลการสัมมนาภายใต)การควบคุมดูแลของคณาจารยXในสาขาวิชา 

Literature review relating to land resources and environment, academic report writing, 
oral presentation discussion and conclusion under the supervision of designated faculty 
members. 
AG124 775   โครงงานนักศึกษาด0านปฐพีศาสตร>และสิ่งแวดล0อม    3(1-6-5) 

  Student Project in Soil Science and Environment 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การวางแผนและดําเนินการทดลองทางด)านปฐพีศาสตรXและสิ่งแวดล)อม การวิเคราะหXข)อมูล เขียน
รายงาน และการนําเสนอผลการศึกษาภายใต)การควบคุมดูแลของคณาจารยXในสาขาวิชา 

Planning and conducting experiment on soil science and environment, data analysis, 
report writing and presentation of the results under the supervision of designated faculty 
members. 
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AG133 001   หลักการขยายพันธุ>พืช        3(2-3-5) 
Principle of Plant Propagation 

    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
หลักการและแนวคิดในขยายพันธุXพืชแบบใช)เพศและไม�ใช)เพศ การเพาะเมล็ด การตัดชํา การติดตา-ต�อ

กิ่ง การตอน การทาบกิ่ง และเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ การเตรียมและการใช)สารควบคุมการเจริญเติบโต การสร)าง
และการจัดการสถานทีเ่พ่ือใช)ในงานขยายพันธุXพืช  

Principle and concept of sexual and asexual plant propagations, seed sowing, cutting, 
budding, air layering, grafting and plant tissue culture, preparation and application of plant 
growth regulators, site establishment and management in plant propagation. 
AG133 101   การผลิตผักเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 

    Economic Vegetable Production 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของผัก การจัดจําแนก การวางแผนและการจัดการทางการเกษตรที่เหมาะสม
ในการผลิตผักสด ผักอุตสาหกรรมและเมล็ดพันธุXผักเศรษฐกิจ ผักพ้ืนบ)าน คุณภาพผลผลิต การเก็บเกี่ยว และ
การตลาด 

Importance of economic vegetables, classification of vegetable crops, planning and 
management of Good Agricultural Practice (GAP) for fresh vegetable, processing vegetable 
and economic vegetable seed, local vegetable crops,product quality, harvesting and 
marketing. 
AG133 201   หลักการผลิตไม0ผล         3(2-3-5)
      Principles of Fruit Crop Production 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ความสําคัญของไม)ผล การจําแนกชนิดของไม)ผล ลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตรX ถ่ินกําเนิด การ

กระจายพันธุX การจัดการการผลิตอย�างถูกต)องและเหมาะสม การปฏิบัติดูแลรักษา การขยายพันธุX การเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การใช)ประโยชนX และการตลาดของไม)ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย 

Importance of fruit crops, classification of fruit crops, botanical characteristics, origins 
and distribution, Good Agriculture Practice (GAP),cultural practice, propagation, harvesting, 
post-harvest management, utilization and marketing of economic fruit crops in Thailand. 
AG133 301   การผลิตไม0ดอกไม0ประดับ        3(2-3-5) 

   Flower and Ornamental Plant Production  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญและสถานการณXการผลิตไม)ดอกไม)ประดับ การวางแผนการผลิต กระบวนการ วิธีการผลิต
อย�างถูกต)องเหมาะสมในไม)ดอกเศรษฐกิจ ได)แก� กล)วยไม) กุหลาบ เบญจมาศ ไม)ดอกประเภทหัวและไม)ดอกที่
สําคัญอื่นๆ และไม)ประดับที่สําคัญทางเศรษฐกิจต�าง ๆ การผลิตเมล็ดพันธุXไม)ดอกที่สําคัญ การจัดการสถาน
เพาะชําและการตลาด 

Importance and situation of flower and ornamental plant production, production 
planning,Good Agricultural Practice (GAP) of some economic flower plants i.e. orchid, 
rose,chrysanthemum, marigold, flower bulband economic ornamental plants,flower seed 
production, nursery management and marketing. 
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AG133 302   การจัดสวนและการจัดการสนามหญ0า      3(2-3-5) 
   Landscape Gardening and Turf Grass Management  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญของการจัดสวน รูปแบบและชนิดของสวน องคXประกอบของสวน พรรณไม)และการเลอืก
พรรณไม) องคXประกอบศิลป�ในการออกแบบ การประเมินราคา ข้ันตอนและวิธีการจัดสวน การบํารงุดูแลรักษา 
การจัดสวนขนาดเลก็ ประโยชนXและความสําคัญของหญ)าสนาม ประเภทของสนามหญ)า การทําสนามหญ)า 
และการบํารงุรกัษา 

Importance of landscape gardening, types of landscape garden, enrichment in 
landscape garden and plant selection, art theory of design, cost estimation, landscape 
gardening installment and maintenance, miniature gardening, the utility genera 
establishment and maintenance of turf grass. 
AG133 701   การผลิตเมล็ดพันธุ>ผัก        3(2-3-5) 

    Vegetable Seed Production 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญและประเภทของเมล็ดพันธุXผัก การวางแผนและการจัดการการผลิตเมล็ดพันธุXผักที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การจัดการเมล็ดพันธุXก�อนและหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตเมล็ดพันธุXผักแบบมีสัญญา
ผูกพันธุX 

Importance and types of vegetable seed, management of economic vegetable seed 
production, pre- and post harvest handing, contract farming of vegetable seed production.   
AG133 796   การฝKกงานทางพืชสวน 1        1(0-6-3) 

     Practicum in Horticulture I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การฝpกขยายพันธุXพืชสวนด)วยวิธีการต�างๆ การวางแผน การจัดการการผลิต และการดูแลรักษาส�วน
ขยายพันธุXพืชสวน และการจัดการสถานเพาะชํา 

Practice on horticultural crop propagation, planning, production management and 
managing in horticultural propagules and nursery operation. 
AG133 797    การฝKกงานทางพืชสวน 2        1(0-6-3) 

   Practicum in Horticulture II 
เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 797 

การฝpกทักษะการจัดการ ต้ังแต�การวางแผน การเตรียมการ การให)คําแนะนําแก�นักศึกษาระหว�างการ
ฝpกงานในรายวิชา AG001 797การฝpกงานทางพืชศาสตรX 2 ซึ่งเปUนการฝpกปฏิบัติการผลิตพืชสวนเบื้องต)น เริ่ม
ต้ังแต�การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การวางระบบนํ้าสําหรับการผลิตพืชสวน การเพาะเมล็ดและการย)ายกล)า การปลูก 
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการการตลาดผลิตผลพืชสวนรวมทั้งการจัดทําแปลงสาธิตพืชสวน
สําหรับรายวิชา AG001 797การฝpกงานทางพืชศาสตรX 2 

Practical training in management skill starting from planning, preparation and giving 
advices to students enrolled in AG 001 797 Practicum in Plant Science 2; complete cycle of 
practical training in basic production of horticultural crops, starting from seedbed 
preparation, irrigation set up, seed sowing and transplanting seedlings, cultural practice, 
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harvesting and marketing management of horticultural products. Practical training in 
establishing demonstration plotfor AG 001 797 Practicum in Plant Science 2.  
AG134 002   พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร         3(3-0-6) 

     Spice and Medicinal Plants Production  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ประเภทของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ประเภทและการใช)ประโยชนXจากสารทุติยภูมิในพืช การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี กระบวนการและวิธีการผลิตที่ดี ผลิตภัณฑX และการตลาด 

Types of spice and medicinal plants, type and utilization of secondary metabolites, 
Good Agricultural Practice (GAP), Good Manufactural Practice (GMP), products and marketing. 
AG134 003   การผลิตพืชสวนเพ่ืออุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

   Production of Industrial Horticulture Crops  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนXของพืชสวนอุตสาหกรรม ได)แก� ยางพารา พืชเครื่องด่ืม ยูคา
ลิปตัส และปาลXมนํ้ามัน เริ่มต้ังแต�การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผลิตภัณฑX และการตลาด 

Meaning and importance of industrial horticulturalincluding rubber plants, beverage 
crops, eucalyptus oil palms starting from Good Agriculture Practice (GAP), products and 
marketing. 
AG134 004   การจัดดอกไม0และการออกแบบ       3(2-3-5) 

Flower Arrangement and Design 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญ วิวัฒนาการและพ้ืนฐานของการจัดดอกไม) ชนิดและการเลือกใช)ดอกไม)และใบไม) ในการจัด
ช้ินงาน การเก็บรักษาและการดูแลดอกไม)สด วัสดุและอุปกรณX หลักทางศิลปะการจัดดอกไม)การจัดดอกไม)ข้ัน
พ้ืนฐาน เทคนิคพิเศษ และนวัตกรรมในการจัดดอกไม)การออกแบบและการสร)างสรรคXงานจัดดอกไม)ในโอกาส
พิเศษ การจัดดอกไม)เชิงธุรกิจ การวิภาคผลงานการจัดดอกไม)เชิงสร)างสรรคX 

Importance, evolution and basic of flower arrangement,type and selection of flowers 
and foliage leaf, fresh flower care and handling, material and equipment, principle of art for 
flower arrangement, basic of floral design, special technique and innovation for flower 
arrangement, floral design and its creation in special occasion, commercial flower 
arrangement, critic for creative flower arrangement. 
AG134 401   สรีรวิทยาทางพืชสวน        3(2-3-5) 

Physiology of Horticultural Crops 
      เงื่อนไขของรายวิชา : AG143 312 

ความสําคัญของกระบวนการสรีรวิทยาต�อการผลิตพืชสวน กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชสวนใน
ระยะวัฒนภาค ระยะสืบพันธุX และระยะเสื่อมชรา สารควบคุมการเจริญเติบโตและผลที่มีต�อการเจริญเติบโต
ของพืชสวน สภาพแวดล)อมที่มีผลต�อการผลิตและสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว 

Importance of physiological process of horticultural crops, physiological process in 
vegetative phase, reproductive phase and senescence, plant hormones and plant growth 
regulators and their effects, environmental factors affecting horticultural production and 
postharvest physiology. 
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AG134 402   เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน    3(2-3-5) 
    Postharvest Technology of Horticultural Commodities 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญของการสูญเสียผลิตผลหลังเก็บเกี่ยวลักษณะโครงสร)างของผลิตผลทางพืชสวนการ
เปลี่ยนแปลงของขบวนการชีวเคมีและชีวฟ�สิกสXเกี่ยวกับการแก�การสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดพืช
สวนหลังการเก็บเกี่ยวการเตรียมผลิตผลสดจากแหล�งผลิตสู�ผู)บริโภคการเก็บรักษาการขนส�งการบรรจุหีบห�อ
การคัดคุณภาพโรคหลังการเก็บเกี่ยวและสภาพแวดล)อมที่เหมาะสมในการเก็บรักษา 

The Importance of post harvest losses, characteristics and structure of horticultural 
products, biochemical and biophysical changes related to aging, maturity and senescence in 
post harvest horticultural product; preparing products from production area to consumer 
sites, storage, transportation, packaging, quality selection, post harvest diseases and suitable 
environments for storage. 
AG134 403   การใช0สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน     3(2-3-5) 

      Plant Growth Regulators in Horticulture 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG143 312 

สารควบคุมการเจรญิเติบโตของพืช คุณสมบัติ และการนํามาใช)กับการผลิตพืชสวน  
Plant growth regulators, properties and uses for horticultural crops production. 

AG134 601   การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชในเชิงพาณิชย>      3(2-3-5) 
   Commercial Plant Tissue Culture 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ความสําคัญและป&จจัยที่มีผลต�อการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช หลักการ ข้ันตอน และการวางแผนการ

ขยายพันธุXพืชในสภาพปลอดเช้ือ เทคนิคและวิธีการขยายพันธุXพืชที่สําคัญบางชนิดในเชิงพาณิชยXโดยการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ การปรับปรุงพันธุXพืชในสภาพปลอดเช้ือ การผลิตพืช
บางชนิดให)ปลอดเช้ือไวรัสและไมโครพลาสมา การผลิตพืชที่ต)านทานโรคในสภาพปลอดเช้ือ การอนุรักษXสาย
พันธุXพืชในสภาพปลอดเช้ือ 

Importance and factors affecting plant tissue culture, principle stages and planning of 
micropropagation, techniques and methods of commercial micropropagation of some 
economic plant, planning and management of tissue culture business, in vitro crop 
improvement, virus and microplasma free plant production, in vitro disease resistant plant 
production, in vitro plant preservation. 
AG134 761   การสัมมนาทางพืชสวน        1(1-0-2) 

   Seminar in Horticulture 
   เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 4 วิชาเอกพืชสวน 

วรรณกรรมปริทัศนXทางวิชาการที่เกี่ยวข)องกับพืชสวน การเขียนบทความทางวิชาการ การนําเสนอ 
อภิปรายและสรุปผลการสัมมนา 

Literature review on topics relating to horticulture, scientific report writing, 
presentation, discussion and conclusion of seminar. 
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AG134 774   ปYญหาพิเศษทางพืชสวน        3(0-9-4) 
Special Problems in Horticulture 

เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 3 หรือ 4 วิชาเอกพืชสวน 
การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางด)านพืชสวน การวิเคราะหXข)อมูล การเขียนรายงาน และการ

นําเสนอผลการวิจัยภายใต)การควบคุมของอาจารยXประจําสาขา 
Planning and conducting research on horticulture, data analysis, report writing and 

presentation under the supervision of designated faculty members. 

AG134 775   โครงงานนักศึกษาด0านพืชสวน       3(1-6-5) 
  Student Project in Horticulture 

เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 3 หรือ 4 วิชาเอกพืชสวน 
โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรอืหัวข)อเรื่องทางพืชสวน การปฏิบัติการสะท)อนผลการเรียนรู)เชิง

ประสบการณX การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 
Student project on selected issues or topics in horticulture, implementation, reflection 

on experience, report writing and presentation. 

AG143 311   การผลิตพืชไรMเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 
Economic Field Crop Production 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

กระบวนการผลิต การใช)ประโยชนX และการตลาดของพืชไร�เศรษฐกิจ ในกลุ�มธัญพืช พืชตระกูลถ่ัว  พืช
เส)นใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน พืชนํ้ามัน และพืชอาหารสัตวX 

Production process, utilization and marketing of economic field crops; cereal crops, 
leguminous crops, fiber crops, industrial crops, oil crops and forage crops. 
AG143 312   สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช        3(3-0-6) 

 Physiology for Crop Production 
เงื่อนไขของรายวิชา : ต)องผ�านรายวิชา SC101 011 และรายวิชา SC803 305 

บทบาท ความสําคัญ และกลไกของกระบวนการทางเคมีและฟ�สิกสXภายในต)น พืชเพ่ือประยุกตXใช)ในการ
ปรับปรุงผลผลิตของพืชให)ดีข้ึน ได)แก� การเคลื่อนย)ายนํ้า แร�ธาตุและอาหาร กระบวนการสังเคราะหXด)วยแสง 
การเปลี่ยนแปลงของคารXโบไฮเดรตและโปรตีน การหายใจ แร�ธาตุอาหาร ฮอรXโมน การเจริญเติบโต พัฒนาการ
ของพืชและกลุ�มพืช 

Roles, importance and mechanisms of chemical and physical processes in plant with 
the aim to improve crop productivity, the processes include : water and nutrient transport 
and translocation, photosynthesis, carbohydrate and protein synthesis, respiration, mineral 
nutrients and plant hormones, growth and development of an individual plant and crops. 
AG143 361  ระบบการทําฟาร>ม        2(2-0-4) 

Farming Systems 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญ และความหมายของระบบการทําฟารXม ความคิดเชิงระบบ เกษตรกรรายย�อย การ
วิเคราะหXพ้ืนที่ การรวบรวม และวิเคราะหXข)อมูลทุติยภูมิทางด)านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม การ
รวบรวม และวิเคราะหXข)อมูลปฐมภูมิ การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรชุมชน การวิจัยและพัฒนาระบบการทํา



124 

 

 

 

ฟารXม การประเมินผลการทดสอบเทคโนโลยีทางด)านสถิติ เศรษฐศาสตรX และสังคม ชนิดของระบบการทํา
ฟารXมในประเทศไทย 

Importance and meaning of farming systems, system thinking, smallholder farmers, 
area analysis, secondary data collection and analysis including physical, biological and socio-
economic, primary data collection and analysis, agricultural planning of community, farming 
systems research and development, evaluation of testing technology including statistic, 
economic and social, type of farming systems in Thailand. 
AG143 404   อุตุนิยมวิทยาเกษตร        3(3-0-6) 

Agricultural Meteorology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

บทบาทของอุตุนิยมวิทยาเกษตร การหมุนเวียนของอากาศ การแบ�งเขตภูมิอากาศ อิทธิพลของ
ป&จจัยองคXประกอบฟkาอากาศต�อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชการวิเคราะหXและแปลข)อมลูฟkาอากาศ
เพ่ือการเกษตร ผลของอากาศที่เปลี่ยนแปลงต�อการเกษตร 

Role of agricultural meteorology, air circulation, climate classification, effect of climatic 
factors on crop growth and development, analysis and interpretation of climatological data 
for agriculture, effect of climate change on agriculture. 
AG143 411   ธัญพืช          2(2-0-4) 

 Cereal Crops 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

บทบาทและความสําคัญของธัญพืช สถานการณXการผลิตและการตลาดธัญพืชที่สําคัญ ชนิดธัญพืชที่
สําคัญของไทย ระบบการผลิต การปรับปรุงพันธุX โรค แมลงและวัชพืชที่สําคัญ การแปรรูปผลิตภัณฑXข)าว ข)าว
สาลี ข)าวโพดและข)าวฟ�าง 

Roles and importance of cereals, current world production and markets, major cereal 
crops of Thailand, production systems, crop improvement, major diseases, insects and 
weeds, processing of rice, wheat, maize and sorghum. 
AG143 412   พืชอุตสาหกรรม         2(2-0-4) 

    Industrial Crops 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

บทบาท ความสําคัญ พฤกษศาสตรXกระบวนการผลิต การใช)ประโยชนX และสถานการณXการผลิตและ
การตลาดของมันสําปะหลัง ยางพารา และพืชอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพบางชนิด 

Roles, importance, botany, production process, utilization, current situation of 
production and marketing of cassava, para rubber and some other high potential industrial 
crops. 
AG143 413   พืชนํ้ามัน          2(2-0-4) 

      Oil Crops 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

บทบาท ความสําคัญ สถานการณXการผลิต การตลาด ข้ันตอนการผลิตต�างๆ พันธุX การเขตกรรม 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคและแมลง การใช)ประโยชนXของถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ปาลXมนํ้ามัน 
มะพร)าว และพืชนํ้ามันที่มีศักยภาพบางชนิด 
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Roles, Importance, current production situation, marketing, production process, 
cultivars, cultural practices, post-harvest technology, insect and disease control, utilization of 
soybean, peanut, oil palm, coconut, and some other high potential oil crops. 
AG143 419   การผลิตอ0อยและผลิตภัณฑ>       2(2-0-4) 

    Sugarcane Production and Products 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญของอ)อยและผลิตภัณฑX ถ่ินกําหนด วิวัฒนาการ ลักษณะพฤกษศาสตรX พันธุศาสตรX และ
การปรับปรุงพันธุXอ)อย โรค แมลงและศัตรูที่สําคัญของอ)อย ระบบการผลิตอ)อย ระบบการผลิตนํ้าตาล ระบบ
การตลาดนํ้าตาลและระบบแบ�งป&นผลประโยชนXระหว�างชาวไร�อ)อยและโรงงานนํ้าตาล เทคโนโลยีการผลิตอ)อย 
เครื่องจักรทุ�นแรงในไร�อ)อย กระบวนการผลิตนํ้าตาล การแปรรูปนํ้าตาลเปUนผลิตภัณฑX และการใช)ประโยชนXผล
พลอยได)จากกระบวนการผลิตนํ้าตาล 

Importance of sugarcane and its products, sugarcane origin and evolution, botany, 
genetics and sugarcane breeding, diseases, insects, pest, weeds and control measures, 
sugarcane and sugar production systems, market and income sharing systems, sugarcane 
production technology, farm machinery, sugar production process and its downstream 
products, by-products and their utilizations. 
AG143 451   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ>        3(2-3-5) 

      Seed Technology 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

บทบาทของเมล็ดพันธุXกับความมั่นคงทางอาหาร การเกิดเมล็ด โครงสร)างและส�วนประกอบของเมล็ด
พันธุX พัฒนาการและการสุกแก�ของเมล็ดพันธุX การลดความช้ืน การปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุX การงอกของ
เมล็ดพันธุX การพักตัวของเมล็ดพันธุX การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุX การเก็บรักษาเมล็ดพันธุX การยกระดับ
คุณภาพเมล็ดพันธุX การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุX การผลิตเมล็ดพันธุXภายใต)การรับรองคุณภาพ กฎหมายเมล็ด
พันธุX สถานการณXป&จจุบันการใช)เมล็ดพันธุXในประเทศไทย การทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุX 

Seed and its role on food security, seed formation, seed structure and compositions, 
seed development and maturation, seed drying, seed processing, seed germination, seed 
dormancy, seed deterioration, seed storage, seed enhancement, seed quality control, seed 
multiplication under certification scheme, seed law, current seed usage in Thailand, seed 
quality testing. 
AG143 796   การฝKกงานทางพืชไรM 1        1(0-6-3) 

      Practicum in Agronomy I 
      เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 796 

ฝpกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุXพืชไร�ที่สําคัญบางชนิด ทั้งพืชผสมตัวเอง และพืชผสมข)าม ฝpก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุXข)าวโพด ข)าว และถ่ัวเหลือง ฝpกปฏิบัติการขยายพันธุXอ)อย และยางพารา 

Practical training in seed production of some important field crops, both self-
pollinated and cross-pollinated crops, practical training in seed production of corn, rice and 
soybean, practical training in vegetative propagation of cassava and pararubber. 
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AG143 797   การฝKกงานทางพืชไรM 2        1(0-6-3) 
Practicum in Agronomy II 

       เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ AG143 796 
การฝpกทักษะการจัดการ ต้ังแต�การวางแผน การเตรียมการ การให)คําแนะนําแก�นักศึกษาระหว�างการ

ฝpกงานในรายวิชา AG001 796การฝpกงานทางพืชศาสตรX 1 ซึ่งเปUนการฝpกปฏิบัติในการผลิตพืชไร�ที่สําคัญแบบ
ครบวงจร เริ่มต้ังแต�การเตรียมดิน การเขตกรรม การประเมินต)นทุนและกําไร การฝpกทักษะในการใช)เครื่องมือ
และเครื่องจักรทางการเกษตรในกระบวนการการผลิตพืช รวมทั้งการจัดทําแปลงสาธิตพืชไร�สําหรับรายวิชา 
AG001 796การฝpกงานทางพืชศาสตรX 1 

Practical training in management skill starting from planning, preparation and giving 
advices to students enrolled in AG001 796 Practicum in Plant Science 1; complete cycle of 
practical training in production of some important crops, starting from planning, land 
preparation, planting, cultural practices, cost and benefit evaluation, using agricultural tools 
and machines. Practical training in establishing demonstration plot for AG001 796 Practicum 
in Plant Science 1. 
AG143 798   การฝKกงานทางพืชไรM 3        1(0-6-3) 

       Practicum in Agronomy III 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ต)องผ�านรายวิชา AG143 797 

การฝpกเกี่ยวกับเทคนิคและการใช)เครื่องมือในห)องปฏิบัติการต�างๆ เช�น สรีรวิทยา โภชนาการพืชและ
การเทคโนโลยีชีวภาพ 

Training in techniques and handlings of equipment in plant physiology, plant nutrition, 
and plant biotechnology. 
AG144 402   วัชพืชและการควบคุม        3(2-3-5) 

      Weeds and Weed Control 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การจําแนกชนิด การขยายพันธุX การแพร�กระจาย และนิเวศวิทยาของวัชพืช 
วิธีการจัดการวัชพืช และการปkองกันโดยการเขตกรรม  วิธีกล ชีววิธี การควบคุมด)วยสารเคมี และการควบคุม
วัชพืชแบบผสมผสาน คุณสมบัติของสารกําจัดวัชพืช กลไกการทําลาย การเลือกทําลาย ป&จจัยที่มีผลกระทบต�อ
ประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืช อุปกรณX และวิธีการใช)สารกําจัดวัชพืชวัชพืชต)านทานสาร การใช)สารกําจัด
วัชพืชอย�างปลอดภัย 

Economic importance, classification, reproduction, distribution and ecology of weeds, 
methods of weed management and prevention using cultural practices, mechanical, 
biological, chemical weed control and integrated weed management, herbicide properties, 
modes of action, selectivity, factors affecting herbicide efficacy, equipment and methods of 
herbicide application, herbicide-resistant weeds, herbicide safety. 
AG144 417   การผลิตพืชไรMแบบบูรณาการ       3(1-6-5) 

    Integrated Management in Field Crop Production 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ต)องผ�านรายวิชา AG143 311 
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การวิเคราะหXและอภิปรายในเรื่องการจัดการการผลิต การใช)ประโยชนX การแปรรูปการตลาดพืชไร�
เศรษฐกิจ ธัญพืช พืชเส)นใย พืชอุตสาหกรรม พืชตระกูลถ่ัว พืชนํ้ามัน พืชอาหารสัตวX และพืชไร�ยืนต)น ทั้งชอง
ไทยและของโลก 

Analysis and discussion on production management, utilization, processing, marketing 
of economic field crops, cereal crops, fiber crops, industrial crops, leguminous crops, oil 
crops, forage crops and perennial field crops, of Thailand and world. 
AG144 432   การปรับปรุงพันธุ>พืช        3(2-3-5) 

Plant Breeding 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

กระบวนการสร)างหน�วยสืบพันธุX แหล�งพันธุกรรม และการอนุรักษXพันธุXพืช การคัดเลือกพันธุXพืชที่
ขยายพันธุXโดยไม�ใช)เพศ วิธีการปรับปรุงพันธุXพืชผสมตัวเองและพืชผสมข)าม การปรับปรุงพันธุXพืชโดยการชักนํา
ให)เกิดการกลายพันธุXการปรับปรุงพันธุXพืชให)ต)านทานโรค แมลงและสภาพแวดล)อมที่ไม�เหมาะสม การ
ประยุกตXใช)ความแปรปรวนของโครโมโซมและเทคโนโลยี ชีวภาพในงานด)านการปรับปรุงพันธุX การรับรองเมลด็
พันธุXพืชและการกระจายเมล็ดพันธุXดี 

Gametogenesis, genetic resources and conservation, clonal selection, breeding 
procedures for self and cross pollinated crops, mutation breeding, breeding for disease, 
insect and environmental stress resistances, applications of chromosomal aberration and 
biotechnology for crop improvement, procedure for releasing new varieties, seed 
certification and improved quality seed distribution. 
AG144 441   นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา        3(2-3-2) 

Field Crop Ecology and Physiology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ต)องผ�านรายวิชา AG143 312 

กระบวนการสรีรวิทยาของกลุ�มพืชไร� ซึ่งมีผลกระทบต�อผลผลิตทางเศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโต การ
สังเคราะหXด)วยแสงการหายใจของกลุ�มพืชการกระจายคารXโบไฮเดรตสู�ผลผลิตทางเศรษฐกิจการวิเคราะหX
องคXประกอบผลผลิตเทคนิคการวิเคราะหXการเจริญเติบโตของพืชป&จจัยที่มีผลต�อการเจริญเติบโตและผลผลิต
เศรษฐกิจ 

Physiological processes which may have some effects on economic yield of crop 
plants, crop growth rate, photosynthesis, respiration, distribution of carbohydrate to 
economic yield, analysis of yield components, growth analysis techniques, factors affecting 
growth and economic yield of crop plants. 
AG144 500   ผู0ประกอบการทางพืชไรM        3(2-3-5) 

Entrepreneur in Agronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญของการเปUนผู)ประกอบการทางพืชไร� ความหมายของผู)ประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ธุรกิจเพ่ือสังคม ทักษะของการเปUนผู)ประกอบการ ช�องทางทางการตลาด ธุรกิจการผลิตข้ันต)น การ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค�า แผนธุรกิจและการประเมิน กรณีตัวอย�างธุรกิจใหม�ทางพืชไร�ที่สําคัญ 

Importance of entrepreneur in agronomy, definition of entrepreneur, small and 
medium enterprises (SMEs), social enterprise, skills for entrepreneur, marketing channel, 
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primary business, value added production, business plan and evaluation, some important 
cases of new business in agronomy. 
AG144 761   การสัมมนาทางพืชไรM        1(1-0-2) 

Seminar in Agronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  

วรรณกรรมปริทัศนXทางวิชาการที่เกี่ยวของด)านพืชไร� การเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอ การ
อภิปราย และสรุปผลการสัมมนา ภายใต)การควบคุมของอาจารยXประจําสาขาวิชา 

Literature review on topics relating to agronomy, scientific report writing, presentation, 
discussion and conclusion of the seminar under the supervision of designated faculty 
members. 
AG144 774   ปYญหาพิเศษทางพืชไรM        3(0-9-4) 

Special Problems in Agronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  

การวางแผนและการดําเนินงานวิจัยทางด)านพืชไร� การวิเคราะหXข)อมูล การเขียนรายงาน และการ
นําเสนอผลการวิจัย ภายใต)การควบคุมของอาจารยXประจําสาขาวิชา 

Planning and conducting research on agronomy, data analysis, report writing and 
presentation under the supervision of designated faculty members. 
AG144 775   โครงงานนักศึกษาด0านพืชไรM       3(1-6-5) 

Student Project in Agronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข)อเรื่องทางพืชไร� การปฏิบัติการสะท)อนผลการเรียนรู)เชิง
ประสบการณX การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอภายใต)การควบคุมของอาจารยXประจํา
สาขาวิชา 

Student project on selected issues or topics in agronomy, implementation reflection 
on learning experience, report writing and presentation under the supervision of designated 
faculty members. 
AG153 603   การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร      3(3-0-6) 

Marketing Management in Agribusiness 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การตลาดในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะหXตลาดผู)บริโภค การแบ�งส�วนการตลาดและการเลือก
เปkาหมายการตลาด การจัดการผลิตภัณฑXในธุรกิจการเกษตร การจัดการราคาสินค)าในธุรกิจการเกษตร การ
จัดการช�องทางการจัดจําหน�ายสินค)าในธุรกิจการเกษตร การจัดการการส�งเสริมทางการตลาดในธุรกิจ
การเกษตร การตลาดในยุคดิจิตอล  

Marketing in agribusiness, analyzing consumer market, market segmentation and 
market targeting, product management in agribusiness, price management in agribusiness, 
distribution channel management in agribusiness, promotion management in agribusiness, 
marketing in the digital age. 
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AG152 101  หลักเศรษฐศาสตร>เกษตร                                               3(3-0-6) 
 Principles of Agricultural Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 001# 

แนวคิดพ้ืนฐานด)านเศรษฐศาสตรXเกษตร กระบวนการผลิตทางการเกษตร ความสัมพันธXระหว�างป&จจัย
การผลิตกับผลผลิต การตัดสินใจในการใช)ป&จจัยการผลิต ต)นทุนการผลิต กําไรสูงสุดของหน�วยธุรกิจ  
อุปสงคXและอุปทาน การประเมินมูลค�าในป&จจุบันและอนาคต การวัดผลสําเร็จในการทําฟารXม การคิดค�าเสื่อม
ราคา การเปลี่ยนแปลงโครงสร)างการเกษตรจากแผนการพัฒนาที่ผ�านมา 

Basic concepts in  agricultural economics, processes of agriculturalproduction, input 
and output relationship, decision making on using inputs, production cost,  profit 
maximization of enterprises, demand and supply, present and future value evaluation, 
measurement of success farm, depreciation costs, change in agricultural structure from 
national development plan 
AG152 401  คณิตศาสตร>สําหรับเศรษฐศาสตร>เกษตร                                     3(3-0-6) 

Mathematics for Agricultural Economics 
เงื่อนไขของรายวิชา   : SC401 209# 

แนวคิดเบื้องต)นของคณิตศาสตรXในการวิเคราะหXทางเศรษฐศาสตรXเกษตร ฟ&งกXชันและกราฟ อนุพันธX 
ปริพันธX เมทริกซX ป&ญหาการหาค�าเหมาะสมที่สุด การวิเคราะหXความสัมพันธX 

Basic concept of mathematical analysis in agricultural economics, function and graph, 
derivative, integral, matrix, optimization problem, relationship analysis 
AG152 601  การสหกรณ>          3(3-0-6)
   The Cooperatives 

เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 
บทบาทและความหมายของการสหกรณX  ระบบสหกรณX  ประวัติการสหกรณX เอกลักษณXใหม�ของการ

สหกรณX  การสหกรณXในประเทศไทย  โครงสร)างสหกรณXของไทย  กฎหมายสหกรณXไทย  ลักษณะและวิธี
ดําเนินงานของสหกรณXประเภทต�าง ๆ  ป&ญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการสหกรณX 

Roles and the meaning of the cooperatives, cooperative system, history of the 
cooperatives, new definitive of cooperatives, the pattern of the cooperative in Thailand, the 
cooperative structure of Thailand, Thai cooperative law, the business management of the 
others cooperatives, problem encounter and measures for the cooperative movement 
development in Thailand 
AG153 102  การจัดการฟาร>ม         3(3-0-6) 

 Farm Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 001# 

ความหมายและขอบเขตการจัดการฟารXม หลักเศรษฐศาสตรXและการจัดการฟารXม การจัดการฟารXม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธXระหว�างป&จจัยการผลิตและผลผลิต การจัดทํางบประมาณฟารXม
และบัญชีฟารXม  การจัดการความเสี่ยงและความไม�แน�นอนในฟารXม โปรแกรมเชิงเส)นตรงและการวางแผน
ฟารXม 
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Meaning and scope of farm management, economic principle and farm management, 
farm management under sufficient economy, relationship of input and output, farm budget 
and farm account, risk and uncertainty in farming, linear programming and farm plan 
AG153 103  เศรษฐศาสตร>การผลิตทางการเกษตร      3(3-0-6) 

 Agricultural Production Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : AG152 101#, AG152 401# 

การผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย การวิเคราะหXความสัมพันธXระหว�างป&จจัยการผลิตกับป&จจัยการ
ผลิต การวิเคราะหXความสัมพันธXระหว�างป&จจัยการผลิตกับผลผลิต การวิเคราะหXความสัมพันธXระหว�างผลผลิต
กับผลผลิต การวิเคราะหXต)นทุนการผลิตและรายได) การจัดสรรป&จจัยการผลิตเพ่ือให)เกิดกําไรสูงสุด ผลได)ต�อ
การผลิต อุปทานของผลผลิตทางการเกษตร การตัดสินใจในกระบวนการผลิตทางการเกษตรเมื่อมีเวลาเข)ามา
เกี่ยวข)อง การตัดสินใจภายใต)ความเสี่ยงและความไม�แน�นอน การประยุกตXใช)สมการเชิงเส)น 

Agricultural production in Thailand, analysis of relationships between inputs and 
inputs, analysis of relationships between inputs and outputs, analysis of relationships 
between outputs and outputs, cost and revenue analysis, input allocation for profit 
maximization, return to scale, supply of agricultural produces, decision making in time and 
agricultural production process, decision making in an environment of risk and uncertainty, 
application of linear programming 
AG153 201  เศรษฐศาสตร>การตลาดและราคาเกษตร       3(3-0-6) 

 Economics of Agricultural Marketing and Price 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : AG152 101# 

บทนําการตลาดเกษตร การแข�งขันในตลาดผลผลิตเกษตร การกําหนดราคาผลผลิตเกษตร หน)าที่
การตลาด ต)นทุนและส�วนเหลื่อมการตลาด ตลาดสินค)าเกษตรล�วงหน)า การวิเคราะหXดัชนีราคาตามฤดูกาล  

Introduction of agricultural marketing, competition in agricultural commodities, price 
determination for agricultural commodities, marketing function, marketing cost and margin, 
agricultural commodity futures markets,  analysis of seasonal price index 
AG153 202  การวิเคราะห>ราคาผลผลิตเกษตร           3(3-0-6) 

 Agricultural Product Price Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : AG152 101# 

บทบาทของราคาในระบบเศรษฐกิจ  ความยืดหยุนของอุปสงคXและอุปทาน การกําหนดราคาผลผลิต
เกษตร  นโยบายด)านราคาผลผลิตเกษตร  เสถียรภาพและความแตกต�างของราคา  การกําหนดราคาสินค)า
เกษตรแปรรูป ดัชนีราคา การวิเคราะหXอนุกรมเวลา 

Roles of price in the economic system, elasticity of demand and supply, agricultural 
product price determination, agricultural price policies, price stability and price 
discrimination, processed agricultural product price determination, price index, time series 
analysis 
AG153 301  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร>ทรัพยากรทางการเกษตรเบ้ืองต0น   3(3-0-6) 

Introduction of Agricultural Resource Economics theory   
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 001#, EC101 002# 
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 ทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรXทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดิการและการวัดสวัสดิการสังคม ประสิทธิภาพ
และความล)มเหลวของตลาดทรัพยากรการเกษตร แนวคิดการจัดการทรัพยากรที่เสริมสร)างข้ึนใหม�ได)และ
เสริมสร)างใหม�ไม�ได) มาตรการและนโยบายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อมของไทย 
 Theory of natural resource economics, welfare and social welfare measurement, 
efficiency and market failure of natural resources market, concept of renewable resources 
and non-renewable resources management, measure and policy of natural resource 
management in Thailand 
AG 153 302 เศรษฐศาสตร>การทMองเท่ียวเชิงเกษตร      3(3-0-6) 

 The Economics of Agrotourism 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 001#, AG152 101# 

 การท�องเที่ยวกับการพัฒนาภาคการเกษตร การวิเคราะหXอุปสงคXและอุปทานของการท�องเที่ยวเชิง
เกษตร การแข�งขันและการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเชิงเกษตร ความร�วมมือด)านการท�องเที่ยว ธุรกิจการ
ท�องเที่ยวเชิงเกษตร การท�องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร การท�องเที่ยวและสิ่งแวดล)อม 

Tourism and the development of agricultural sector, demand analysis and supply 
analysis of agrotourism, competitiveness and the development of agrotourism, tourism 
collaboration, agrotourism business, ecotourism and agrotourism, tourism and environment 
AG153 402  การประยุกต>ใช0คอมพิวเตอร>สําหรับการวิเคราะห>ทางเศรษฐศาสตร>เกษตร 3(1-6-5) 

Computer Application for Agricultural Economics Analysis 
เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 

แนวคิดพ้ืนฐานสําหรับการใช)คอมพิวเตอรX การสร)างแฟkมข)อมูลโดยการประยุกตXใช)โปรแกรมทาง
คอมพิวเตอรX การใช)โปรแกรมทางคอมพิวเตอรXสําหรับการวิเคราะหXทางสถิติพื้นฐาน 

Basic concept of computer application, database creation by program computer 
application, use of program computer for basic statistic analysis 
AG153 403  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร>เกษตร 1                        2(2-0-4) 

Research Methods in Agricultural Economics I   
เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 

ความเปUนมาของป&ญหา คําถามงานวิจัย วัตถุประสงคXการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย การจัดทําข)อเสนอเค)าโครงการวิจัย การนําเสนอเค)าโครงการวิจัย 

Statement of the problems, research questions, research objectives, research design, 
literature review, theory and research methodology, preparation of research proposal, 
proposal presentation 
AG153 404  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร>เกษตร 2                                            2(2-0-4) 

 Research Methods in Agricultural Economics II   
 เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 

การจัดทําข)อเสนอโครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตรXเกษตร กรณีศึกษา การวิเคราะหXและการเขียน
รายงาน, สัมมนางานวิจัย 
 Preparation of research proposal in agricultural economics, case study, analysis and 
report writing, research seminars 
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AG153 405  เศรษฐมิติเพ่ือการวิเคราะห>ทางการเกษตร     3(3-0-6) 
 Econometrics in Agricultural Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : SC602 003#, AG152 401# 

การประยุกตXใช)เศรษฐมิติในการวิเคราะหXทางเศรษฐศาสตรXเกษตร แบบจําลองการถดถอยและเทคนิค
การประมาณค�า การทดสอบและแก)ป&ญหาสําหรับแบบจําลองการถดถอย การใช)โปรแกรมสําเร็จรูปในการฝpก
ปฏิบัติ การอธิบายผล 

Application of econometrics to agricultural economics analysis, regression model and 
estimation techniques, problem testing and solving procedures in regression model, use of 
application software in practice, interpretation of results 
AG153 406  กระบวนการวิเคราะห>ข0อมูลทางเศรษฐศาสตร>เกษตร    3(2-3-5) 

 Data Analytics in Agricultural Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 

ข)อมูลและสารสนเทศ การนําเข)าข)อมูล การจัดการข)อมูล ฟ&งกXชันสําหรับการวิเคราะหXข)อมูล การ
วิเคราะหXทางคณิตศาสตรX การวิเคราะหXทางสถิติ วิธีการด)านกราฟ�กสําหรับการนําเสนอข)อมูล กรณีศึกษาทาง
เศรษฐศาสตรXเกษตร 

Data and information, importing data, data manipulation, functions for data analysis, 
mathematical analysis, statistical analysis, graphical methods for data presentation, case 
studies in agricultural economics 
AG153 501  ธนกิจเกษตร                                    3(3-0-6) 

Agricultural Finance  
เงื่อนไขของรายวิชา   :  EC101 001# 

ขอบเขตและความสําคัญของธนกิจเกษตร  หลักเศรษฐศาสตรXการลงทุน  มูลค�าของเงินตามเวลา  
รายงานการเงินของธุรกิจฟารXม  การวิเคราะหXทางการเงิน แหล�งและต)นทุนของเงินลงทุน  ตลาดการเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงิน สินเช่ือการเกษตรในประเทศไทย 

Scope and importance of agricultural finance, economic principle in investment, time 
value of money, financial report in farm business, financial analysis, sources and costs of 
investment capital, financial market and financial technology, agricultural credit in Thailand 
AG153 602  การจัดการธุรกิจเกษตร                 3(3-0-6) 

 Agribusiness Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 

บทบาทและความสําคัญของการจัดการระบบ ลักษณะเฉพาะและองคXประกอบของธุรกจิเกษตร ระบบ
ย�อยของธุรกจิเกษตรไทย ป&จจัยการผลิต การผลิต การตลาด การแปรรูป และการส�งออก สินเช่ือเกษตร  
กลยุทธXการตลาด แผนธุรกิจ 

Roles and significance of management process, characteristics and components of 
agribusiness, agribusiness sub-system in Thailand, inputs, production, marketing, processing 
and export, agricultural credit, strategic marketing, business plan 
AG153 603  การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร               3(3-0-6) 

Marketing Management in Agribusiness 
เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 
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การตลาดในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะหXตลาดผู)บริโภค การแบ�งส�วนการตลาดและการเลือก
เปkาหมายการตลาด การจัดการผลิตภัณฑXในธุรกิจการเกษตร การจัดการราคาสินค)าในธุรกิจการเกษตร การ
จัดการช�องทางการจัดจําหน�ายสินค)าในธุรกิจการเกษตร การจัดการการส�งเสริมทางการตลาดในธุรกิจ
การเกษตร การตลาดในยุคดิจิตอล  

Marketing in agribusiness, analyzing consumer market, market segmentation and 
market targeting, product management in agribusiness, price management in agribusiness, 
distribution channel management in agribusiness, promotion management in agribusiness, 
marketing in the digital age 
AG153 796  การฝKกงานทางเศรษฐศาสตร>เกษตร 1         1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Economics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 

การฝpกรวบรวมข)อมูลภาคสนามทางเศรษฐกิจเกษตร การวางแผนการสํารวจ การออกแบบสอบถาม  
การช้ีป&ญหา การสังเกต การสัมภาษณXและการออกสํารวจ  การตรวจสอบความถูกของแบบสอบถาม 

Practical training in field data collection on agricultural economics, survey planning, 
questionnaire design, problem identification, observation, interview and survey, validation of 
the questionnaire 
AG153 797  การฝKกงานทางเศรษฐศาสตร>เกษตร 2                                      1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Economics II 
เงื่อนไขของรายวิชา   : AG153 796 

การวิเคราะหXข)อมูลภาคสนามโดยใช)คอมพิวเตอรX การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 
Field survey data analysis using computer, report writing and presentation 

AG154 104  นโยบายการเกษตร         3(3-0-6) 
Agricultural Policy  
เงื่อนไขของรายวิชา   : AG152 101# 

ทฤษฎีพื้นฐานเศรษฐศาสตรXสวัสดิการกับการกําหนดนโยบาย แนวคิดพ้ืนฐานด)านนโยบายและนโยบาย
เกษตร ประเภทของนโยบายเกษตร นโยบายด)านการผลิตและป&จจัยการผลิตทางการเกษตร นโยบายด)าน
ราคาและการตลาด นโยบายเกษตรของพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะหXนโยบายเกษตร  

Basic theory of policy and economic welfare, basic concept of policy and agricultural 
policy, types of agricultural policy, policy of agricultural production and input, price and 
marketing policy, agricultural policy of economic crops, agricultural policy analysis 
AG154 105  เศรษฐศาสตร>การพัฒนาการเกษตร      3(3-0-6) 

 Economics of Agricultural Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 005# 

บทบาทของการเกษตรต�อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาทางการเกษตร ความต)องการอาหาร 
การเจริญเติบโตของประชากร รายได)และความยืดหยุ�น ความยากจนและความเหลื่อมล้ําเชิงรายได) การสะสม
ทุนในภาคการเกษตร ที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน บทบาทของแรงงานต�อผลิตภาพของฟารXม การศึกษากับการ
พัฒนาการเกษตร การวางแผนพัฒนาการเกษตร 

Role of agriculture in economic development, theory of agricultural development, 
food demand, population growth, income and elasticity, poverty and income inequality, 
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capital accumulation in agricultural sector, land and land reform, role of labor in farm 
productivity, education and agricultural development, agricultural development planning 
AG154 203  การค0าทางการเกษตรระหวMางประเทศและเศรษฐกิจอาเซียน  3(3-0-6) 

International Agricultural Trade and ASEAN Economy 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 

ความสําคัญของการค)าทางการเกษตรระหว�างประเทศ ทฤษฎีการค)าระหว�างประเทศ นโยบายการค)า
ทางการเกษตร อิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กระบวนการดําเนินธุรกิจการค)าระหว�างประเทศ 
ดุลการชําระเงิน การลงทุนระหว�างประเทศ การรวมกลุ�มทางเศรษฐกิจและการค)า เศรษฐกิจอาเซียน 

Importance of international agricultural trade, theories of international trade, policies 
on agricultural trade, influence of foreign currency exchange, business process of 
international trading, balance of payment, international investment, economic and trade 
integration, ASEAN economy 
AG154 303  เศรษฐศาสตร>การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล0อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
   ทางการเกษตร  

Economics Environmental Impact Assessment and Management  
 in Agricultural Resources  
 เงื่อนไขของรายวิชา   : : ไม�มี 

แนวคิดในการประเมินประเมินผลกระทบสิ่งแวดล)อมทางการเกษตร หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรX
สิ่งแวดล)อม   การประเมินมูลค�าผลกระทบทางเศรษฐศาสตรXของทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล)อม   การ
ประยุกตXใช)ผลการศึกษาในการดําเนินนโยบาย 

Concept of economic assessment of environmental impact in agriculture, principles 
and theories of environmental economics, economic impact assessments of agricultural 
resources and environment, application of results for policy implementation 
AG154 502  การวิเคราะห>โครงการเกษตร              3(2-3-5) 

Agricultural Project Analysis 
เงื่อนไขของรายวิชา   :  AG152 101# 

แนวคิดในการวิเคราะหXโครงการเชิงการเงินและเศรษฐศาสตรX  ต)นทุนและผลได)ของโครงการ  การ
วิเคราะหXโครงการด)านอุปสงคX ตลาด   ด)านสินทรัพยX  และด)านเศรษฐกิจ  การประเมินมูลค�าโครงการ  การ
วิเคราะหXโครงการเกษตร 

Concept of project analysis focusing on financial and economic aspects, costs and 
benefits,  project analysis on demand, market,  assets, and economic aspects, project value 
assessment, analysis of agricultural project 
AG154 604  การวิเคราะห>เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

Quantitative Analysis for Agribusiness Decision Making 
เงื่อนไขของรายวิชา   : ไม�มี 

แนวคิดและกระบวนการในการแก)ป&ญหาและตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร กระบวนการวิเคราะหXเชิง
ปริมาณและตัวแบบคณิตศาสตรX เทคนิคโปรแกรมเส)นตรงในการแก)ป&ญหาการจัดสรรทรัพยากรในองคXกรธุรกจิ
การเกษตร แบบจําลองการขนส�ง แบบจําลองการกําหนดงาน แบบจําลองการวิเคราะหXข�ายงาน แบบจําลอง
การควบคุมสินค)าคงคลัง แบบจําลองการตัดสินใจแถวคอย    
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Concepts and process of problem solving and decision making in agribusiness, 
quantitative approaches and mathematical model, application of linear programming in 
resources allocation problem in agribusiness firm, transportation model, assignment model, 
network analysis model, inventory decision model, and waiting line decision model 
AG154 761  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร>เกษตร       1(1-0-2) 

  Seminar in Agricultural Economics 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข)อมูล การวิเคราะหXและการสังเคราะหXข)อมูล การเขียนรายงาน 
และการนําเสนอรายงาน 

Literature reviews, data collection, data analysis and synthesis, report writing, and 
report presentation 
AG154 774  ปYญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร>เกษตร       3(0-9-5) 

  Special Problems in Agricultural Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางด)านเศรษฐศาสตรXเกษตร การวิเคราะหXและสังเคราะหXข)อมูล การ
เขียนรายงาน และการนําเสนอ 

Planning and conducting research in agricultural economics, data analysis and 
synthesis, report writing, and presentation 
AG154 775  โครงงานนักศึกษาด0านเศรษฐศาสตร>เกษตร      3(1-6-5) 

 Student Project in Agricultural Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

ป&ญหาหรือประเด็นที่มีความสนใจในสาขาต�าง ๆ  เช�น เศรษฐศาสตรXการเกษตร ธุรกิจการเกษตร และ
สาขาที่เกี่ยวข)องอื่น ๆ จัดทําโครงงาน การวิเคราะหX การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

Problems or interested issue in areas such as agricultural economics, agribusiness, and 
other related fields, doing the project, analysis, report writing, and presentation 
AG154 798  การฝKกงานทางเศรษฐศาสตร>เกษตร 3                 1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Economics III 
เงื่อนไขของรายวิชา   : AG153 797  

การฝpกงานในหน�วยราชการหรือองคXกรธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจ การบันทึกผลงานในแต�ละวัน และ
จัดทํารายงานการฝpกภาคสนาม 

Practicum training in government or business organizations based on their individual 
interest, recording of the daily activities, and preparing the field work report 
AG163 002    สถิติเพ่ือการวิจัยทางการสMงเสริมและพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 

Statistics for Research in Agricultural Extension and Development  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การใช)สถิติในการวิจัยทางส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ตัวแปรและมาตร
วัดตัวแปรการใช)สถิติเพ่ือบรรยายลักษณะตัวแปรการหาความแตกต�างและความสัมพันธXระหว�างตัวแปร การ
ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหXข)อมูลและการแปลผลการวิจัย 
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Application of statistics in agricultural extension research, population and sample, 
variables and measurement scales, statistical methods for describing characteristics of 
variables, differences and correlation between variables, testing of hypothesis, data analysis 
and interpretation of the data. 
AG163 101   วิธีการสMงเสริมการเกษตร        3(3-0-6) 

  Agricultural Extension Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิดความสําคัญปรัชญา ความมุ�งหมาย หลักการ กระบวนการ และวิธีการส�งเสริมการเกษตร
บทบาทและหน)าที่ของนักส�งเสริมการเกษตรทฤษฎีและป&จจัยที่เกี่ยวข)องที่เกี่ยวข)องกับการส�งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

Concepts, importance, philosophy, purposes, principles, process, techniques and 
methods of agricultural extension, roles and duties of agricultural extension organizer, theory 
and factors relating to agricultural extension and development. 
AG163 102   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร     3(3-0-6) 

Socio-economic Development in Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญ ประวัติและนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทยหลักการและแนวทางพัฒนาการเกษตร
ด)านเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบของระบบการเกษตรบทบาทในการพัฒนาการเกษตรขององคXกรที่เกี่ยวข)อง
ผลกระทบของโลกาภิวัตนXต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกษตร 

Importance, history and policies on agricultural development of Thailand, principles 
and approaches of agricultural socio-economic development, types of agricultural systems, 
roles in agricultural development of related organizations, impacts of globalization on 
agricultural socio-economic development. 
AG163 103   นิเทศศาสตร>พัฒนาการเกษตร       3(2-3-5) 

Development Communications in Agriculture  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิด ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาการเกษตร กระบวนการ
แพร�กระจายนวัตกรรมการเกษตรการวางแผน การออกแบบ การผลิตการใช) และการประเมินสื่อสารในงาน
ส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรและฝpกปฏิบัติการด)านนิเทศศาสตรXพัฒนาการเกษตร 

Concepts, importance, principles, and process of communication for agricultural 
development, agricultural innovations dissemination process, planning, design, production, 
utilization and evaluation of agricultural extension and development work, and practicum in 
communications in agricultural development. 
AG163 203    กฎหมายเกษตรข0อกําหนด และจริยธรรมทางการเกษตร    3(3-0-6) 

     Agrarian Laws, Regulations and Ethics in Agriculture  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิดความสําคัญที่มาและประเภทของกฎหมาย ข)อกําหนด และจริยธรรมทางการเกษตรกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน กฎหมายเกษตร ข)อกําหนดทางการเกษตร จริยธรรมทางการเกษตร กฎหมายการประกอบ
กิจการและธุรกิจเกษตร กฎหมายและข)อบังคับระหว�างประเทศทางการเกษตร 
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Concepts, importance, sources and types of agrarian laws, regulations and ethicsin 
agriculture, laws in livelihood, laws in agriculture, regulations in agriculture, ethics in 
agriculture, law in agricultural entrepreneurship and agribusiness, and international law and 
regulation in Agriculture. 
AG163 301   การวิเคราะห>ชุมชนเพ่ือการพัฒนาการเกษตร     3(2-3-5) 

Community Analysis for Agricultural Development  
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิด ความสําคัญ หลักการกระบวนการของการวิเคราะหXชุมชนเกษตรการรวบรวมข)อมูลเครื่องมือ 
และเครื่องมือทางความคิดในการวิเคราะหXชุมชน การวิเคราะหXชุมชนด)านการศึกษาเอกสารการวิเคราะหXชุมชน
แบบสํารวจการวิเคราะหXชุมชนแบบมีส�วนร�วม การวิเคราะหXข)อมูลชุมชน การเขียนรายงานผลการวิเคราะหX
ชุมชนเกษตรและการฝpกปฏิบัติในการวิเคราะหXชุมชนเกษตร 

Concepts, importance, principles and process of agricultural community analysis, data 
collection tools and conceptual tool for community analysis, community analysis by 
documentary study, community analysis by survey approaches, community analysis by 
participatory approaches, community data analysis, report writing of agricultural community 
analysis and practicum in agricultural community analysis. 
AG163 302   การวางแผนและประเมินผลโครงการทางการเกษตร    3(3-0-6) 

    Project Planning and Evaluation in Agriculture 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิคการวางแผนโครงการ การประเมินผลโครงการ และการเขียน
รายงานผลการดําเนินโครงการทางการเกษตร 

Concept, principles, process, techniques for project planning, project evaluation and 
report writing of agricultural project. 
AG163 402   การจัดการกิจกรรมนันทนาการในงานสMงเสริมการเกษตร   3(2-3-5) 

    Management of Recreational Activities in Agricultural Extension  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ความสําคัญและประเภทของนันทนาการหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการคุณลักษณะและบทบาทของ
ผู)นํานันทนาการการศึกษาและประยุกตXใช)ภูมิป&ญญาท)องถ่ินด)านนันทนาการในงานส�งเสริมการเกษตร และการ
ฝpกปฏิบัติจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการส�งเสริมการเกษตร 

Importance and types of recreational activities, principles for organizing recreational 
activities, characteristics and roles of recreational activity conductor, study and application of 
local wisdom on recreation for agricultural extension work, practices on organizing 
recreational activities for agricultural extension. 
AG163 403    การจัดการการทMองเท่ียวเชิงเกษตร       3(3-0-6) 

Management of Agro-Tourism  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิด ความสําคัญ และประเภทของการท�องเที่ยวและการท�องเที่ยวเชิงเกษตร  การพัฒนาแหล�ง
ท�องเที่ยวเชิงเกษตร คุณสมบัติ บทบาท และหน)าที่ของมคคุเทศกXและคณะทํางาน  กฎหมายและข)อกําหนดที่
เกี่ยวข)องกับการท�องเที่ยว วัฒนธรรมท)องถ่ินกับการท�องเที่ยว พฤติกรรมนักท�องเที่ยว การวางแผนกิจกรรม



138 

 

 

 

การท�องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการกิจกรรมการเพ่ิมความรู)และประสบการณXกับนักท�องเที่ยว  การจัดการการ
เดินทางและความปลอดภัย การจัดการที่พักและการโรงแรม  การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม การจัดการ
กิจกรรมนันทนาการ และการประเมินผลกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงเกษตร  

Concepts, importance and types of tourism and agro-tourism, agro-tourism resources 
development, characteristic, role, and function of guide and team staff, law and regulation 
related to tourism, local culture and the tourism, behavior of tourist, agro-tourism program 
planning, activity management to enhancing perception and skill for the tourist, 
management of transportation and security, management of accommodation and hotel, 
management of food and beverage, management of recreation activityand evaluation of 
agro-tourism activity. 
AG163 404    การจัดการไมซ>ทางการเกษตร       3(3-0-6) 

     Management of MICE in Agriculture 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิด ความสําคัญ  และหลักการที่เกี่ยวข)องกับการจัดการไมซXทางการเกษตรการวิเคราะหXความ
จําเปUน การวางแผน การออกแบบ เทคนิค และการประเมินผลการจัดการกิจกรรมไมซXทางการเกษตรและ
ศึกษากรณีศึกษาการจัดการกิจกรรมไมซXทางการเกษตร 

Concepts, importance, principles related to management of MICE in agriculture,need 
assessment, planning, design, technique, evaluation of management of MICE in agriculture 
and case study in management of MICE in agriculture. 
AG163 501   การพูดและการเขียนทางการสMงเสริมและพัฒนาการเกษตร    2(1-3-2) 

   Speaking and Writing in Agricultural Extension and Development  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิดและความสําคัญของการพูดและการเขียนทางการส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร การพูดในที่
ชุมชนองคXประกอบและรูปแบบในการพูด คุณสมบัติของนักพูดที่ดี การเขียนและประเภทของการเขียน 
ข้ันตอนและเทคนิคการเขียนการฝpกปฏิบัติการพูดและการเขียนทางการส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

Concepts and importance of speaking and writing in agricultural extension and 
development, public speaking, components and types of speaking, characteristics of an 
effective speaker, writing and types of writing, steps and techniques of writing, practicum in 
speaking and writing in agricultural extension. 
AG163 502   การผลิตสื่อประสมทางการเกษตร       3(2-3-5) 

Multi-media Production in Agriculture  
   เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

ความสําคัญ ประเภทและบทบาทของสื่อประสมในงานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร เครื่องมืออุปกรณX
และวัสดุในการผลิตสื่อประสม กระบวนการผลิตสื่อประสมและการประเมินผลการใช)สื่อประสมในงานส�งเสรมิ
และพัฒนาการเกษตร และการฝpกปฏิบัติการผลิตสื่อประสมทางการเกษตร 

Importance, type and roles of multi-media in agricultural extension and development, 
equipment and materials for multi-media production, multimedia production procedure, 
evaluation of multi-media application in agricultural extension and developmentand 
practicum in multi-media production in agriculture. 
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AG163 602    การเปfนผู0นําและการเจรจาตMอรองทางการเกษตร    3(3-0-6) 
   Leader and Negotiation in Agriculture  
   เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

แนวคิดและความสําคัญของผู)นําทางการเกษตร และหลักการของการเปUนผู)นํา การเปUนผู)นําทางการ
บริหารการเกษตร การเปUนผู)นําทางความคิดทางการเกษตร การพัฒนาผู)นําทางการเกษตร การทํางานเปUนทีม 
แนวคิดและความสําคัญของการเจรจาต�อรองทางการเกษตร หลักการเจรจาต�อรองทางการเกษตร แนว
ทางการเจรจาต�อรองทางการเกษตร แนวคิดและความสําคัญของการจัดการความข)อแย)งทางการเกษตรการ
เกิดความขัดแย)ง แนวทางการจัดการความขัดแย)งทางการเกษตร 

Concepts and importance of leader in agriculture and principles of leadership, leading 
administration in agriculture, thought leader in agriculture, leadership development in 
agriculture, teamwork, concept and importance of negotiation in agriculture, principle of 
negotiation in agriculture, the approach of negotiation in agriculture, concept and 
importance of conflict management in agriculture, source of conflict, the approach of 
conflict management in agriculture. 
AG163 796   การฝKกงานทางการสMงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1    1(0-6-3) 

  Practicum in Agricultural Extension and Development I 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การฝpกงานที่เกี่ยวข)องกับการสื่อสารการเกษตรการผลิตสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการส�งเสริม
และพัฒนาการเกษตร  

Practical work inagricultural communication, media production and information 
technology in agricultural extension and development. 
AG163 797    การฝKกงานทางการสMงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2    1(0-6-3) 

    Practicum in Agricultural Extension and Development II 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การฝpกงานที่เกี่ยวข)องกับการศึกษาและพัฒนาชุมชนเกษตร การจัดการกิจกรรมทางการส�งเสริม การ
พัฒนา การบริการทางการเกษตรสู�ชุมชน  

Practical work in agricultural community study and development, activity management 
in agricultural extension and development, service outreach to community. 
AG164 303   การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบตMอสังคม  3(3-0-6) 

Management of Agricultural Community Development  
and Cooperate Social Responsibility 

    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
แนวคิด ความสําคัญ  และหลักการที่เกี่ยวข)องกับการจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความ

รับผิดชอบต�อสังคม การวิเคราะหXความจําเปUน การวางแผน เทคนิค และการประเมินผลการจัดการการพัฒนา
ชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบต�อสังคม และศึกษากรณีศึกษาการจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความ
รับผิดชอบต�อสังคม 

Concepts, importance and principles related to management of agricultural 
community development and co-operate social responsibility (CSR),need assessment, 
planning, technique, evaluation of management of agricultural community development and 
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CSR, and study on the case of management of agricultural community development and 
CSR. 
AG164 401   การจัดการเรียนรู0และฝKกอบรมทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Management of Instructional Learning and  
    Training in Agriculture 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิด ความสําคัญ  และหลักการที่เกี่ยวข)องกับการจัดการเรียนรู)และฝpกอบรมทางการเกษตร การ
วิเคราะหXความจําเปUน การวางแผน เทคนิค และการประเมินผลการจัดการเรียนรู)และฝpกอบรมทางการเกษตร 
และฝpกปฏิบัติการจัดการเรียนรู)และฝpกอบรมทางการเกษตร 

Concepts, importance and principles related to management of instructional learning 
and training in agriculture, need assessment, planning, technique, evaluation of management 
of instructional learning and training in agriculture, and practicum in management of 
instructional learning and training in agriculture. 
AG164 503   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางการเกษตร   3(2-3-5) 

Information Technology and Digital Communication in Agriculture 
   เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

แนวคิดความสําคัญ ประเภท องคXประกอบและเครือข�ายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดิจิทัลทางการเกษตร  การสืบค)นการรวมรวบการจัดเก็บและการเผยแพร�สารสนเทศด)านการเกษตรเทคโนโลยี
และการจัดการสารสนเทศทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรXและชุมชน การสร)างสรรคXการสื่อ
ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารทางการเกษตร จรรยาบรรณและการจัดการด)านลิขสิทธ์ิของสื่อดิจิทัล และฝpกปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาการเกษตร 

Concept, importance, type, element, and network of technology and digital 
communication in agriculture, searching compilation, collection, dissemination of agriculture 
information, information technology and management, geographical and community 
information technology, the creation of digital media for agricultural communication, ethic 
and management of intelligent property, and practicum in technology and digital 
communication in agriculture. 
AG164 601   การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผู0ประกอบการทางการเกษตร 3(3-0-6) 

Management of Community Enterprise and Entrepreneur  
Development in Agriculture 

    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 
แนวคิด ความสําคัญ  และหลักการที่ เกี่ยวข)องกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา

ผู)ประกอบการทางการเกษตรการวิเคราะหXสถานการณXและสภาพแวดล)อม การวางแผน เทคนิคการผลิต 
การเงิน การตลาดวิสาหกิจชุมชน และศึกษากรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา
ผู)ประกอบการทางการเกษตร 

Concepts, importance, principles related to management of community enterprise and 
agricultural entrepreneur development, need assessment and environment, planning, 
technique, finance, marketing of community enterprise and study on the case of 
management of community enterprise and agricultural entrepreneur. 
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AG164 763   การสัมมนาทางการสMงเสริมและพัฒนาการเกษตร    1(1-0-2) 
Seminar in Agricultural Extension and Development  

    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 
การศึกษาค)นคว)าเชิงวิชาการในหัวข)อที่สนใจด)านการส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร การเขียนรายงาน

และการนําเสนอผลการศึกษาภายใต)การควบคุมของอาจารยXประจําสาขาวิชา 
Academic study on a selected topic relating to agricultural extension and 

development, writing and presentation of the study report under the supervision of 
designated faculty members. 
AG164 775   โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการสMงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(0-9-4) 

Academic and Professional Project in Agricultural 
Extension and Development  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ดําเนินการโครงงานวิชาการและวิชาชีพในประเด็นหรือหัวข)อที่เกี่ยวข)องทางการส�งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการที่เกี่ยวข)องในลักษณะที่เปUนโครงงานวิจัยกรณีศึกษาหรือโครงงานพัฒนากรณีศึกษาการ
สะท)อนผลการเรียนรู)เชิงประสบการณX การเขียนรายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอ ภายใต)การควบคุม
ของอาจารยXประจําสาขาวิชา 

Implementation on a selected topic relating to academic and professional project in 
agricultural extension and development and related management by the case study 
research project or development case study project, reflection on learning experience, 
report writing and presentation under the supervision of designated faculty members. 
AG164 798   การฝKกงานทางการสMงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3    1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Extension and Development III 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การฝpกงานทางการส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร การจัดการกิจกรรมทางการส�งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรกับหน�วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข)องโดยได)รับความเห็นชอบจากภาควิชา และการ
ทัศนศึกษาดูงานภายในหรือต�างประเทศทางการจัดการส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

Practical work in agricultural extension and development, activity management in 
agricultural extension and development with related inside or outside organizations 
approved by the department of agricultural extension, and study tour in Thailand or foreign 
country on agricultural extensionand development management. 
AG173 301   การผลิตไกMพ้ืนเมืองไทย        3(2-3-5) 

  Thai Native Chicken Production  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

พันธุX  การปรับปรุงพันธุX พฤติกรรม อาหารและการให)อาหาร การเลี้ยง ขยายพันธุX การจัดการ สุขภาพ
และการสุขาภิบาล การตลาด การจัดการผลผลิต  การเพ่ิมมูลค�าของไก�พื้นเมือง 

Breeds, breeding, behaviors, feed and feeding, raising, managements, health and 
sanitation, marketing, product management, value-added of native chicken. 
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AG173 302   การผลิตกระตMาย         3(2-3-5) 
   Rabbit Production 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ประวัติ ประโยชนXที่ได)รับจากการเลี้ยง ลักษณะทั่วไปทางสรีรวิทยาและกายวิภาค การผสมพันธุXและการ
คัดเลือกพันธุX อาหารและการให)อาหาร การเลี้ยง สุขภาพ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค การจัดการ
ผลผลิต การเพ่ิมมูลค�าจากหนังกระต�าย 

History, utility, anatomy and physiology, breeding and selection, feed and feeding, 
raising, health and sanitation, product management, value-added of rabbit skin. 
AG173 303   การผลิตสัตว>เค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก       3(2-3-5) 

  Small Ruminant Production 
   เงื่อนไขของรายวิชา :ไม�มี 

หลักการเบื้องต)นของการผลิตแพะ แกะ และสัตวXเล็กอื่น ในการเกษตร ข)อได)เปรียบและเสียเปรียบของ
สัตวXเค้ียวเอื้องขนาดเล็กชนิดดังกล�าว พันธุX อาหาร และการจัดการที่เกี่ยวข)อง ตลอดจนการจัดการสัมพันธXกับ
สิ่งแวดล)อมและการแปรรูปผลผลิต 

Principles of production of goat, sheep and other small ruminant, of contribution of 
small ruminants to using in animal agriculture, advantage and disadvantage of the small 
ruminants, breed, feeding, and related management as well as the interactions with the 
environment and product processing. 
AG173 304   การผลิตเปfดหMาน และไกMงวง       3(3-0-6) 

Production of Ducks Geese and Turkeys  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

การผลิตเปUดห�าน และไก�งวง ในเขตร)อน ประวัติความเปUนมา สภาวะทางเศรษฐกิจของเปUด ห�าน และไก�
งวง พันธุXสัตวX โรงเรือนและอุปกรณXการเลี้ยงการเลี้ยงและการจัดการเปUดพ�อแม�พันธุXเปUดไข�ห�านไก�งวง อาหาร
และการจัดการการเงินของฟารXมการตลาดและการส�งออกการสุขาภิบาลและการควบคุมโรค 

Production of ducks, geese and turkeys in the tropics, history and economic situation 
of ducks geese and turkeys, breed, housing and equipment, rare and management parent 
stock ducks, geese and turkeys, feeding and management, farm financial, marketing and 
export, sanitation and disease control. 
AG173 305   การผลิตพืชอาหารสัตว>        3(2-3-5) 

   Forage Crop production 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

สภาพแวดล)อมต�อการเจริญเติบโตและการปรับตัวของพืชอาหารสัตวX หญ)าและถ่ัวพืชอาหารสัตวXเขต
ร)อนบางชนิด ธาตุอาหารพืชอาหารสัตวX พืชตระกูลถ่ัว และไรโซเบียม คุณค�าทางโภชนะของพืชอาหารสัตวXการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในระบบทุ�งหญ)า ความสมดุลของทุ�งหญ)าถ่ัวผสมการผลิตเมล็ดพืชอาหารสัตวXการสร)าง
และการจัดการทุ�งหญ)าการปรับปรุงทุ�งหญ)าธรรมชาติการผลิตพืชอาหารสัตวXในระบบการทําฟารXมการถนอม
พืชอาหารสัตวX การใช)ประโยชนXของพืชอาหารสัตวX 

Environmental factors affecting forage crop growth and adaptation some forage grass 
and legume species in the tropics, forage crop nutrient, legumes and rhizobium,nutritive 
value of forage crops, nutrient cycling in grassland system, grass - legume balance, forage 
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seed production, pasture establishment and management, improvement of native pastures, 
forage production in the farming systems, forage preservation, pasture utilization for 
ruminant. 
AG173 321   การจัดการของเสียจากสัตว>       3(2-3-5) 

  Animal Wastes Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ชนิดและลักษณะ รูปแบบการเก็บ การรวบรวม การขนส�ง การแปรรูปผลิตอาหาร การผลิตพลังงาน
ชีวภาพ การผลิตปุrยอินทรียX ของเสียจากการฆ�าสัตวXและแปรรูปเน้ือสัตวX ผลกระทบและการควบคุมของเสีย
จากสัตวXต�อสังคม สิ่งแวดล)อม การสูญเสียทางเศรษฐกิจ โรคจากมูลสัตวXและสุขลักษณะ กฎหมายและ
ข)อบังคับ 

Type and characteristics; collection, storing, transporting, processing, utilization of 
waste, food production, bio-energy producing, compost making, slaughter house and meat 
processing plant waste; negative impact on social, environment, economic losses, sanitation 
and diseases, law and regulation.    
AG173 331   กายวิภาคศาสตร>และสรีรวิทยาของสัตว>เลี้ยง 1    3(2-3-5) 

 Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาเรียนร�วม SC803 305 

กายวิภาคศาสตรXและสรีรวิทยาของเซลลX การเจริญเติบโตและการพัฒนา ระบบโครงร�าง ระบบ
กล)ามเน้ือ ระบบประสาทระบบวิทยาเอ็นโดไครนXระบบสืบพันธุXและการให)นํ้านม 

Cell anatomy and physiology, growth and development, skeletal system, muscular 
system, nervous system, endocrine system, reproductive system and lactation. 
AG173 332   กายวิภาคศาสตร>และสรีรวิทยาของสัตว>เลี้ยง 2     3(2-3-5) 

 Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC803 305# 

ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจระบบหายใจระบบทางเดินอาหารไตการรักษาสมดุลนํ้าและเกลือแร� การ
ควบคุมอุณหภูมิและการปรับตัว และระบบภูมิคุ)มกัน 

Cardio vascular system, respiratory system, digestive system, kidney and homeostasis 
of water and mineral, thermoregulation and adaptation, immune system. 
AG173 333   ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว>       3(3-0-6) 

  Animal Production Climatology 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ภูมิอากาศและอิทธิพลของภูมิอากาศต�อการกระจายของสัตวX การผลิตความร)อนภายในตัวสัตวX การ
แลกเปลี่ยนความร)อนระหว�างสัตวXและสิ่งแวดล)อม การควบคุมดุลความร)อนของสัตวX ผลของภูมิอากาศต�อเม
แทบอลิซึม ช�วงอุณหภูมิที่เปUนกลาง ผลของป&จจัยต�างๆ ของภูมิอากาศเขตร)อนต�อผลผลิต วิธีการปรับปรุงการ
ผลิตสัตวXในภูมิอากาศเขตร)อน 

Climate and the effects of climate on animal distribution, production of heat within 
the animal and the transfer of heat between the animal and its environment, 
thermoregulation, effects of climatic factors on the metabolism of farm animals, thermo 
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neutral zone, effects of tropical climatic factors on animal production, methods for the 
improvement in animal production under hot climatic conditions. 
AG173 334    พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว>เลี้ยง      3(2-3-5) 

    Behavior and Welfare of Domestic Animals 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

พฤติกรรมต�างๆของสัตวXเลี้ยง พฤติกรรมเพ่ือการผลิตสัตวX พฤติกรรมสัญชาติญาณ พฤติกรรมการ
เรียนรู) พฤติกรรมการสื่อสาร พฤติกรรมทางสังคม ความเครียดในสัตวXเลี้ยง พฤติกรรมการกินอาหาร 
พฤติกรรมการสืบพันธุX พฤติกรรมการเลี้ยงลูก พฤติกรรมผิดปกติ การควบคุมพฤติกรรม สิทธิและสวัสดิภาพ
ของสัตวXเลี้ยง   

Domestic animal behaviors, domestication, instinct, learning, communication, social, 
stresss, feeding, sexual, maternal, and abnormal behaviors, handling, animal right and 
welfare. 
AG173 341   หลักโภชนศาสตร>สัตว>        3(3-0-6) 

   Principles of Animal Nutrition 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

โภชนาการ สารอาหาร และกระบวนการเมแทบอลิซึมพ้ืนฐาน ความต)องการสารอาหารของสัตวX ป&จจัย
ที่มีผลต�อความต)องการสารอาหาร สารเสริมอาหาร กฎหมายอาหาร และการควบคุม มาตรฐานการให)อาหาร 
และสารพิษในอาหารสัตวX 

Nutrition, nutrients and metabolism, nutrient requirements foranimals, factors affecting 
nutrient requirements, feed additives, legal regulation on feed, feeding standard and toxic 
substances in feed. 
AG173 361   สุขศาสตร>สัตว>         3(2-3-5) 

Animal Health Science 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

อาการสัตวXป�วยในปศุสัตวX การตรวจอาการทางคลีนิค การตรวจทางห)องปฏิบัติการ หลักการของระบาด
วิทยา ระบบภูมิคุ)มกัน วัคซีนและการให)วัคซีน ยาและการใช)ยา การเก็บตัวอย�างเพ่ือตรวจโรคสุขศาสตรXของ
เน้ือและนม การควบคุมโรคพยาธิภายในและภายนอก โรคสําคัญของปศุสัตวXกฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตวX 

Clinical signs of diseases, general clinical examination, laboratory examination, principles 
of epidemiology, immune system, vaccination, medication, sample collection for diagnosis, 
meat and milk hygiene, external and internal parasite control, important diseases of 
livestock animals, law for animal husbandry. 
AG173 371   การจัดการอนุรักษ>สัตว>ปgา        3(2-3-5) 

  Wildlife Conservation Management  
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ทฤษฏีความสัมพันธXระหว�างสัตวXป�าและสิ่งแวดล)อม หลักการพ้ืนฐานในการปรับตัวทางนิเวศวิทยา และ
การอยู�ร�วมกันของสัตวXป�าเพ่ือการจัดการด)านการอนุรักษX 

Theory of relationships between wildlife animals and their environments, basic 
principles of ecological adaptation and integration in wildlife animals for their conservation 
management. 
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AG173 372    การจัดการสัตว>เลี้ยงเปfนเพ่ือน        3(2-3-5) 
          Management in Companion Animal      

   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ผลประโยชนXของสัตวXเลี้ยงเปUนเพ่ือน การเลือกสัตวXเลี้ยงที่เหมาะสม การจําแนกสัตวXเลี้ยงในบ)าน พันธุX

และการผสมพันธุX อาหารและการให)อาหาร การจัดการเลี้ยง การฝpกหัดสัตวXเลี้ยง การดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการสัตวX วัคซีนและการปkองกันโรค  

Benefit of companion animal, selected animals, classification, breed and breeding, 
feed and feeding, raising management, training, health care and animal welfare, vaccine and 
prevention.   
AG173 373   หลักการตัดสินประกวดสัตว>เลี้ยง       3(2-3-5) 

    Principles of Domestic Animal Judging 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิดข้ันพ้ืนฐานในการตัดสินประกวดสัตวXเลี้ยง ประโยชนXที่มีความสําคัญ และบทบาทการตัดสิน
ประกวดสัตวXเลี้ยง การเตรียมสัตวXเลี้ยงเพ่ือเข)าประกวด และการพิจารณาให)มาตรฐานคะแนนสัตวXเลี้ยงแต�ละ
ประเภท 

Basic concept of domestic animals judging, importance advantage and role of animal 
judging, animal preparation for competition and standard scoring for each animals. 
AG173 796   การฝKกงานทางสัตวศาสตร> 1       1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science I 
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 798 

การฝpกการผลิต สัตวXปlกและ สุกรอย�างเข)มข)น 
Intensive practices in poultry and swine productions. 

AG173 797    การฝKกงานทางสัตวศาสตร> 2       1(0-6-3) 
     Practicum in Animal Science II 

       เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 798 
การฝpกการผลิตโคนม โคเน้ือและกระบือ อย�างเข)มข)น 
Intensive practices in dairy cattle, beef cattle, and buffalo productions.  

AG173 798   การฝKกงานทางสัตวศาสตร> 3       1(0-6-3) 
   Practicum in Animal Science III 
    เงื่อนไขของรายวิชา : AG173 796 หรือ AG173 797 

การฝpกงานอย�างเข)มข)นตามหน�วยงานของเอกชนหรือรัฐที่ได)รับความเห็นชอบจากภาควิชาการสะท)อน
ผลการเรียนรู)เชิงประสบการณX  การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 

Intensive practices in industrial farm or government farm depend on department, 
reflection on learning experience, report writing and presentation. 
AG174 401   การผลิตสัตว>ปhก         3(2-3-5) 

  Poultry Production 
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102 

ความสําคัญของการผลิตสัตวXปlก การผสมพันธุX อาหารและการให)อาหารสัตวXปlก การจัดการเลี้ยงสัตวX
ปlกและการสุขาภิบาล ผลกระทบของโลกาภิวัตนXต�อการผลิต การตลาด และผลิตภัณฑX 
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Importance of poultry production, breeding, feeds and feeding, management and 
sanitation, the effect of globalization on production, marketing, and products. 
AG174 402   การผลิตสุกร          3(2-3-5) 

  Swine Production 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102 

ความสําคัญของการผลิตสุกร การผสมพันธุX การสืบพันธุX อาหารและการให)อาหาร โรงเรือนและการ
จัดการ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค คุณภาพซาก ผลกระทบของโลกาภิวัตนXต�อการผลิตและการตลาด 

Importance of swine production, breeding, reproduction, feeds and feeding, housing 
and management, sanitation and disease control, carcass quality, impacts  of globalization 
on swine production, and marketing. 
AG174 403   การผลิตโคเน้ือและกระบือ        3(2-3-5) 

Beef and Buffalo Production 
  เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102 

ป&จจัยที่มีผลต�อการผลิตโคเน้ือและกระบือ พันธุX ระบบการผลิต ระบบการผสมพันธุX สรีรวิทยาการ
สืบพันธุX อาหารและการให)อาหารโคเน้ือและกระบือ การคํานวณสูตรอาหาร สถานการณXป&จจุบันและป&ญหาที่
มีผลต�อการผลิตโคเน้ือและกระบือในเขตร)อน 

Factors affecting beef and buffalo production, breeds, production systems, breeding 
systems, reproductive physiology, feed and feeding of beef cattle and buffaloes, feed 
formulation, current status and problems affecting beef and buffalo production in the 
tropics. 
AG174 404   การผลิตโคนม         3(2-3-5) 

   Dairy Cattle Production 
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102 

ความสําคัญของการผลิตโคนม พันธุX การผสมพันธุX โรงเรือน มาตรฐานฟารXม การสังเคราะหXนํ้านม 
อาหารและการให)อาหาร การจัดการ การควบคุมคุณภาพนํ้านม การควบคุมโรคและการตลาดผลิตภัณฑXนม 

Importance of dairy cattle production, breeds, breeding, housing, farm standard, milk 
synthesis, feed and feeding,  management, milk inspection, sanitation and disease control, 
and dairy product marketing.  
AG174 411   หลักวิทยาศาสตร>เน้ือสัตว>        3(2-3-5) 

   Principles of Meat Science 
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและสรีรวิทยาของเน้ือสัตวXและกล)ามเน้ือ การเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของกระดูก กล)ามเน้ือและไขมัน ป&จจัยที่มีผลต�อการเจริญเติบโตและพัฒนาของกระดูกกล)ามเน้ือและไขมัน 
คุณภาพเน้ือและการวัด การคัดเลือกสัตวX การตรวจสัตวXก�อนและ    หลังฆ�า การขนส�งสัตวXสู�โรงฆ�า การฆ�า 
การแบ�งเกรด ซากและเน้ือ และการตัดสินซากหลังฆ�า การตัดแต�งซาก โค กระบือ สุกร และสัตวXปlก  

Chemical, physical and physiological properties of muscle and meat, growth and 
development of bone muscle and fat, factors affecting  growth and development of bone, 
muscle and fat, meat quality and its measurements, animal grading, premortem and 



147 

 

 

 

postmortem inspection,  animal transportation, animal slaughtering, carcass, meat grading 
and scoring, carcass cutting of cattle, buffaloes, swine and poultry. 
AG174 412   การฟYกไขMและการจัดการโรงฟYก       3(2-3-5) 

   Incubation and Hatchery Management  
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องฟ&กไข�พัฒนาการของคัพภะการฟ&กไข�โดยวิธีการฟ&กไข�โดยใช)เครื่องฟ&ก
ป&จจัยที่มีอิทธิพลต�อการฟ&กไข�สัตวXปlกเช�นป&จจัยทางพันธุกรรมและธรรมชาติพฤติกรรมของสัตวXปlกหลักและ
วิธีการจัดการโรงฟ&กไข�ในสัตวXปlก 

History and development of incubators, embryo development, natural incubation, 
artificial incubation, factors affecting poultry incubation i.e. genetic factors, and poultry 
behaviors, principles and methods of hatchery management in poultry. 
AG174 413   การจัดการผลิตภัณฑ>ทางสัตวศาสตร>      3(2-3-5) 

   Animal Science Product Management 
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

ลักษณะ คุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตจากสัตวX (เน้ือ นม ไข�) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต การจัดการผลผลิต การใช)ประโยชนXและการแปรรูปผลผลิตจากสัตวX 

Characteristics, quality and inspection of products from animal science (meat milk and 
egg), improve efficiency of animal products and management, utilization of fresh and 
processing of meat milk and egg. 
AG174 431   สรีรวิทยาการสืบพันธุ>และการผสมเทียมในสัตว>เลี้ยง    3(2-3-5) 

   Reproductive Physiology and Artificial Insemination in Domestic Animals 
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG173 331# 

การสืบพันธุXของสัตวXเบื้องต)นและการประยุกตXเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุXในสัตวXเลี้ยงกายวิภาค
ศาสตรXของระบบสืบพันธุXการควบคุมฮอรXโมนการสืบพันธุXการถึงวัยหนุ�มสาวและการเปUนสัดการสร)างเซลลX
สืบพันธุXการปฏิสนธิการต้ังท)องและการคลอดการให)นํ้านมความล)มเหลวทางการสืบพันธุXและการจัดการ
ทางการสืบพันธุXการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุX 

Basic of reproduction and application of reproductive biotechnology in domestic 
animals, anatomy of reproductive system, hormonal control of reproduction, puberty and 
estrous cycle, cogenesis and spermatogenesis, fertilization, gestation and parturition, 
lactation, reproductive failure and reproductive management, and artificial insemination and 
biotechnology of reproduction. 
AG174 441   โภชนศาสตร>สัตว>ประยุกต>        4(3-3-7) 

   Applied Animal Nutrition 
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102#, AG173 341# 

วัตถุดิบอาหารสัตวX เทคนิคการประเมินคุณค�าอาหารสัตวXการประกอบสูตรอาหารสัตวXมาตรฐานการให)
อาหารสัตวXการให)อาหารสัตวXเลี้ยงการวิเคราะหXและการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวXโดยวิธีทางกายภาพ ทาง
เคมี และทางกล)องจุลทรรศนX ป&ญหาเกี่ยวกับอาหารสัตวXในการผลิตปศุสัตวX  
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Feedstuffs, techniques in evaluation of feed ingredients, feed formulation, feeding 
standard, livestock feeding, feed analysis and quality control of feed ingredient using 
physical, chemical and microscopic techniques, nutritional problems of livestock production. 
AG174 442   โภชนศาสตร>สัตว>เค้ียวเอ้ือง       3(2-3-5) 

        Ruminant Nutrition 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

หลักการสมัยใหม�ด)านโภชนศาสตรXสัตวXเค้ียวเอื้อง การใช)หลักทฤษฎีประยุกตXในโภชนศาสตรXสัตวXเค้ียว
เอื้อง เพ่ือประสิทธิภาพการใช)ประโยชนXของอาหารและการให)ผลผลิต รวมไปถึงทรัพยากรอาหารสัตวXและกล
ยุทธการให)อาหารสัตวXเค้ียวเอื้อง 

Modern principles in ruminant nutrition, theoretical applications in ruminant nutrition 
to increase the efficiency of feed utilization and production, including feed resources and 
feed strategy in ruminant. 
AG174 443   การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว>เบ้ืองต0น   3(1-6-5) 

   Principle of Feed Quality Control and Microscopy  
   เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# ,AG173 341# 

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตวX การใช)เทคนิคทางกล)องจุลทรรศนXในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตวX สิ่งปนเป��อนและปลอมปนร�วมกับการใช)เทคนิคเคมีวิเคราะหXคุณภาพแบบ
รวดเร็วตรวจหาวัตถุดิบอาหารสัตวX สิ่งปนเป��อนและปลอมปนและวัตถุดิบอื่นที่เติมในอาหารสัตวXและการ
ประเมินหาปริมาณสัดส�วนของวัตถุดิบเพ่ือเปUนมาตรการประกันคุณภาพอาหารสัตวX 

Feed ingredient quality control, use of feed microscopy techniques in characterizing 
the physical features of feed ingredient, contaminants and adulterations, the use of spot or 
quick chemical qualitative analytical techniques in examining the presences of the above 
feed components and feed additives, and qualitative estimation of feed components as a 
measure in quality assurance of mixed feeds. 
AG174 452   การปรับปรุงพันธุ>สัตว>        4(3-3-7) 

      Animal Genetics and Breeding 
      เงื่อนไขของรายวิชา : AG003 302# 

การถ�ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณกับการปรับปรุงพันธุXสัตวX ทฤษฎี
ทางพันธุกรรมของการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุXและการปรับปรุงพันธุXในสัตวXเศรษฐกิจ 

Qualitative and quantitative inheritance related to animal breeding, genetic theory of 
selection, mating systems and improvement in livestock. 
AG174 761   การสัมมนาทางสัตวศาสตร>       1(1-0-2) 

   Seminar in Animal Science 
   เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 4 วิชาเอกสัตวศาสตรX 

วรรณกรรมปริทัศนXทางวิชาการที่เกี่ยวข)องด)านสัตวศาสตรX การเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอ 
การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา 

Literature review on topics relating to animal science, scientific report writing 
presentation discussion and conclusion of the seminar. 
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AG174 775   โครงงานนักศึกษาด0านสัตวศาสตร>      3(1-6-5) 
 Student Project in Animal Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาช้ันปlที่ 3 หรือ 4 วิชาเอกสัตวศาสตรX 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวข)อเรื่องทางสัตวศาสตรX การปฏิบัติ การสะท)อนผลการเรียนรู)
เชิงประสบการณX การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 

Student project on selected issues or topics in animal science, implementation, 
reflection on learning experience, report writing and presentation. 
AG181 201    การประมงท่ัวไป         3(3-0-6) 

  General Fisheries 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

การประมงทั่วไปในประเทศไทยและต�างประเทศ เครื่องมือประมงและทรัพยากรประมง  การเพาะเลี้ยง
สัตวXนํ้าและพืชนํ้า การแปรรูปและการถนอมอาหารจากสัตวXนํ้า การตลาดสัตวXนํ้า สุขภาพสัตวXนํ้า องคXกรและ
สถาบันต�าง ๆ ทางการประมง 

General fisheries in Thailand and other countries, fishing gears and fisheries resources, 
propagation of aquatic animals and aquatic plants, aquatic animals processing and 
preservation, aquatic animal marketing, aquatic animal health, fisheries organization and 
institution 
AG181 202    หลักการเพาะเลีย้งสัตว>นํ้า        3(3-0-6) 

  Principles of Aquaculture 
เงื่อนไขของรายวิชา:  AG 181 201 

ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้าในประเทศไทยและต�างประเทศ สภาวะการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้าของประเทศ
ไทยในป&จจุบัน องคXประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้า หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้า อุปกรณXและวิธีการฟ&กไข�
ปลา การอนุบาลลูกปลา ตลอดจนวิธีการเพาะเลี้ยงปลาที่มีคุณค�าทางเศรษฐกิจ 

History of aquaculture in Thailand and other countries, present status of aquaculture 
in Thailand, compositions of aquaculture, principles and methods of aquaculture, 
equipment and methods of fish egg incubation, methods of fry nursing and culture of 
economic fishes. 
AG181 796    การฝKกงานทางการประมง 1        1(0-6-3) 

   Practicum in Fisheries I 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

การใช)เครื่องมือทําการประมง การประเมินประชากรปลา การประเมินผลผลิตข้ันต)นของแหล�งนํ้า 
สัดส�วนปลากินพืชและปลากินเน้ือในแหล�งนํ้า 

Using of fishing gears, assessment of fish population, assessment of primary 
productivity in water resources, proportion of herbivorous fish and carnivorous fish in water 
resources 
AG181 797    การฝKกงานทางการประมง 2        1(0-6-3) 

  Practicum in Fisheries II 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 
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การเตรียมบ�อปลา  การเลี้ยงพ�อแม�พันธุX การคัดเลือกพ�อแม�พันธุX การเพาะพันธุX การอนุบาล การบรรจุ
และการจําหน�ายลูกปลา 

Fish pond preparation, rearing brood stock, selection brood stock, breeding, nursing, 
fingering fish packaging and selling 
AG182 101    มีนวิทยา          3(2-3-5) 

   Ichthyology 
  เงื่อนไขของรายวิชา : SC101 011 หรือ  SC101 012 

ประวัติมีนวิทยาและการศึกษามีนวิทยา รูปร�างและลักษณะภายนอกของปลา ระบบกล)ามเน้ือ ระบบ
โครงร�างภายใน ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุX ระบบ
ขับถ�ายของเสียและการปรับสมดุลร�างกาย ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู)สึก การจัดหมวดหมู�ของปลา 
และปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย 

History of ichthyology and studies in Ichthyology, forms and external features of fishes, 
muscular system, endoskeletal system, respiratory system, blood circulation system, the 
organs of digestive tracts, reproductive system, excretory system and osmoregulation, 
nervous system and sense organs, classification of fishes and economic fishes of Thailand 
AG182 102    สัตว>นํ้าไมMมีกระดูกสันหลัง        3(3-0-6) 

   Aquatic Invertebrates  
เงื่อนไขของรายวิชา: SC101 011 หรือ  SC101 012 

อนุกรมวิธาน ชีววิทยา แหล�งที่อยู� และการแพร�กระจายของสัตวXไม�มีกระดูกสันหลังทางการประมง  
หลักการเลี้ยง และเพาะพันธุXสัตวXไม�มกีระดูกสันหลงัเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้า 

Taxonomy, biology, habitats and distribution of invertebrates in fisheries, principles of 
culture and breeding of invertebrates for aquaculture 
AG182 203    การเพาะและอนุบาลสัตว>นํ้าจืด       3(2-3-5) 

  Breeding and Nursing of Freshwater Animals    
เงื่อนไขของรายวิชา : AG181 202 

การเพาะพันธุXสัตวXนํ้าจืด การเลี้ยงสัตวXนํ้าจืด การเลี้ยงสัตวXนํ้าแบบอินทรียX การจัดการระบบฟารXมเลี้ยง
สัตวXนํ้า และการศึกษานอกสถานที่ 

Breeding of freshwater aquatic animals, culturing of freshwater aquatic animals, 
culturing of organic aquatic animals, management of aquatic animals farming system and 
field trip 
AG182 301    กฎหมายและการอนุรักษ>ทรัพยากรประมง     3(3-0-6) 

  Fishery Law and Resource Conservation 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 181 201 

กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติการประมง พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการประมง อนุสัญญาว�าด)วย
กฎหมายทะเลระหว�างประเทศ ฐานสภาพแวดล)อมและทรัพยากรประมง ป&ญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรประมง หลักการในการอนุรักษXทรัพยากรประมง 

General law, fishery act, royal decree of fisheries , convention on the law of the sea, 
environmental bases and fishery resources, deterioration problems of fishery resources, 
principles of fishery resource conservation 



151 

 

 

 

AG183 103    อนุกรมวิธานของปลา        3(2-3-5) 
Fish Taxonomy 

  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 182 101 
ประวัติ หน�วยและระบบอนุกรมวิธาน ศัพทXบัญญัติและกฎเกณฑXสากลเรื่องช่ือและการต้ังช่ือ การเก็บ

รักษาตัวอย�างปลา วิธีการศึกษาเพ่ือรวบรวมข)อมูลในทางอนุกรมวิธาน การใช)เอกสารและรูปวิธานในการ
วิเคราะหXและจัดจําแนกปลา หลักการวาดรูปปลา และการเขียนรายงานทางอนุกรมวิธาน 

History, unit and taxonomic system, technical terms and nomenclatures, specimen 
preservations, methods for collecting data in taxonomy, the use of literatures and pictures 
for identification and classification of fishes, principles of fish drawing and a report writing on 
fish taxonomy 
AG183 104    หลักนิเวศวิทยาทางนํ้า        3(2-3-5) 

  Principles of Aquatic Ecology 
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 013 

ระบบนิเวศ วัฏจักรของแร�ธาตุในแหล�งนํ้า ป&จจัยจํากัดในระบบนิเวศ การแพร�กระจายและพฤติกรรม
ของปลาในระบบนิเวศ สงัคมในแหล�งนํ้าจืดและทะเล และความสัมพันธXของปลาในสิ่งแวดล)อม 

Ecosystem, mineral cycles in water resources, limiting factors in ecosystem, distribution 
and behavior of fish in ecosystem, the freshwater and marine ecosystem, relationship 
between fish and environment 
AG183 105    ชีววิทยาการประมง         3(2-3-5) 

  Fishery Biology 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 181 201 

คําจํากัดความ และความสําคัญของการศึกษาประชากรสัตวXนํ้า ทรัพยากรสัตวXนํ้าและวงจรชีวิต 
เครื่องมือประมงและผลกระทบต�อประชากรสัตวXนํ้า การติดเครื่องหมายสัตวXนํ้า การศึกษาการเจริญเติบโต การ
ทดแทนและการตาย การประเมินสภาวะของทรัพยากรสัตวXนํ้า ผลกระทบของสิ่งแวดล)อมต�อประชากรสัตวXนํ้า 

Definition and significance of study on population of aquatic animals, aquatic animal 
resources and their life cycles, fishing gears and their impacts on aquatic animal population, 
tagging, growth, recruitment and mortality, assessment of aquatic animal resources, 
environmental impacts on aquatic population 
AG183 106     สรีรวิทยาพ้ืนฐานของสัตว>นํ้า       3(3-0-6) 

   Basic Physiology of Aquatic Animals 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG182 101 

สิ่งแวดล)อมทางนํ้าที่มีผลต�อสรีรวิทยาของสัตวXนํ้า สมบัติของเซลลXประสาท กระบวนการปรับสมดุลของ
สัตวXนํ้า การทํางานของกล)ามเน้ือ สรีรวิทยาทางเดินอาหาร กลไกการหายใจ  การไหลเวียนเลือด  การขับถ�าย
ของเสีย ระบบสืบพันธุX และระบบฮอรXโมน 

Effects of aquatic environments on physiology of aquatic animals, properties of nerve 
cell, osmoregulatory process of aquatic animals, muscular activities, physiology of alimentary 
canal, mechanisms of respiration, blood circulation, excretion, reproductive and hormonal 
systems 
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AG183 204    พันธุศาสตร>และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว>นํ้า     3(3-0-6) 
  Genetics and Biotechnology of Aquatic Animals 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  AG182 201 

หลักการทางพันธุศาสตรXของสัตวXนํ้า โครงสร)างและบทบาทหน)าของดีเอ็นเอและโปรตีน การถ�ายโอน
ลักษณะทั้งทางคุณภาพและปริมาณ การใช)ประโยชนXของพันธุศาสตรXในการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้า  เซลลXพันธุ
ศาสตรXของสัตวXนํ้า การปรับปรุงพันธุXสัตวXนํ้า เทคนิคทางทางอณูพันธุศาสตรXของสัตวXนํ้า และพันธุวิศวกรรม
ทางการประมง 

Genetic principles of aquatic animals, structure and function of DNA and proteins, 
transferring of qualitative and quantitative characteristics, utilization on genetics in 
aquaculture, cytogenesis of aquatic animals, genetic improvement of aquatic animals, 
molecular genetic  techniques in aquatic animals and fisheries genetic engineering 
AG183 205     การเพาะและอนุบาลสัตว>ทะเล       3(2-3-5) 

  Breeding and Nursing of Marine Animals 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

สภาพทางกายภาพ เคมี และเงื่อนไขทางชีวภาพของป�าชายเลน การสร)างฟารXมเพาะและเลี้ยงสัตวXทะเล 
การจัดการโรงเพาะฟ&กและพ�อแม�พันธุX การอนุบาลและการขนย)ายลูกพันธุX  การเพาะเลี้ยงอาหารสัตวXนํ้าวัย
อ�อน การจัดการในการเลี้ยงสัตวXทะเลชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ   

Physical, chemical and biological condition of mangrove forests, hatchery and rearing 
unit construction, hatchery and bloodstock management, larval nursing and transfer, culture 
of living feeds for larval stage, rearing management of economic-important marine species 
AG 183 206    หลักโภชนาการสัตว>นํ้า        3(3-0-6) 

  Principles of Aquatic Animal Nutrition 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 182 201 

พัฒนาการด)านโภชนศาสตรXสัตวXนํ้า ชีวพลังงานศาสตรX สารอาหารและความต)องการสารอาหาร  
สรีรวิทยาการย�อยอาหารและการดูดซึม เมแทบอลิซึมของสารอาหาร โรคที่ เกี่ยวข)องกับสารอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพกับโภชนศาสตรXสัตวXนํ้า 

Development in aquatic animal nutrition, bioenergetics, nutrients and nutrient 
requirement, digestive physiology and absorption, nutritional metabolism, nutritional 
diseases 
AG183 302    หลักการจัดการฟาร>มสัตว>นํ้า                  3(2-3-5) 

  Principles of Aquafarm Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรXในการจัดการฟารXมสัตวXนํ้า ประเภทของฟารXมสัตวXนํ้า การเริ่มกิจการ
ฟารXม การวางผังฟารXม บัญชีและการบันทึกกิจการฟารXมสัตวXนํ้า การวิเคราะหXและวินิจฉัยฟารXมสัตวXนํ้า ป&จจัย
ที่มีผลกระทบต�อการทําฟารXม ป&จจัยที่ทําให)ฟารXมสัตวXนํ้ามีกําไรแตกต�างกัน 

Principles and theories of economics for aquafarm management, types of aquatic farm, 
initiation of aquafarm business, farm layout, accounting and recording of farm budget and 
activities, analysis and diagnosis of aquafarms, factors affecting aquafarm activities, factors 
affecting profitability of aquafarms 
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AG183 401    สุขภาพสัตว>นํ้า         3(2-3-5) 
  Aquatic Animal Health 
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC702 101 หรือ SC702 102 

ประวัติความเปUนมาเกี่ยวกับการศึกษาโรคสัตวXนํ้า การตรวจวินิจฉัยโรค โรคสัตวXนํ้าที่เกิดจากแบคทีเรีย 
เช้ือรา ไวรัส และปรสิต โรคที่ไม�ได)เกิดจากเช้ือก�อโรค ลักษณะอาการของสัตวXนํ้าที่ติดเช้ือโรค ความสัมพันธX
ระหว�างการระบาดของโรคและสิ่งแวดล)อม ผลกระทบจากโรคต�อผลผลิต การควบคุมโรคสัตวXนํ้า ระบบ
ภูมิคุ)มกันสัตวXนํ้า 

Background on aquatic animal diseases, diagnostic protocols, diseases caused by 
bacteria,  fungi, viruses and parasites, non-pathogenic diseases, symptoms of infected 
aquatic animals, the relationship between disease outbreak and environment, effect of 
disease on production, disease control, immune system of aquatic animals 
AG 183 501    ผลิตภัณฑ>ประมง         3(2-3-5) 

Fishery Products 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม�ม ี

กลุ�มของสัตวXนํ้าที่ใช)ในการแปรรูป คุณค�าทางอาหารของสัตวXนํ้า การเสื่อมเสียของสัตวXนํ้า กระบวนการ
แปรรูปสัตวXนํ้าและหลักการของแต�ละกระบวนการ ได)แก� การทําเค็ม การทําแห)ง การแช�เย็นและแช�เยือกแข็ง 
การฉายรังสี การรมควัน การหมักดอง การบรรจุกระปrอง การใช)สารเคมี และการแปรรูปด)วยวิธีอื่นๆ  

Groups of aquatic animals used for processing, nutritive values of aquatic animals, 
deterioration of aquatic animals, preservation or value-adding process and its principles such 
as salting, drying, chilling and freezing, irradiation, smoking, fermentation, canning, chemical 
preservation and other processing method 
AG 183 601    คุณภาพนํ้าเพ่ือการประมง        3(2-3-5) 

         Water Quality for Fisheries 
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 201 007 

คุณภาพนํ้าและวิธีการวิเคราะหXป&จจัยที่เกี่ยวข)องกับคุณภาพนํ้าความสัมพันธXระหว�างคุณภาพนํ้ากับ
กําลังผลิตของบ�อเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้าการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพนํ้าในบ�อเลี้ยงสัตวXนํ้า 

Water quality and analytical methods, factors relating to water quality, relationship 
between water quality and carrying capacity of aquaculture ponds, improvement and 
control of water quality in aquaculture ponds 
AG 183 796    การฝKกงานทางการประมง 3       1(0-6-3) 

  Practicum in Fisheries III 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

การฝpกปฏิบัติทางด)านการเลี้ยงปลานํ้าจืด การเตรียมบ�อเลี้ยงปลา การเตรียมและการให)อาหารปลา 
การควบคุมคุณภาพนํ้าและโรค 

Training on freshwater fish culture, pond preparation, feed preparation and fish 
feeding, water quality and diseases control 
AG183 797    การฝKกงานทางการประมง 4       1(0-6-3) 

  Practicum in Fisheries IV 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 
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การฝpกงานนอกสถานที่ด)านการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้าจืดกับหน�วยงานของรัฐและเอกชน  
External field work training in freshwater aquaculture with publics and private sectors 

AG184 107    แพลงก>ตอนวิทยา               3(2-3-5) 
Planktonology 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 
อนุกรมวิธานของแพลงกXตอนพืชและแพลงกXตอนสัตวX วิธีการเก็บรักษาตัวอย�าง การวิเคราะหXชนิดและ

ปริมาณแพลงกXตอนในแหล�งนํ้าต�าง ๆ  หลักเบื้องต)นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแพลงกXตอน 
Taxononomy of phytoplankton and zooplankton, methods of preserving specimens, 

an analysis of types and contents of planktons in aquatic areas, principles of plankton 
culture 
AG184 108    ชีววิทยาระดับโมเลกุลในการประมง      3(2-3-5) 

  Molecular Biology in Fisheries    
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 183 204 

พันธุศาสตรXและการประยุกตXสู�พันธุวิศวกรรม เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการประมง เทคนิค
การศึกษาดีเอ็นเอทางการประมง การสกัดดีเอ็นเอและการประยุกตXทางการประมง ปฏิกิริยาลูกโซ�โพลีเมอเรส
ของดีเอ็นเอและการตรวจสอบปริมาณโปรตีนด)วยเทคนิคอิเลคโตรโพรีซีส 

Genetics and application to genetic engineering, biotechnology technique in fisheries, 
DNA techniques in fisheries, DNA extraction and application to fisheries, DNA  polymerase 
chain reaction and protein  determination using electrophoresis technique 
AG184 207   อาหารและการให0อาหารสัตว>นํ้า              3(2-3-5) 

  Feed and Feeding for Aquatic Animals 
เงื่อนไขของรายวิชา: AG 183 206 

ประวัติและพัฒนาการการเตรียมอาหารสัตวXนํ้า ประเภทของวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
อาหาร และการประเมินคุณค�าอาหารและวัตถุดิบ การประกอบสูตรอาหารสําหรับสัตวXนํ้า การผลิตอาหาร 
การทดสอบการให)อาหาร การให)อาหารสัตวXนํ้าชนิดต�าง ๆ 

History and development of aquatic feed preparation, feed ingredients, feed 
determination and evaluation in feed and raw materials, feed formulation, feed processing, 
feeding trial and aquatic animals feeding 
AG184 208    การเลี้ยงปลาสวยงาม         3(2-3-5) 

  Aquarium Fish Culture 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 181 201 

การออกแบบและการสร)างภาชนะสําหรับเลี้ยงปลาสวยงาม วัสดุอุปกรณXสําหรับการตกแต�งที่เลี้ยงปลา
สวยงาม การเลือกและการเลี้ยงปลาสวยงาม วิธีการเพาะเลี้ยงและการอนุบาลปลาสวยงาม 

Design and construction of aquarium tanks, equipment for decorating the aquarium 
tank, selection and culture of aquarium fish, methods of culture and nursing aquarium fish 
AG184 209    การเพาะเลี้ยงพรรณไม0นํ้า        3(2-3-5) 

  Propagation of Aquatic Plants 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 
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ความหลากหลายของชนิดและการจําแนกพรรณไม)นํ้าในประเทศไทย พรรณไม)นํ้าที่นําเข)าจาก
ต�างประเทศ การใช)ประโยชนX เทคนิคการเพาะเลี้ยงพรรณไม)นํ้าในแปลงดิน แปลงนํ้า และการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ ป&จจัยที่ส�งผลกระทบต�อการเจรญิเติบโต การจัดตกแต�งตู)พรรณไม)นํ้าและการประกวด  

Diversity and classification of aquatic plants in Thailand, introduced aquatic plant 
species, utilization of aquatic plants, propagation techniques: on land, in water and tissue 
cultures, factors affecting growth of aquatic plants, decoration of aquatic plant aquarium and 
contest 
AG184 210    การเพาะเลี้ยงสัตว>นํ้าแบบบูรณาการ      3(2-3-5) 

  Integrated Aquaculture  
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG181 201 

หลักการเพาะเลี้ยงสัตวX นํ้าแบบบูรณาการ แนวคิดการบูรณาการ ป&จจัยที่มีผลต�อกิจกรรม 
สภาพแวดล)อม โมเดลของการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้าแบบบูรณาการ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมมูลค�า
ผลผลิต ข)อจํากัดในการบูรณาการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้า   

Principle of integrated aquaculture, concept of integration, consideration factors 
effects, activities, environment, models of integrated aquaculture, benefit and economic, 
value added products, constrains of integrated aquaculture 
AG184 211    การควบคุมและประเมินคุณภาพวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว>นํ้า  3(2-3-5) 

  Quality Control and Evaluation of Feedstuffs and Aquatic Animal Feed 
   เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม�มี  

หลักการและความสําคัญของการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารสัตวXนํ้า การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบและอาหาร โดยเทคนิคทางเคมี ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางกล)องจุลทรรศนX เทคนิคการตรวจ
วิเคราะหXอย�างง�ายและรวดเร็ว และเทคนิคการประเมินคุณค�าของวัตถุดิบและอาหารจากภายในและนอกตัว
สัตวX 

Principle and importance of quality control in feed processing, determination 
feedstuffs and feed by chemical, physical, biogical techniques and feed microscopic, quick 
test spot test technique, evaluation feed and feed stuff by in vivo and in vitro study 
AG184 303    การจัดการอMางเก็บนํ้าและพ้ืนท่ีชุMมนํ้าเพ่ือการประมง       3(3-0-6) 

  Reservoir and Wetland Management for Fisheries 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไม�มี 

นโยบายการจัดการทรัพยากรนํ้า แหล�งทําการประมง พ้ืนที่ชุ�มนํ้า อุทกวิทยาของแหล�งนํ้า ประเภทและ
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยาของแหล�งนํ้า การควบคุมและการจัดการแหล�งนํ้าเพ่ือการ
เพาะเลี้ยงสัตวXนํ้า ระเบียบและการบริหารการประมง การจัดการสภาพแวดล)อม และการประเมินผลกระทบ 

Policy on fisheries management, fishing ground, wetland, hydrology of water resources, 
types and physical, chemical and biological properties of water resources, control and 
management of water resources for aquaculture, regulation and fisheries administration, 
environmental management and impact assessment 
AG184 304    การสMงเสริมการประมง         3(3-0-6)  

  Fishery Extension 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  AG181 201 
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หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการส�งเสริมการเกษตรและการประมง บทบาทการส�งเสริมการประมงต�อ
การพัฒนาประเทศ การประมงของประเทศไทย หลักการส�งเสริมและวิธีการส�งเสริมการประมง การยอมรับ
ของกลุ�มเปkาหมาย ทักษะการสื่อสาร การผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณXในการส�งเสริมการประมง  การวางแผน
และและการประเมินผลโครงการส�งเสริม 

Principles and concepts of agricultural and fishery extension, role of fishery extension 
on country development, fishery situation, principle and methodology of fishery extension, 
an acceptance of target people, communication skill,  audio - visual aids in fishery extension, 
planning and evaluation of fishery extension projects 
AG184 402    โรคของกุ0ง          3(3-0-6) 

  Shrimp Diseases 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

โรคของกุ)งที่เกิดจากไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา ปรสิต และโรคไม�ติดเช้ืออื่น ๆ ลักษณะอาการของกุ)งที่เปUน
โรค การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคในภาคสนามและห)องปฏิบัติการ ระบบภูมิคุ)มกันของกุ)งและการ
ตอบสนองต�อเช้ือก�อโรค  การปkองกันและรักษา การจัดการฟารXมเพ่ือลดป&ญหาการเกิดโรค 

Shrimp diseases caused by viruses, bacteria, fungi, parasites and other non-infectious 
diseases, symptoms of diseased shrimp, disease diagnosis in field and laboratory, shrimp 
immune systems and its response to pathogens, disease prevention and therapy, farm 
management for disease outbreak control 
AG184 403    โรคและปรสิตของสัตว>นํ้า        3(3-0-6) 

  Diseases and Parasites of Aquatic Animals  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

โรคและปรสิตที่สําคัญในสัตวXนํ้า เทคนิคป&จจุบันในการวินิจฉัยโรค และการปkองกันโรคที่เกิดจาก
แบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และปรสิต 

Important diseases and parasites in aquatic animals, current techniques in diagnosis 
and prevention of diseases causes by bacteria, viruses fungi and parasites 
AG184 502    จุลชีววิทยาสาํหรับผลิตภัณฑ>สัตว>นํ้า      3(2-3-5) 

  Microbiology of Aquatic Animal Products 
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC702  101 

ความสําคัญของจุลินทรียXต�อผลิตภัณฑXสัตวXนํ้า การแบ�งหมวดหมู�ของจุลินทรียX แบคทีเรียที่ทําให)เกิดการ
เน�าเสียในสัตวXนํ้า แบคทีเรียที่เปUนดัชนีการก�อโรคในมนุษยXที่พบในสัตวXนํ้า  จุลินทรียXในผลิตภัณฑXสัตวXนํ้าแช�
แข็ง ผลิตภัณฑXสัตวXนํ้าบรรจุกระปrอง และผลิตภัณฑXสัตวXนํ้าอื่นๆ การใช)ประโยชนXจากจุลินทรียXในผลิตภัณฑX
สัตวXนํ้าหมักดองและผลิตภัณฑXอื่นๆ 

Importance of microorganisms in aquatic animal products, classification of 
microorganisms,  spoilage bacteria in aquatic animals, human pathogenic bacteria indicators 
in aquatic animals, microorganisms in frozen aquatic animals products, in canned products 
and in  other aquatic animal products, utilization of microorganisms in fermented and other 
aquatic animal products 
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AG184 503      การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ>สัตว>นํ้า      3(2-3-5) 
  Quality Control in Aquatic Animal Products  
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 183 501 

ความสําคัญของการควบคุมคุณภาพ ลักษณะสัตวXนํ้าที่มีคุณภาพ การเสื่อมคุณภาพของสัตวXนํ้า การสุ�ม
และการเตรียมตัวอย�างเพ่ือการประเมินคุณภาพ การประเมนิคุณภาพด)วยจุลชีววิทยา เคมี ชีวเคมี ฟ�สิกสX และ
ประสาทสัมผัส สถิติสําหรับการควบคุมการผลิต แนวปฏิบัติที่ดีสําหรบัการผลิต มาตรฐานฮาลาล  
กระบวนการดําเนินการมาตรฐานสุขาภิบาล การวิเคราะหXอนัตรายและจุดวิกฤตที่ต)องควบคุม  

Importance of quality control, quality characteristic of aquatic animals, quality 
deterioration, sampling and preparation of specimens prior to quality determinations, quality 
determinations using microbiological, chemical, biochemical, physical, and sensory tests, 
statistics for production control, good manufacturing practice (GMP), halal standard, 
sanitation standard operating procedures (SSOPs), hazard analysis critical control point 
(HACCP) 
AG184 504     การเพ่ิมมูลคMาของผลพลอยได0ในการแปรรูปสัตว>นํ้า      3(2-3-5) 

    Value-addition of By-products in Aquatic Animal Processing  
เงื่อนไขของรายวิชา: AG 183 501 

ชนิดผลพลอยได)จากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวXนํ้า ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและองคXประกอบทางเคมี
ของผลพลอยได) กระบวนการสร)างมลูค�าเพ่ิมแก�ผลพลอยได) มาตรฐานและการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑX
จากผลพลอยได) 

Types of by-products from aquatic animal processing, physical characteristics and 
chemical compositions of the by-products, value-addition processes of the by-products, 
standards and quality assessment of items produced from the by-products 
AG184 602     หลักการสร0างฟาร>มสัตว>นํ้า       3(3-0-6) 

   Principles of Aquafarm Construction 
 เงื่อนไขของรายวิชา: AG 181 201 

หลักการเลือกสถานที่ องคXประกอบของฟารXมสัตวXนํ้า ประเภทของบ�อเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้า องคXประกอบ
ของบ�อและข)อกําหนดการออกแบบสร)างบ�อ ระบบนํ้า และอุปกรณXที่ใช)ในฟารXมสัตวXนํ้า ผลกระทบของฟารXม
สัตวXนํ้าต�อสิ่งแวดล)อม 

Principles of site selection, aquafarm components, types of aquaculture pond, 
components and design criteria for pond construction, water system and equipment in 
aquafarm, effect of aquafarm on environment 
AG184 761    การสัมมนาทางการประมง       1(1-0-2) 

  Seminar in Fisheries 
เงื่อนไขของรายวิชา: เปUนนักศึกษาสาขาวิชาการประมง ช้ันปlที่ 4 

วรรณกรรมปริทัศนXทางวิชาการที่เกี่ยวข)องด)านประมง การสืบค)นข)อมูลการเรียบเรียง การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ การอ)างอิงแหล�งข)อมูล การนําเสนอ การอภิปราย และสรุปผล การสัมมนา 

Literature review on topics relating to fisheries, data searching in scientific report, 
academic writing, references, presentations, discussions, and conclusions in seminar 
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AG184 775    โครงงานนักศึกษาด0านการประมง      3(1-6-5) 
Student Projects in Fisheries  
เงื่อนไขของรายวิชา: เปUนนักศึกษาสาขาวิชาการประมง ช้ันปlที่ 4 

การจัดทําข)อเสนอโครงงานทางการประมง การปฏิบัติ การสะท)อนผลการเรียนรู)เชิงประสบการณX 
รายงานผลการดําเนินงาน และการนําเสนอ 

Project proposal in fisheries, implementation, reflection on experience, report writing 
and presentation 
AG184 796    การฝKกงานทางการประมง 5       1(0-6-3) 

  Practicum in Fisheries V 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

การฝpกงานทางด)านการวางแผนการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้าเค็ม และประเมินผลการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้าเค็ม 
Training on marine aquaculture planning and assessment of marine aquaculture 

AG184 797    การฝKกงานทางการประมง 6       1(0-6-3) 
  Practicum in Fisheries VI 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม�มี 

การฝpกงานนอกสถานที่ด)านการเพาะเลี้ยงสัตวXนํ้าเค็มกบัหน�วยงานของรัฐและเอกชน  
External field work training in sea water aquaculture with governments 

SC101011    ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1        2(2-0-4)
          Biology for Agriculture I 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
หลักการทางชีววิทยา โครงสร)างและหน)าที่ของเซลลX พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุXระดับเซลลXและพันธุ

ศาสตรX และการสืบพันธุXการเจริญของสัตวX โครงสร)างและสรีรวิทยาของสัตวX นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรX
สิ่งแวดล)อม 

Principles of biology, structure and function of cell, energy and life, cellular 
reproduction and genetics, animal reproduction and development, structure and physiology 
of animals, ecology and environmental sciences. 
SC101 012   ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1      1(0-2-1) 

      Biology for Agriculture Laboratory  
       เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต)องเรียนควบคู�กัน SC101 011 

การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสร)างและหน)าที่ของเซลลX พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุXระดับเซลลX
และพันธุศาสตรX โครงสร)างและสรีรวิทยาของสัตวX นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรXสิ่งแวดล)อม 

Laboratory experiments in structure and function of cells, energy and life, cellular 
reproduction and genetics, structure and physiology of animals, ecology and environmental. 
SC101 013   ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2        2(2-0-4) 

Biology for Agriculture  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
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วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร)างและหน)าที่ของเซลลX เน้ือเย่ือพืช การ
สืบพันธุXและการเจริญของพืช การสังเคราะหXด)วยแสง โภชนาการและการลําเลียงในพืช และเทคโนโลยีชีวภาพ 

Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant tissues, 
plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition and transport in plantsand 
biotechnology. 
SC101 014   ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2      1(0-2-1) 

      Biology for Agriculture Laboratory  
       เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต)องเรียนควบคู�กัน  SC101 013 

การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร)างและหน)าที่
ของเซลลX เน้ือเย่ือพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุXและการเจริญของพืช การสังเคราะหXด)วยแสง 
โภชนาการและการลําเลียงในพืช 

Laboratory experiments in evolutionary biology, biodiversity, structure and function of 
plant cells, plant tissues and physiology, plant reproduction and development, 
photosynthesis, nutrition and transport in plants. 
SC113 209   พฤกษศาสตร>ทางการเกษตร       2(2-0-4) 

     Agricultural Botany  
    เงื่อนไขรายวิชา : SC101 011 

หลักการพ้ืนฐานในพฤกษศาสตรXการเกษตร ความสัมพันธXของพฤกษศาสตรXและเกษตรศาสตรX หลักการ
จําแนก การระบุ และการต้ังช่ือพืช วงชีวิตของพืช เซลลX โครงสร)างและรูปร�างพืช สัณฐานวิทยา การเจริญ 
หน)าที่ทางสรีร วิทยา การถ�ายละอองเรณู และชีววิทยาการสืบพันธุXของพืชอาหารและพืชสวน และ
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตพืชทางการเกษตร 

Basic concept in agricultural botany, relevance of botany and agriculture, principles of 
plant classification, identification, and nomenclature, plant life cycle plant cell, structure and 
form, morphology, development, physiological function, pollination and breeding biology of 
crop and horticultural plants, and biotechnology for agricultural crop production.  
SC113 210   ปฏิบัติการพฤกษศาสตร>ทางการเกษตร      1(0-3-2) 

    Agricultural Botany Laboratory  
  เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 209 

ทักษะปฏิบัติการในการเก็บรวบรวบและการรักษาพืชเพ่ือการศึกษาสัณฐานวิทยา การจัดจําแนก และ
การระบุชนิดพืชด)วยรูปวิธาน การสํารวจสัณฐานวิทยาทั่วไป เช�น ใบ ลําต)น ราก และผลของพืชอาหาร พืช
ประดับ และพืชสวนที่สําคัญ โครงสร)างทางกายวิภาคศาสตรXพื้นฐาน การวัดค�าดัชนีทางสรีรวิทยาที่สําคัญบาง
ค�าเพ่ือประเมินสุขภาพพืช การทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณู การเจริญของออวุลและเมล็ด การขยายพันธุX
ที่ไม�เกี่ยวข)องกับอวัยวะสืบพันธุX ธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชด)วยระบบไฮโดรโพนิก และการศึกษา
ภาคสนาม 

Laboratory skills in plant collection and fixation for morphological studies, plant 
classification and identification by dichotomous keys, survey of typical morphology, such as 
leaves stems roots and fruits of important crop, ornamental and horticultural plants, basic 
anatomical structures, measurements of some important physiological parameters for 
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monitoring plant health, pollen viability test, ovule and seed development, vegetative 
propagation, and plant nutrition and hydroponic culture system, and field study. 

SC201 006   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป        1(0-3-2) 
General Chemistry Laboratory   

   เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต)องเรียนพร)อมกัน SC201 005 หรือ SC201007 หรือ
                            SC201 008 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเน้ือหาในวิชา  SC201 005 (เคมีทั่วไป)    หรือSC201 007 (เคมีพ้ืนฐาน) หรือ
SC201 008 (เคมีหลักมูล) 

The laboratory experiments related to contents in SC201 005 (General Chemistry) , 
SC201 007(Basic Chemistry) and SC201 008 (Fundamental Chemistry). 
SC201 007   เคมีพ้ืนฐาน          3(3-0-6) 

  Basic Chemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

บทนํา ปริมาณสัมพันธX โครงสร)างอะตอม พันธะเคมี แก�ส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพล
ศาสตรXเคมี ระบบการถ�ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรXเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุ
เรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียรX 

Introduction, stoichiometry, atomic structure, chemical boding, gas, solid, liquid and 
solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, chemical 
and ionic equilibrium, periodic table and representative elements, transition metals, nuclear 
chemistry. 
SC201 103   เคมีอินทรีย>เบ้ืองต0น         3(3-0-6) 
       Elementary Organic Chemistry 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ไฮบริไดเซชัน การเขียนโครงสร)างหมู�ฟ&งกXชัน การเรียกช่ือ อะลิฟาติกไฮโดรคารXบอน แอลเคนแอลคีน 
แอลไคนX แอโรมาติกไฮโดรคารXบอน เบนซีน สเตอริโอเคมี แอลคิลแฮไลดX แอลกอฮอลXและฟlนอล อีเทอรX อี
พอกไซดX แอลดีไฮดXและคีโทน กรดคารXบอกซิลิกและอนุพันธX เอมีนสารชีวโมเลกุล การประยุกตXใช)เทคนิคสเปค
โตสโคปl 

Hybridizations, structure writing, functional groups, nomenclatures, aliphatic 
hydrocarbons, alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbon, benzene, stereochemistry, 
alkyl halides, alcohols and phenols, ethers, epoxides, aldehydes and ketones, carboxylic 
acid and their derivatives, amines, biomolecules, application of spectroscopic techniques. 
SC401 005   คณิตศาสตร>สําหรับวิทยาศาสตร>สุขภาพ     3(3-0-6) 

     Mathematics for Health Science  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

กําหนดการเชิงเส)นข้ันแนะนํา   อุปนัยเชิงคณิตศาสตรX   เรขาคณิตวิเคราะหXในระนาบ  ลิมิตและความ
ต�อเน่ืองของฟ&งกXชันอนุพันธXของฟ&งกXชันและการประยุกตXของอนุพันธX  ผลต�างของอนุพัทธX  ปริพันธXและเทคนิค
การหาค�าปริพันธX การประยุกตXปริพันธX  สมการเชิงอนุพันธXสามัญอันดับที่หน่ึงและการประยุกตX 

Introduction to linear programming, mathematical induction, analytic geometry in 
plane, limits and continuity of functions derivatives and their applications, differential, 
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integration and techniques of integration, application of integration, ordinary differential 
equations and their applications. 
SC501 000   ฟ[สิกส>เบ้ืองต0น         3(3-0-6) 

       Elementary Physics 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

ทฤษฎีและการประยุกตXของกลศาสตรX กลศาสตรXของไหล ความร)อนและอุณหพลศาสตรXกระแสไฟฟkา-
อิเล็กทรอนิกสX เสียง ทัศนศาสตรX ฟ�สิกสXอะตอม กัมมันตภาพรังสี 

Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and thermodynamics, 
electric current and electronics, acoustics, optics, atomicphysics, radioactivity. 
SC702 101   จุลชีววิทยาท่ัวไป         3(3-0-6) 

General Microbiology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  

หลักการทํางานและการเตรียมตัวอย�างสําหรับกล)องจุลทรรศนXชนิดต�างๆ การเรียกช่ือและการจัด
จําแนก ประเภทของแบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส และสาหร�าย โภชนาการ การเจริญการตาย และการทําลาย
จุลินทรียX เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรXของจุลินทรียX ภูมิคุ)มกันวิทยาและโรค ที่เกิดจากจุลินทรียX จุลชีววิทยา
ของดิน นํ้า นํ้าเสีย อาหาร นม และอุตสาหกกรม 

Working principle and slide sample preparation of various types of microscope, 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition, growth, death 
and destruction of microorganisms, metabolism and microbial genetics, immunology and 
microbial disease, microbiology of soil, waste water food, milk and industry.  
SC702 102   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป       1(0-3-3) 

General Microbiology Laboratory        
   เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101 หรือ รายวิชาควบ SC702 101 

ห)องปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ันแนะนํา การใช)กล)องจุลทรรศนX การเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือและการจํากัด
เช้ือ เทคนิคบางอย�างทางจุลชีววิทยา การแจงนับจํานวน จุลินทรียX การศึกษาเช้ือราการย)อมสีแบคทีเรีย การ
ทําลายและการยับย้ังการเจริญของเช้ือจุลินทรียX  

Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, media 
preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacteria staining, destruction and inhibition of 
microorganisms cryobiology laboratory. 
SC803 305   ชีวเคมีพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
       Basic Biochemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาที่ต)องเรียนมาก�อน (Pre-requisite) : 312 112 หรือ 
  312 114 หรือ 312 217 หรือ 313 213 หรือ 343 213 หรือ  
  353 213 (รหัสวิชาเดิม) 

ชีวเคมีพื้นฐานเกี่ยวกับ เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซมXและโคเอนไซมX ชีวพลังงานและกลยุทธของเม
แทบอลิซึมและการควบคุม เมแทบอลิซึมของคารXโบไฮเดรต การขนส�งอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเล
ชัน และการสังเคราะหXแสง เมแทบอลิซึมของลิป�ด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรด
นิวคลีอิก การสังเคราะหXดีเอ็นเอ และการแสดงออกของยีน 
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 Basic biochemistry regarding chemistry of biomolecules, enzymes and coenzymes, 
bioenergetics and the strategy of metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, 
electron transport and oxidative phosphorylation, and photosynthesis, lipid metabolism, 
amino acid metabolism, nucleic acid metabolism, DNA synthesis and gene expression. 
BS911 111  หลักการบัญชีขั้นต0น        3(3-0-6) 

 Preliminary Principles of Accounting  
  เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

หลักการบัญชีและความรู)ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีความหมายและวัตถุประสงคXของการบัญชี ประโยชนX
ของข)อมูลทางการบัญชี และแม�บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู� การบัญชี
สําหรับกิจการซื้อขายสินค)าและกิจการให)บริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทรายการปรับปรุง รายการ
ป�ดบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงิน ระบบเงินสดย�อย การบัญชีเบื้องต)น
เกี่ยวกับสินทรัพยX หน้ีสิน ส�วนของเจ)าของ รายได) และค�าใช)จ�าย หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ และ
จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี 

Accounting principles and general knowledge about accounting accounting 
definition and objectives, the value of accounting information and accounting framework, 
accounting principles and methods of double entry system, accounting for trading 
enterprises and services business, journal and general ledger, end-of-period adjustments, 
closing entries, trial balance, working paper, financial statements preparation, petty cash 
system, fundamental  accounting for assets, liabilities, equity, revenue and expenses, 
concepts of voucher system and accounting professional ethics 
BS912 111   หลักการบัญชีขั้นกลาง        3(3-0-6) 

  Intermediate Accounting 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : BS911 111 

การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยX อันได)แก� ลูกหน้ี, ต๋ัวเงิน, สินค)า, เงินลงทุน, ที่ดิน อาคาร อุปกรณX, 
ทรัพยากรธรรมชาติ, และสินทรัพยXไม�มีตัวตน การบัญชีเกี่ยวกับหน้ีสินระยะยาวและระยะสั้น อันได)แก� หน้ีสิน
โดยประมาณและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน, ต๋ัวเงินจ�ายระยะยาว, และหุ)นกู) การบัญชีเกี่ยวกับส�วนของเจ)าของ การ
จําหน�ายหุ)น การเพ่ิมหรือลดทุน หุ)นทุนซื้อคืน การจัดสรรกําไร การจัดทํางบกระแสเงินสด 

Accounting for assets including accounts receivable, notes receivable, inventory, 
investment, property plant and equipment, natural resources, and intangible assets, 
accounting for long term and short term liabilities, including provision and contingent 
liabilities, long-term note payable, and bond. accounting for equity, a company formation, 
capital stock issuance, increase or decrease capital stocks, stock repurchase, appropriated 
retained earnings, and preparation of cash flows statement 
BS952 261  หลักการจัดการ         3(3-0-6) 

 Principles of Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

ศึกษาถึงประโยชนXและความสําคัญของการบริหาร ลักษณะและแนวคิดในการ บริหารงาน ความเปUนมา
และพัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร หลักและกระบวนการบริหารดัน ได)แก� การวางแผน การจัดองคXการ การ
จัดบุคคลเข)าทํางาน การสั่งการและการบังคับ บัญชา และการควบคุม 
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The usefulness, importance, and nature of management, and some conceptual view 
about the role of management, evolution and development of management theories, 
principles and process of management: planning, organizing, staffing, actuating, directing and 
controlling 
BS953 363  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยMอม     3(2-2-5) 

 Small and Medium Enterprises Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

แนวทางการจัดต้ังธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม การจัดแผนกงาน การบันทึกข�อมูล  การจัดทํา
งบประมาณมาใช�ในการควบคุมธุรกิจ การวิเคราะห&การแข�งขัน เครดิตทางการค�า การภาษีอากร การจัดการ
ทางการเงิน การจัดการงานการตลาด การค�าส�ง การค�าปลีก และการบริการ ธุรกิจสัมปทาน การบริหารงาน
บุคคล การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ การวางแผนกลยุทธ&  อิทธิพลของสภาพแวดล�อมต�อ
ธุรกิจ    

Guidelines for the establishment of small and medium enterprises: departmentalization, 
information recording, business control by budgeting, competitiveness analysis, trade credit, 
taxation, financial management, marketing management, wholesaling, retailing, franchising 
business, production and service management, personnel management, consolidation, 
expansion and termination of small and medium enterprises, strategic planning, the  impact 
of environment on small and medium enterprises 
EC101 001  เศรษฐศาสตร>จุลภาค 1: ผู0บริโภค ผู0ผลิต และราคาตลาด   4(4-0-8) 

 Microeconomics I: Consumers; Producers; and Market Prices 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

บทนํา ทฤษฎีผู)บริโภคและอุปสงคX ทฤษฎีผู)ผลิตและอุปทาน ดุลภาพของอุปสงคXและอุปทาน  
Introduction, consumer theory and demand, theory of firm and supply, demand and 

supply equilibrium 
EC101 004  เศรษฐศาสตร>มหภาค 1: โครงสร0างระบบเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

Macroeconomics I: Structure of the Economic System 
เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

บทนําเศรษฐกิจมหภาค รายได)ประชาชาติ ตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดเงินตราต�างประเทศ  
Introduction to macroeconomy, national income, output market, money market, and 

foreign exchange market 
EC101 002  เศรษฐศาสตร>จุลภาค 2: โครงสร0างตลาด และกลยุทธ>การแขMงขัน 2 (2-0-4) 

 Microeconomics II: Market Structure and Competitive Strategies 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EC101 001 

โครงสร)างตลาดการวิเคราะหXธุรกจิและสภาพแวดล)อมในการแข�งขันความล)มเหลวของการตลาด 
วิเคราะหXสวัสดิการ  

Market structures, business and competitive environment, market failure, welfare 
analysis 
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EC101 005  เศรษฐศาสตร>มหภาค 2: ความสัมพันธ>ของตัวแปรและผลกระทบของนโยบาย3 (3-0-6) 
 Macroeconomics II: Relationships between Variables and  

   Impacts of Policies 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EC101 004 

แบบจําลอง IS-LM-BP การวิเคราะหXนโยบายการเงิน การวิเคราะหXนโยบายการคลัง ตลาดโภคภัณฑX
โลกและ เศรษฐกิจไทย แบบจําลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลและบัญชีการเจริญเติบโต และการ
วิเคราะหXนโยบายด)านอุปทาน 

IS-LM-BP model, Monetary policy analysis, Fiscal policy analysis, global commodity 
markets and the Thai economy, solow growth model and growth accounting, and Supply-
side policy analysis 
EC101 003  เศรษฐศาสตร>จุลภาค 3: เศรษฐศาสตร>จุลภาคประยุกต>   2(1-2-4) 

 Microeconomics III: Applied Microeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EC101 001 

การสํารวจและแบ�งแยกตลาดการ วิเคราะหXอุปสงคX การวิเคราะหXต)นทุน งบดุล และบัญชีการบริหาร  
การวิเคราะหXอุตสาหกรรมและโครงสร)างตลาด  

Market survey and market segment, demand analysis, cost analysis, balance sheet, 
managerial accounting, industrial analysis and market structure 
EC102 006  เศรษฐศาสตร>มหภาค 3: เศรษฐศาสตร>มหภาคประยุกต>   3 (3-0-6) 

 Macroeconomics III: Applied Macroeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EC101 005 

การจัดทํารายงานเศรษฐกิจมหภาค แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค และการพยากรณXการจัดทําข)อมูล
เศรษฐกิจมหภาค และการเขียนรายงานเศรษฐกิจมหภาค  

Macroeconomic model and forecasting, constructing macroeconomic data and writing 
macroeconomic report 
EC102 017  เศรษฐศาสตรXระบบการเงิน        3(3-0-6) 

 Economics of Financial System 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

โครงสร)างและบทบาทของตลาดการเงิน หน)าที่และการจําแนกตลาดการเงิน ประเภทและบริการของ
สถาบันการเงิน การกํากับดูแลธุรกิจ และนโยบายเศรษฐกิจผ�านตลาดการเงิน ทฤษฎีเศรษฐศาสตรXในการ
อธิบายความสัมพันธXของตัวแปรในระบบการเงิน 

Structures and roles of financial markets, functions and classification of financial 
markets, types and services of financial institutions, business regulation and economic 
policies through financial markets, economic theory of the the relationship between 
variables in the financial system 
SC401 006  คณิตศาสตร>ท่ัวไป         3(3-0-6) 

 General Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

เวกเตอรXและเรขาคณิตวิเคราะหXในปริภูมิ 3 มิติ เมทริกซX ระบบสมการเชิงเส)น ลิมิตและความต�อเน่ือง 
อนุพันธXและการประยุกตX ปริพันธXและการประยุกตX 
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Vectors and analytical geometry in 3 dimensional spaces, matrices, systems  of linear 
equations, limits and continuity, derivatives and applications, integrals and applications 
SC401 209  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตร>กายภาพ 2     3(3-0-6) 

 Calculus for Physical Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : SC401 006 หรือ SC401 208 

เทคนิคของการหาปริพันธX การประยุกตXของปริพันธXของฟ&งกXชันตัวแปรเดียว ฟ&งกXชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความต�อเน่ืองของฟ&งกXชันหลายตัวแปร อนุพันธXย�อย ลําดับและอนุกรมอนันตXของจํานวนจริง 

Techniques of integration, application of integration of variable, functions of several 
variables, limits and continuity of functions of several variable, partial derivatives, sequence 
and series of real numbers 
SC602 003  สถิติเบ้ืองต0น          3(3-0-6) 

 Elementary Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

ความหมายและขอบข�ายของสถิติ ข)อมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความน�าจะเปUน ตัวแปรสุ�ม 
การแจกแจงความน�าจะเปUนของตัวแปรเชิงสุ�ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค�า การทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะหXความแปรปรวน การวิเคราะหXข)อมูลเชิงจําแนก การวิเคราะหXการถดถอยและสหสัมพันธXเชิงเส)น 
การวิเคราะหXข)อมูลโดยใช)โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

Meaning of scope of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, 
random variable, probability distribution of random variable, sampling distribution, 
estimation, testing hypothesis, analysis of variance, categorical data analysis, linear regression 
analysis and correlation, data analysis by using statistical package program 
SC902 201  วิทยาศาสตร>สิ่งแวดล0อม        3(3-0-6) 

 Environmental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม�มี 

สมดุลตามธรรมชาติในระบบนิเวศ ความรู)พ้ืนฐานด)านนิเวศวิทยาสําหรับนักสิ่งแวดล)อม  ป&ญหา
สิ่งแวดล)อมได)แก� อากาศเสีย นํ้าเสีย ขยะ และมลพิษเสียง การเพ่ิมประชากรมนุษยX ป&ญหาด)านพลังงาน ความ
เสื่อมโทรมทางด)านสังคมและทางด)านเศรษฐกิจเน่ืองจากการพัฒนาที่ไม�เหมาะสม ความสัมพันธXของป&ญหา
สิ่งแวดล)อมกับชีวิตประจําวัน การปkองกันและการแก)ป&ญหาสิ่งแวดล)อม การอนุรักษXสิ่งแวดล)อม 

Natural equilibrium in ecosystem, basic knowledge for environmental scientists, 
environmental problems including air pollution, water pollution, solid wastes, noise 
pollution, human population growth, social and economic deterioration caused by improper 
development, relation of environmental problems and everyday life, prevention and 
solutions for environmental problems, environmental conservation 
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AG 211 001   คณิตศาสตร>และสถิติสําหรับธุรกิจการเกษตร    3(3-0-6)  
      Mathematics and Statistics for Agribusiness 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ความรู)พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรX คณิตศาสตรXการเงิน ฟ&งกXชันและสมการ เมทริกซX ความน�าจะเปUน สถิติ
เบื้องต)นการวิเคราะหXข)อมูลทางธุรกิจการเกษตรโดยสถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะหXข)อมูลทางธุรกิจการเกษตร
โดยสถิติเชิงอนุมานการใช)โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหXทางสถิติ  

Basic mathematical knowledge, financial mathematics, functions and equations, matrix, 
probability, introduction to statistics, analysis of agribusiness data by descriptive statistics, 
analysis of agribusiness data by inferential statistics, use of application software for statistic 
analysis 

AG 211 301   การจัดการธุรกิจสมัยใหมM       2(2-0-4) 
         Modern Business Management 
         เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ความสําคัญ ประเภทของธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตรของไทย การจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร 
วิเคราะหXต)นทุนการจัดการผลิต การจัดการการตลาด การบัญชี และการจัดการทางการเงิน แผนธุรกิจเกษตร 
กฎหมายธุรกิจวิเคราะหXกรณีตัวอย�างทางด)านธุรกิจเกษตร โครงการธุรกิจเกษตรการจัดการธุรกิจขนาดย�อม 
Importance, types of agribusiness, Thai agribusiness, agribusiness management, agribusiness 
system, cost analysis, production management, marketing management, accounting and 
financial management, agribusiness plan, business law. case study on agribusiness analysis of 
SME agribusiness project 
AG 212 101  ธุรกิจการเกษตรเบ้ืองต0น       1(0-3-2) 
    Introduction to Agribusiness  
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ธุรกิจทางด)านพืช สัตวXเศรษฐกิจและสัตวXนํ้าข้ันแนะนําศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จใน
ด)านธุรกิจทางพืช สัตวXเศรษฐกิจและสัตวXนํ้า 
Introduction to crops, livestock and aquatic animal businesses, study tours on the successful 
crops, livestock and aquatic animal business 
AG 212 102   การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช    6(3-6-9) 
     Plant Production and Innovative Management  
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
แนวโน)มของตลาดและผลิตภัณฑXของพืชการวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตพืชรองรับตลาด และ
ผลิตภัณฑXใหม� การเก็บรักษา การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�า โลจิสติกสX แผนธุรกิจการเกษตร การเงิน การบริหาร
จัดการธุรกิจการเกษตรเบื้องต)น 
Trends of market and plant products, production planning, plant production technology to 
accommodate new markets and products, storage, processing for value-adding, logistic, 
agribusiness plan, finance, introduction to agribusiness management 
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AG 212 103   การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว>    6(3-6-9) 
    เศรษฐกิจและสัตว>นํ้า 
     Production and Innovative Management of 
     Livestock and Aquatic Animal 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
แนวโน)มของตลาดและผลิตภัณฑXใหม�ของสัตวXเศรษฐกิจและสัตวXนํ้า การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต
สัตวXเศรษฐกิจและสัตวXนํ้ารองรับตลาด และผลิตภัณฑXใหม� การเก็บรักษา การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�า โลจิสติกสX 
แผนธุรกิจการเกษตร การเงิน การจัดการธุรกิจการเกษตรเบื้องต)น  
Trends in new market and products of livestock and aquatic animal, production planning, 
livestock and aquatic animal production technology to accommodate new markets and 
products, storage, processing for value-adding, logistic,  agribusiness plan, finance, 
introduction to agribusiness management 
AG 212 201   เคร่ืองจักรกลการเกษตรเบ้ืองต0น      3(2-3-5) 
     Basics of Farm Mechanization 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
บทนําเกี่ยวกับชนิด และการใช)เครื่องมือ อุปกรณX และเครื่องจักรกล สําหรับการเตรียมดิน การปลูก ระบบ
ชลประทาน การใส�ปุrย การจัดการศัตรูพืช การติดตามสุขภาพพืช การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว ข)อควรระวังในการใช)เครื่องจักรกลทางการเกษตร การแก)ไขป&ญหาเบื้องต)น และการบํารุงรักษา 
Introduction to types and utility of farm tools, equipment and machineries for land 
preparation, planting, irrigation systems, fertilization, pest management, monitoring of plant 
health, harvest and post-harvest operations; safety precautions in their use; basic trouble  
shooting and maintenance 
AG 212 302   การจัดการโลจิสติกส>และหMวงโซMอุปทาน     2(2-0-4) 
         Logistics and Supply Chain Management 
         เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ความสําคัญของโลจิสติกสXต�อธุรกิจกระบวนการวางแผนและควบคุม การจัดหาวัตถุดิบ จัดการคลังสินค)า 
บริหารต)นทุน การขนส�ง การจัดการห�วงโซ�อุปทาน กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การจัดจําหน�าย 
การขนส�งและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Importance of logistics to business, planning and control of operations, flow of raw 
materials, managing inventory, cost management, transportation, supply chain management, 
procurement, manufacturing, storage, distribution, transportation and Information technology 
AG 212 303   การตลาดสมัยใหมM        2(2-0-4) 
         Modern Marketing 
         เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม�การบริหารการตลาดสมัยใหม�ได)แก�การวิจัยตลาดเพ่ือเข)าใจความต)องการของ
ลูกค)ากลุ�มเปkาหมายการวางตําแหน�งทางการตลาดการกําหนดราคาการวางแผนในการวางตลาดสินค)าหรือ
บริการสําหรับธุรกิจใหม�การเช ื่อมโยงทางการตลาดแนวคิดและกลยุทธXการตลาดดิจิตอลครอบคลุมกลยุทธXช�อง
ทางการสื่อสารกับผู)บริโภคและกลยุทธXการสร)างสรรคXเน้ือหาการตลาดออนไลนXการทําตลาดผ�านเน้ือหาการ
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สร)างแบรนดXสําหรับตลาดดิจิตอลการสร)างทีมการตลาดดิจิตอลประกอบด)วยองคXประกอบของทีมคุณลักษณะ
ทีมการสร)างทีมการบริหารจัดการคนเก�ง 
Modern marketing concept, modern marketing management including, market research for 
understanding needs of target markets, identify market positioning, pricing determination, 
marketing plan for new products or services, Omni channel marketing. Digital marketing 
concept and strategy covering channel strategies and content strategies, social media 
marketing, content marketing, digital visual branding, digital marketing team development 
including team elements, team characters, team building, and talent management 
AG 212 796   การฝKกประสบการณ>อาชีพเกษตร 1     6 หนMวยกิต 
        Work Experience in Agricultural Career I 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
การฝpกปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณXด)านอาชีพเกษตรในสภาพแวดล)อมของการทํางานจริงในชุมชน  
Practicum in community where student undertake practical work tasks with workplace 
supervision 
AG 213 105   การเกษตรอินทรีย>และเกษตรผสมผสาน     3(2-3-5) 
        Organic and Integrated Farming 
         เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  
ประวัติและความสําคัญของเกษตรอินทรียX การผลิตพืชอินทรียX การผลิตปศุสัตวXอินทรียX การผลิตสัตวXนํ้า
อินทรียX ข)อบังคับ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียX ประวัติและความสําคัญของเกษตรผสมผสาน 
ประเภทของเกษตรผสมผสาน การผสมผสานระหว�างพืชกับพืช การผสมผสานระหว�างปศุสัตวXกับปศุสัตวX การ
ผสมผสานระหว�างพืชกับปศุสัตวX การผสมผสานระหว�างสัตวXนํ้ากับสัตวXนํ้า การผสมผสานระหว�างพืชกบัสตัวXนํ้า 
การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม�และวนเกษตร 
 History and importance of organic farming, organic crop, livestock and aquatic animal 
production, regulation and organic agriculture certification, history and importance of 
integrated farming, type of integrated farming, integrating crop, integrating livestock, 
integrating crop and livestock, integrating aquaculture, integrating crop and aquaculture, new 
theory integrated farming and agroforestry 
AG 213 106    การคัดเลือกพันธุ>พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ>    3(2-3-5) 
       Plant Selection and Seed Production   
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
วิธีการปรับปรุงพันธุXพืชผสมตัวเองและผสมข)าม ฝpกปฏิบัติการปรับปรุงพันธุXพืชผสมตัวเองและผสมข)ามการเกบ็
รักษาเมล็ดพันธุX การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุX การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุX การผลิตเมล็ดพันธุXภายใต)การ
รับรองคุณภาพ และกฎหมายเมล็ดพันธุX 
Breeding procedures for self and cross pollinated crops, practicum in breeding procedures 
for self and cross pollinated crops, seed storage, testing and quality control, seed 
multiplication under certification scheme and seed law 
AG 213 107     ธุรกิจการทําฟาร>มแมลงเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
       Economic Insect Farming Business  
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       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ความหลากหลายและการจําแนกประเภทของแมลง การใช)ประโยชนXจากแมลง  การจัดการฟารXมแมลงชนิด
ต�างๆ ฟารXมแมลงกินได)ที่เปUนอาหารสําหรับมนุษยXและสัตวXฟารXมแมลงศัตรูธรรมชาติ  ฟารXมแมลงสําหรับการ
ทําสวนแมลง ผลิตภัณฑX การแปรรูป การเพ่ิมมูลค�า  กฎระเบียบและมาตรฐานฟารXมแมลง ระบบห�วงโซ�อุทาน 
การตลาด และธุรกิจของแมลง 
Diversity and classification of insects, utilization of insects, insect farming management, 
edible insects farming for food and feed, natural enemies insects farming, insects farming for 
insect garden use, products  processing,  value added,  legal framework and farm 
standardization, supply chain, marketing and insect business 
AG 213 108    การผลิตจุลินทรีย>เชิงพานิชย>       3(3-0-6) 
      Commercial Production of Microorganisms 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ประวัติและบทบาทของจุลินทรียXทางการเกษตรนิเวศวิทยา ความสัมพันธXระหว�างจุลินทรียXและพืชการแยกและ
การเลี้ยงจุลินทรียX การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรียX การพัฒนาและการประยุกตXใช)จุลินทรียXเพ่ือเพ่ิมผลติ
ภาพการผลิตพืชเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรียXและกรณีศึกษาการผลิตและการใช)ประโยชนX 
History and roles of benefit microorganisms in agriculture, ecology, interaction between 
microorganisms and plants, isolation and cultivation of microorganisms, efficacy test of 
microorganisms, development and application of microorganisms to improve plant 
productivity, technology for microbial production and case study of production and 
utilization 
AG 213 109   ธุรกิจสัตว>พ้ืนเมือง        3(3-0-6) 
     Native Animals Business  
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ความสําคัญของธุรกิจสัตวXพื้นเมือง พันธุXและ การปรับปรุงพันธุX พฤติกรรม อาหารและการให)อาหาร การเลี้ยง 
ขยายพันธุX และการจัดการ สุขภาพและการสุขาภิบาล การตลาดและการจัดการผลผลิต การเพ่ิมมูลค�าของ
สัตวXพื้นเมือง 
Important of native animals business, Breeds and breeding, behaviors, feed and feeding, 
raising and reproducing managements, health and sanitation, marketing, product 
management, value-added of native animals 
 
AG 213 202   การเกษตรแมMนยําและการเกษตรเรือนกระจก     3(2-3-5) 
        Precision and Greenhouse Farming 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ความสําคัญของการควบคุมสภาพแวดล)อมพืชเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และผลกําไร ประโยชนXของการ
ทําฟารXมในโรงเรือนโดยใช)เครื่องมือช�วยในการตัดสินใจ และเทคโนโลยีเกษตรแม�นยําการรับรู)ระยะไกลระบบ
ตําแหน�งพิกัดบนพ้ืนโลกการจัดการนํ้า การจัดการธาตุอาหาร และศัตรูพืช กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึนใหม�  
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Importance of controlling crop micro-environment for increased productivity,  efficiency and 
profitability, advantages of greenhouse farming using decision aid tools, technologies of 
precision agriculture, remote sensing and GPS mapping, application of site specific water, 
nutrient and pest management, case studies and emerging trends 
AG 213 203   การสร0างมูลคMาเพ่ิมสิ่งเหลือใช0ทางการเกษตร    3(2-3-5) 
        Value Added of Agricultural Wastes  
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
ชนิดลักษณะ คุณสมบัติปริมาณ และคุณภาพของเศษเหลือจากการผลิตและอุตสาหกรรมทางการเกษตร การ
เก็บรวมรวมการขนส�ง และการกําจัดเศษเหลือทางการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูป การ
สร)างมูลค�าเพ่ิม และการใช)ประโยชนXจากเศษเหลือทางการเกษตร กรณีศึกษา การออกแบบผลิตภัณฑX การ
พัฒนา และการตลาด เพ่ือสร)างมูลค�าเพ่ิมของเศษเหลือทางการเกษตร 
Type, characteristics, quantity and qualities of wastes in an agricultural production and 
industrial agriculture, collection, transport and disposal of agricultural wastes, technologies 
and innovations to process, add value  and utilize agricultural wastes, case study on product 
design, development and marketing  to add value and utilize agricultural wastes 
AG 213 204   การวิเคราะห>พ้ืนท่ีและวางแผนพัฒนาการเกษตร    3(2-3-5) 
   Area Analysis and Agricultural Development Planning   
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี  
การอภิปราย และการประยุกตXข้ันตอนการวางแผนการพัฒนาด)านการเกษตรในแต�ละท)องที่การคัดเลือกพ้ืนที่
เปkาหมาย การรวบรวมและการวิเคราะหXข)อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิทางด)านกายภาพ ชีวภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมการฝpกปฏิบัติภาคสนาม วิเคราะหX และพัฒนาแผนพัฒนาทางด)านการเกษตรสําหรับหมู�บ)าน 
Discussion and application of the steps in planning for agricultural development in a 
particular area, target area selection, secondary and primary data  collection of  physical, 
biological, and socio-economic factors and their analysis, case study with field practicum to 
analyze and develop an agricultural development plan for a village 
AG 213 205   ระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร      3(2-3-5) 
   Agricultural Irrigation System 
       เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
หลักการของระบบชลประทาน ระบบชลประทานแบบต�างๆ  เครื่องมืออุปกรณXในงานชลประทานและการ
บํารุงรักษา การคัดเลือกระบบชลประทานที่เหมาะสม ความต)องการนํ้าและการคํานวณปริมาณการให)นํ้าพืช 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการให)นํ้า การบริหารจัดการระบบชลประทาน 
Principle of irrigation system, types of irrigation system, equipment and devices in irrigation 
work and maintenance, selection of appropriate irrigation system, crop water requirement 
and calculation of irrigated water,  efficiency improvement of irrigation, irrigation system 
management 
AG 213 304    แบบจําลองทางธุรกิจเกษตร      2(2-0-4) 
         Agribusiness Model Canvas  
         เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
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แนวคิดพ้ืนฐานและความแตกต�างในประเภทของรูปแบบธุรกิจกระบวนการตรวจสอบแนวคิดเปลี่ยนแนวคิดให)
เปUนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑX /บริการใหม� แนวคิดการสร)างแบบจําลองทางธุรกิจการวิเคราะหXคุณค�าของ
ธุรกิจเกษตรการจัดกลุ�มลูกค)าและพฤติกรรมการนําเสนอคุณค�าช�องทางการเข)าถึงลูกค)าการสร)างสายสัมพันธX
กับลูกค)าป&จจัยที่ขับเคลื่อนธุรกิจคู�ค)าดําเนินธุรกิจที่สําคัญกิจกรรมหลักทรัพยากรหลักรายได)หลักโครงสร)าง
ค�าใช)จ�ายเปUนต)นกรณีศึกษาแบบจําลองทางธุรกิจ 
Foundation and differences by types of business model. Idea validation process. Turning 
idea into new product/service concept. Concepts on business model canvas, agribusiness 
value analysis, customer segments and behavior, value proposition, customer channels, 
customer relationships, factors of a business-driven, including key partners, key activities, key 
resources, revenue streams, cost structure, case studies on business model canvas 
AG 213 404   กฎหมายเกษตรและข0อบังคับ      3(3-0-6) 

Law Regulation and Ethics in Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 

แนวคิด ความสําคัญของกฎหมายในประเทศ และระหว�างประเทศทางการเกษตร ข)อบังคับจรรยาบรรณด)าน
การเกษตร การประกอบกิจการและธุรกิจเกษตรที่มีอยู�ในป&จจุบัน  
Concept, importance existing national and international laws, regulations and ethics in 
agriculture, entrepreneurship and agribusiness 
AG 213 796   การฝKกประสบการณ>อาชีพเกษตร  2     6 หนMวยกิต 
       Work Experience in Agricultural Career II 
         เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
เปUนการฝpกปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณXด)านอาชีพเกษตรในสภาพแวดล)อมของการทํางานจรงิกับสถาน
ประกอบการ  
Practicum with a private, or non-government agricultural organization or agribusiness where 
student undertake practical work tasks with workplace supervision 
AG 214 796   การฝKกประสบการณ>อาชีพเกษตร 3     12 หนMวยกิต 
         Work Experience in Agricultural Career III 
         เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�ม ี
การฝpกปฏิบัติงานเต็มเวลาโดยการปฏิบัติด)วยตนเอง การวางแผนการผลิต  ปฏิบัติการผลิต การตลาด และการ
วิเคราะหXกระบวนการผลิต  
Full-time operation of selected agri-enterprise on their own, production planning, productive 
operation, marketing and production analysis 
AG 214 797   การฝKกประสบการณ>อาชีพเกษตร 4     12 หนMวยกิต 
         Work Experience in Agricultural Career IV 
        เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�มี 
การฝpกปฏิบัติงานเต็มเวลาโดยการปฏิบัติด)วยตนเอง การปรับปรุงกระบวนการผลิตจากประสบการณXที่ได)จาก
การฝpกประสบการณXอาชีพ 3 การวิเคราะหXต)นทุน-ผลตอบแทนการผลิต การวิเคราะหXความเปUนไปได)ทาง
การเงินและการลงทุนเพ่ือพัฒนาการผลิต และการสร)างมูลค�าเพ่ิมเชิงธุรกิจ  
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Full-time operation of selected agri-enterprise on their own, improvement of business 
operations based on lessons learned in work experience in agricultural career III, analysis of 
cost-benefit, financial feasibility and return on investment, recommendations for further 
improvement of agri-enterprise 
EN 313 400   เคร่ืองจักรกลเกษตร       3(3-0-6) 
       Agricultural Machinery 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�ม ี
ศึกษาการทํางานเครื่องต)นกําลังในการเกษตร เช�น รถไถเดินตามและรถแทรกเตอรX ศึกษาการทํางาน ทฤษฎี
และการออกแบบเบื้องต)น การปรับต้ังอุปกรณX และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร ได)แก� อุปกรณXเตรียม
ดิน เครื่องปลูกและเครื่องใส�ปุrย เครื่องกําจัดวัชพืช เครื่องพ�นยาฆ�าแมลง เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องเกี่ยวนวด 
เครื่องสีข)าวและเครื่องอบแห)ง 
Power machine for agricultural production, design principle of agricultural machinery 
operation, equipment setup and maintenance such as tillage equipment, planting and 
fertilizing equipment, cultivating equipment, sprayer, harvester, combine harvester, milling 
machine and dryer 
EN 313 508    ฟาร>มอัจฉริยะ        3(3-0-6) 
             Smart Farm 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม�ม ี
การพัฒนาและแนวโน)มของเทคโนโลยีฟารXมอัจฉริยะ หลักการของวงจรไฟฟkา หลักการของอุปกรณXเช่ือมต�อ 
เครื่องรับรู)ตรวจจับ และเครื่องควบคุมที่โปรแกรมได) การพัฒนาวงจรควบคุมในการผลิตทางการเกษตร 
Development and trends in smart farm technology, principles of electric circuits, principles 
of interfacing devices, detection sensors and programmable controllers, development of 
control circuits in farm production 
 AR 025 103    การออกแบบบรรจุภัณฑ>ขั้นพ้ืนฐาน     3(1-4-4) 
        Basic Packaging Design  
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม�มี 
ความเปUนมาและวิวัฒนาการในการออกแบบบรรจุภัณฑXต้ังแต�สมัยเริ่มแรกจนถึงป&จจบุัน เรียนรู)เกี่ยวกบั การ
ออกแบบเรขศิลป� ตราสินค)า วัสดุ เทคโนโลยี เทคนิคการออกแบบ และประเภทของบรรจุภัณฑXต�าง ๆ
โดยสังเขป และมุ�งประเด็นในการฝpกออกแบบ สร)างออกมาเปUนรปูแบบผลงานสามมิติและบรรจุภัณฑXจริง 
 Packaging design from past to present, graphic design, packaging materials, design 
techniques, packaging hands-on practice, packaging mockups and prototypes 
 
หมายเหตุ 
1. ตัวเลขท)ายช่ือรายวิชา 3(2-3-5)  มีความหมายคือ จํานวนหน�วยกิตรวม (จํานวนช่ัวโมงบรรยาย-จํานวน
ช่ัวโมงปฏิบัติ-จํานวนช่ัวโมงศึกษาด)วยตัวเอง) ต�อสัปดาหX  

เช�น 145431 การวิเคราะหXโครงการเกษตร 3(2-3-5) หมายความว�า วิชาน้ีมีจํานวนหน�วยกิตรวมของ
รายวิชาคือ 3 หน�วยกิต โดยเปUนการบรรยาย 2 ช่ัวโมงต�อสัปดาหX ปฏิบัติการ 3 ช่ัวโมงต�อสัปดาหX และให)
ผู)เรียนศึกษาด)วยตัวเองอีก 5 ช่ัวโมงต�อสัปดาหX   
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2. เงื่อนไขของรายวิชา มีความหมายดังน้ี 

2.1 ระบุรหัสวิชาไว) หมายถึง รายวิชาที่จําเปUนต)องเรียนมาก�อนและต)องสอบผ�าน 
2.2 ระบุรหัสวิชา และต�อด)วยสัญลักษณX (#) หมายถึง รายวิชาที่จําเปUนต)องเรียนมาก�อน และมีสิทธ์ิเข)า

สอบไล� แต�ไม�จําเปUนต)องสอบผ�าน 
3. รายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาที่เป�ดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก�นให)ครบตามที่
หลักสูตรกําหนดไว) โดยตรวจสอบรายวิชาได)ที่ www.reg.kku.ac.th และไปที่เมนู “วิชาที่เป�ดสอน” 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 1668/2557) 
เร่ือง หลักเกณฑ'การเข(าร�วมกิจกรรมการเรียนรู(แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก�น 

---------------------------------- 
  เพ่ือให	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก�นที่มุ�งส�งเสริมศักยภาพให	นักศึกษาเป"นผู	ที่
ประกอบด	วย วิทยา  จริยา  ป)ญญา  เป"นบัณฑิตที่พึงประสงค/ของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือให	การเข	าร�วมกิจกรรม
การเรียนรู	แบบบูรณาการของนักศึกษาเป"นไปด	วยความเรียบร	อยและมีประสิทธิภาพสอดคล	องกับหลกัสตูรการจดั
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แห�งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2541 และตามข	อ 29.6 แห�งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด	วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเข	าร�วมกิจกรรมแบบบูรณาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก�น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก�น ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก�นจึงออกประกาศดังต�อไปน้ี   
ข	อ 1 ประกาศน้ีเรียกว�า“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับที่ 1668/2557)  เรื่อง  หลักเกณฑ/การเข	าร�วม

กิจกรรมการเรียนรู	แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก�น” 
ข	อ 2  ให	ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับที่ 1414/2554) และให	ใช	ประกาศฉบับน้ีแทน 
ข	อ 3 ประกาศฉบับน้ีให	ใช	บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก�นที่เข	าศึกษาต้ังแต�                       
ปIการศึกษา 2552 เป"นต	นไป 
ข	อ 4 ในประกาศน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว�า มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 “คณะ”    หมายความว�า คณะวิชาหรือหน�วยงานที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�า

คณะและให	หมายความถึงหน�วยงานเจ	าของโครงการด	วย 
 “คณบดี”    หมายความว�า คณบดี ผู	อํานวยการศูนย/ สถาบัน สํานักหรือหน�วยงาน                

ที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่มีฐานะเทียบเท�าคณะและให	หมายความ
ถึงหัวหน	าหน�วยงานที่เป"นเจ	าของโครงการด	วย 

 “คณะกรรมการ”   หมายความว�า คณะกรรมการบริหารจัดการการเข	าร�วมกิจกรรมแบบบรูณา
การของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 “นักศึกษา”        หมายความว�า นัก ศึกษาที่ ศึ กษาในหลั กสู ตรระดับปริ ญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

“กิจกรรม”          หมายความว�า กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรที่ไม�เป"นส�วนหน่ึงของ
การเรียนการสอนซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ องค/กรกิจกรรม
หรือองค/กรภายนอกจัดข้ึน 

 “หน�วยกิจกรรม”   หมายความว�า จํานวนหน�วยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่
นักศึกษาเข	าร�วมโครงการหรือกิจกรรม ทั้งน้ี การกําหนด
หน�วยกิจกรรมให	เป"นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   

 “องค/กรภายนอก”  หมายความว�า หน�วยงานภาครัฐหรือเอกชนซึ่งไม�อยู�ภายใต	การกํากับของ
มหาวิทยาลัย 
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 “องค/กรกิจกรรม”  หมายความว�า กลุ�มกิจกรรมนักศึกษาประเภทต�าง ๆ ประกอบด	วย 
องค/การนักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม 
กลุ�มนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม 

ข	อ 5 ให	มหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการที่มอีงค/ประกอบและหน	าที่ ดังน้ี  

 5.1 องค/ประกอบของคณะกรรมการ 
 5.1.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได	รับมอบหมาย เป"นประธานคณะกรรมการ 
 5.1.2 รองคณบดีหรือผู	บริหารที่ได	รบัมอบหมายจากทุกคณะ  เป"นกรรมการ 
 5.1.3 ผู	ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ/ด	านพัฒนานักศึกษาไม�เกิน 3 คน   เป"นกรรมการ 
 5.1.4 ผู	อํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เป"นกรรมการ 
 5.1.5 ผู	อํานวยการกองกิจการนักศึกษา   เป"นกรรมการและเลขานุการ 
 5.2 หน	าที่ของคณะกรรมการ 
 5.2.1 กําหนดหลักเกณฑ/และแนวปฏิบัติเพ่ือให	การเข	าร�วมกิจกรรมแบบบูรณาการของ

นักศึกษา เป"นไปด	วยความเรียบร	อย โดยให	จัดทําเป"นประกาศมหาวิทยาลัย 
 5.2.2 กําหนดและอนุมัติหน�วยกิจกรรมของแต�ละโครงการและพิจารณาเทียบค�า

ประสบการณ/ผู	นําองค/กรกิจกรรมและเทียบโอนหน�วยกิจกรรม 
 5.2.3 แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน	าที่แทนคณะกรรมการในขอบเขตหน	าที่ของ

คณะกรรมการได	 
 5.2.4 กํากับ ติดตามและประเมินผลการร�วมกิจกรรมของนักศึกษา 
 5.2.5 สรุปประเมินผลการดําเนินงานและให	ข	อมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอต�อ

มหาวิทยาลัย 
 5.2.6 หน	าที่อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
ข	อ 6  ให	คณะที่มีนักศึกษาสังกัดแต�งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการการเข	าร�วมกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยให	มี
หน	าที่ดังต�อไปน้ี 
 6.1  รวบรวมข	อมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องค/กรกิจกรรมภายใต	กํากับของคณะ เพ่ือจัด

หมวดหมู�กิจกรรมให	เป"นไปตามข	อ 7 
 6.2 พิจารณากําหนดหน�วยกิจกรรมของแต�ละโครงการและพิจารณาเทียบค�าและเทียบโอน

ประสบการณ/การเข	าร�วมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑ/หรือแนวปฏิบัติที่
มหาวิทยาลัยกําหนด แล	วนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 6.3 ประชาสัมพันธ/ กํากับ ติดตามและประเมินผลการร�วมกจิกรรมของนักศึกษาในคณะ 
 6.4  หน	าที่อื่น ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
 
ข	อ 7 นักศึกษาต	องเข	าร�วมกจิกรรมครบ 5 ด	าน ดังน้ี 
 7.1 ด	านการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง กิจกรรมที่มุ�งส�งเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษา 

ด	านภาวะผู	นํา บุคลิกภาพ ส�งเสริมการเรียนรู	ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะด	านภาษาต�างประเทศ               
ด	านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขอนามัย กีฬาและ
นันทนาการ 
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 7.2 ด	านการธํารงไว	ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย/ เสริมสร	างจิตสํานึกความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ�งส�งเสริมความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย/ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเป"นพลเมืองที่ดีของประเทศและ
ประชาคมโลกและรักษาไว	ซึ่งเอกลักษณ/มหาวิทยาลัย สร	างความรักความสามัคคีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยและคณะ 

 7.3 ด	านการเสริมสร	างจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุ�งส�งเสริมให	นักศึกษาเกิด
จิตสํานึกในการช�วยเหลือผู	อื่น โอบอ	อมอารี บําเพ็ญประโยชน/ต�อส�วนรวม รับผิดชอบต�อสังคม
และสาธารณะสมบัติ  

7.4 ด	านเสริมสร	างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุ�งส�งเสริมให	นักศึกษาเป"นคน
ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถอยู�ร�วมในสังคมอย�างมีความสุข 

7.5 ด	านการอนุรักษ/ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิป)ญญาท	องถ่ิน หมายถึง กิจกรรมที่มุ�งส�งเสริมการ
สร	างจิตสํานึกและตระหนักในคุณค�าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิป)ญญาท	องถ่ิน ส�งเสริมแนวทาง
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล	อม  

ข	อ  8 นัก ศึกษาจะสํ าเร็ จการศึกษาจะต	องมี คุณสมบั ติครบตามเงื่ อนไขข	อ  29 แห�งระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก�นว�าด	วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และต	องเข	าร�วมกิจกรรมตามข	อ 7.1 ถึงข	อ 
7.5 ให	ครบทุกด	าน และต	องผ�านหลักเกณฑ/ดังต�อไปน้ี 

8.1 นักศึกษาหลักสูตร 2 ปI หรือ 2 ปIครึ่ง ต	องเข	าร�วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม�น	อยกว�า 30 หน�วย
กิจกรรม  

8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ปI หรือ 3 ปIครึ่ง ต	องเข	าร�วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม�น	อยกว�า 45 หน�วย
กิจกรรม  

8.3 นักศึกษาหลักสูตร 4 ปI 5 ปI หรือ 6 ปI ต	องเข	าร�วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม�น	อยกว�า 60 หน�วย
กิจกรรม 

8.4 นักศึกษาพิการหรือทุพลภาพต	องเข	าร�วมกิจกรรมให	ครบทุกด	านรวมทั้งสิ้นไม�น	อยกว�ากึ่งหน่ึง
ของจํานวนหน�วยกิจกรรมที่กําหนดในหลักสูตรตามข	อ 8.1 ถึงข	อ 8.3 

8.5 นักศึกษาหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรร�วมระหว�างสถาบันการศึกษาที่มีระยะเวลาศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต�างประเทศ ให	นับจํานวนหน�วยกิจกรรมตามจํานวนปIที่กําหนดไว	ในหลักสูตร
ในเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามข	อ 8.1 ถึง 8.4 หรือให	เป"นไปตามที่สถาบันต�างประเทศ
กําหนด 

ข	อ 9 การเข	าร�วมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเข	าร�วมกิจกรรม 
9.1 กิจกรรมที่จัดโดยคณะและองค/กรกิจกรรม 

9.1.1 นักศึกษาต	องลงทะเบียนเข	าร�วมกิจกรรมและเข	าร�วมกิจกรรม 
9.1.2 ให	คณะหรือองค/กรกิจกรรมที่จัดกิจกรรมตรวจสอบการเข	าร�วมกิจกรรม 
9.1.3 ให	คณบดีหรือหัวหน	าองค/กรกิจกรรมหรือผู	ที่ได	รับมอบหมายจากบุคคลดังกล�าว เป"นผู	

รับรองผลการเข	าร�วมกิจกรรม  
9.1.4 ให	เจ	าหน	าที่ผู	รับผิดชอบของคณะ บันทึกข	อมูลการเข	าร�วมกิจกรรมเข	าในระบบ

ทะเบียนกิจกรรม 
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9.2 กิจกรรมที่จัดโดยองค/กรภายนอก 
นักศึกษาที่เข	าร�วมกิจกรรมแล	วต	องส�งแบบการขอเทียบหน�วยกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด พร	อมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององค/กรภายนอกที่จัดกิจกรรม (ถ	ามี) และให	หัวหน	าหน�วยงาน
หรือเจ	าของโครงการลงนามเพ่ือรับรองการเข	าร�วมโครงการน้ันเพ่ือประกอบการขอหน�วยกิจกรรมได�ท่ีกอง
กิจการนักศึกษาหลังเข�าร�วมกิจกรรมภายใน 15 วันทําการ หากพ	นกําหนดน้ีแล	วถือว�านักศึกษาไม�ประสงค/ขอ
หน�วยกิจกรรม 
ข	อ 10 การคิดหน�วยกิจกรรมให	เป"นไปตามหลักเกณฑ/ ดังต�อไปน้ี 
 การเทียบค�าหน�วยกิจกรรม 1 ช่ัวโมง ให	คิด 0.33 หน�วยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไม�เกิน 9 ช่ัวโมง โดยคิด
เฉพาะช�วงปฏิบัติงานจริงไม�นับช�วงเวลาเดินทาง เตรียมงานและนักศึกษาต	องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการหรอื
กิจกรรมกําหนดด	วย  
ข	อ 11 การเทียบหน�วยกิจกรรมของนักศึกษาผู	ดํารงตําแหน�งในองค/กรกิจกรรม ให	เทียบหน�วยกิจกรรมได	ตาม
หลักเกณฑ/ดังน้ี 

11.1 นายกองค/การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะและประธานกรรมการหอพัก
นักศึกษา ได	รับการเทียบหน�วยกิจกรรมด	านพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 15 หน�วยกิจกรรม   

11.2 คณะกรรมการบริหารองค/การนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและประธานชมรม ได	รับการ
เทียบหน�วยกิจกรรมด	านพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 10 หน�วยกิจกรรม   

11.3 ประธานกลุ�มนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา ประธานชุมนุมและ
กรรมการหอพักนักศึกษา ได	รับการเทียบหน�วยกิจกรรมด	านพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 5 
หน�วยกิจกรรม   

ทั้งน้ีหากดํารงตําแหน�งไม�ครบตามวาระให	คิดจํานวนหน�วยกิจกรรมตามสัดส�วนเวลาที่
ปฏิบัติงานจริง หลักฐานที่ใช	ในการเทียบหน�วยกิจกรรมตามข	อ 11.1 ถึง 11.3 ประกอบด	วย 

1) แบบขอเทียบหน�วยกจิกรรม 
2) คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยคณะองค/กรกิจกรรมหรือหลักฐานอื่นเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 
  ตําแหน�งอื่น ๆ ที่ไม�ได	กําหนดไว	ข	างต	นให	คณะกรรมการเป"นผู	พิจารณาเทียบหน�วยกิจกรรม 
ข	อ 12 การเทียบโอนหน�วยกิจกรรมให	เป"นไปตามหลักเกณฑ/ ดังต�อไปน้ี 

ในกรณีนักศึกษาย	ายคณะหรือย	ายสาขาวิชารวมทั้งนักศึกษาใหม�ที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถ
เทียบโอนหน�วยกิจกรรมได	 ท้ังน้ี นักศึกษาต�องยื่นแบบคําร�องขอเทียบโอนภายใน 1 ภาคการศึกษา นับจาก
ท่ีเข�าศึกษาในคณะหรือโอนย�ายสาขาวิชา โดยยื่นคําร�องขอเทียบโอนหน�วยกิจกรรมท่ีกองกิจการนักศึกษา
ในกรณีท่ีไม�ยื่นตามระยะเวลาน้ีให�ถือว�านักศึกษาไม�ประสงค-จะขอเทียบโอนหน�วยกิจกรรม 
  ท้ังน้ี การเทียบโอนหน�วยกิจกรรม กรณีอ่ืน ๆ ท่ีไม�ระบุไว�ในประกาศน้ี ให�คณะกรรมการพิจารณาเป"น    
กรณี ๆ ไป 
ข	อ 13 การตรวจสอบข	อมูลทะเบียนกิจกรรม 

13.1 ให	กองกิจการนักศึกษา จัดทําระบบฐานข	อมูลการเข	าร�วมกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือให	นักศึกษา
สามารถตรวจสอบสถานะการเข	าร�วมกิจกรรมได	 
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13.2 กรณีที่นักศึกษามีข	อสงสัยในข	อมูลทะเบียนกิจกรรมหรือประสงค/ขอตรวจสอบหน�วยกิจกรรมให	
ย่ืนคําร	องที่คณะหรือกองกิจการนักศึกษาภายหลังโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแล	วไม�เกิน 60 
วันหากพ	นกําหนดเวลาดังกล�าวถือว�าหน�วยกิจกรรมของโครงการน้ัน ๆ ถูกต	องแล	ว 

ข	อ 14 การตรวจสอบหน�วยกิจกรรมเพ่ือสําเร็จการศึกษา 
ให	คณะ เป"นผู	ตรวจสอบและรับรองผลการเข	าร�วมกิจกรรมของนักศึกษาให	เป"นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก�น เรื่อง หลักเกณฑ/การเข	าร�วมกิจกรรมการเรียนรู	แบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก�น  
ข	อ 15 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) 

ให	กองกิจการนักศึกษาเป"นผู	ออกใบระเบียนกิจกรรมให	แก�นักศึกษาภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่
ได	รับคําร	องโดยมีข้ันตอนและหลักฐานประกอบดังน้ี 

15.1 นักศึกษากรอกและยื่นแบบคําร�องได�ท่ีกองกิจการนักศึกษา 
15.2 นักศึกษาชําระค�าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่กองกิจการนักศึกษา 
15.3 กองกิจการนักศึกษาจัดทําใบระเบียนกิจกรรมเพ่ือเสนอนายทะเบียนหรือผู	ช�วย              

นายทะเบียนที่ได	รับการแต�งต้ังโดยอธิการบดีให	รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการเรียนรู	
แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก�นเป"นผู	ลงนาม 

ข	อ 16 ให	อธิการบดีเป"นผู	รักษาการตามประกาศน้ีโดยมีอํานาจออกหลักเกณฑ/ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งที่
เกี่ยวกับการดําเนินการซึ่งไม�ขัดหรือแย	งกับประกาศน้ี 
 

ในกรณีที่มีป)ญหาเกี่ยวกับการตีความหรือป)ญหาในการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให	อธิการบดีเป"นผู	
วินิจฉัย คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป"นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

     (รองศาสตราจารย-กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก�น 
(ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๗) 

เร่ือง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
………………………………………………. 

 
   เพ่ือส�งเสรมิให	เกิดการพัฒนาการใช	ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล	องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค/และนโยบายด	านการผลิตบณัฑิต และสร	างบรรยากาศแห�งการเรียนรู	
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒๔) แห�งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ.๒๕๔๑ 
ประกอบกบัมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก�น ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ จึง
กําหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ดังน้ี 
   ข	อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว�า “ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗) เรื่อง นโยบาย
การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก�น” 
   ข	อ ๒ ประกาศน้ีให	ใช	บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศเป"นต	นไป 
   ข	อ ๓ ให	บรรดาประกาศ คําสั่งใดที่ขัดหรือแข	งกบัประกาศน้ี ให	ใช	ประกาศน้ีแทน 
   ข	อ ๔ ในประกาศน้ี 
     “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว�า  สภามหาวิทยาลัยขอนแก�น 
     “มหาวิทยาลัย”    หมายความว�า  มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
     “อธิการบดี”     หมายความว�า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
     “หลกัสูตร”     หมายความว�า  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก�น  

ยกเว	นหลักสูตรทีม่ีการจัดการเรียนการสอนเป"น
ภาษาอังกฤษ 

     “รายวิชา”     หมายความว�า  รายวิชาระดับปริญญาตร ี
     “คณะ”      หมายความว�า  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน สํานัก  

ศูนย/หรือหน�วยงานที่เรียกช่ีออย�างอื่นทีเ่ทียบเท�า
คณะ ทั้งน้ี ให	หมายความรวมถึงหน�วยงานในกํากับ
ด	วย 

   ข	อ ๕ นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีดังน้ี 
    ๕.๑ นโยบายด	านการผลิตบัณฑิต 
     ๕.๑.๑ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาภาษาอังกฤษไม�น	อยกว�า ๑๕ หน�วยกิต 
     ๕.๑.๒ ทุกหลักสูตรจัดให	มีชาวต�างประเทศหรือชาวไทยที่ใช	ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได	
อย�างดีเป"นผู	สอนหรือผู	ช�วยสอนประจํา อย�างน	อยปIละ ๑ คน 
     ๕.๑.๓ ทุกหลักสูตรจัดกจิกรรมการเรียนรู	ที่มุ�งเน	นการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเป"นประจําทุกภาคการศึกษา 
     ๕.๑.๔ ทุกหลักสูตรจัดให	มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช	ภาษาอังกฤษเป"นสื่อการสอน 
(Medium of Instruction) ในทุกภาคการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยมรีูปแบบตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด
ตามเปlาหมายการดําเนินการ ดังน้ี 
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      ๑) จัดหลักสูตรอย�างน	อยภาคการศึกษาละ ๔๕ ช่ัวโมง ในปIการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ๒) จัดหลักสูตรอย�างน	อยภาคการศึกษาละ ๙๐ ช่ัวโมง ในปIการศึกษา ๒๕๕๙ เป"นต	นไป 
     ๕.๑.๕ นักศึกษาทุกคนที่เข	าศึกษาต้ังแต�ปIการศึกษา ๒๕๕๗ เป"นต	นไปได	รบัการทดสอบหรือ
ประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษก�อนการสําเรจ็การศึกษา ในรูปแบบใดรปูแบบหน่ึงตามหลักเกณฑ/ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๕.๑.๖ ให	คณะจัดให	มีคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือสร	างเสรมิบรรยากาศ การใช	
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย�างต�อเน่ือง 
    ๕.๒ นโยบายด	านการบรหิารจัดการ 
     ๕.๒.๑ จัดให	มีศูนย/ฝpกอบรมแหล�งเรียนรู	ภาษาอังกฤษและศูนย/ข	อมูลสารสนเทศที่ให	
นักศึกษาสามารถเข	าถึงได	ตลอดเวลา 
     ๕.๒.๒ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมสร	างบรรยากาศการทํางานในมหาวิทยาลัยให	
มีลักษณะสองภาษาโดยมีภาษาอังกฤษด	วยเป"นอย�างน	อย ๑ ภาษา 
     ๕.๒.๓ จัดให	มีบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับทีส่ื่อสารได	เพ่ือให	บริการ
นักศึกษาและบุคลากรทั่วไป 
     ๕.๒.๔ ในการสรรหาบุคลากรสายผู	สอนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุแต�งต้ัง
ให	รับราชการหรือปฏิบัติงานให	มีข	อกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ/ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๕.๒.๕ การสื่อสารไม�ว�าจะเป"นเอกสาร แบบฟอร/มต�าง ๆ และเว็บไซต/ที่ใช	ในการสื่อสารกับ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปให	มีเน้ือหาเป"นลักษณะสองภาษา โดยมีภาษาอังกฤษด	วยเป"นอย�างน	อย ๑ ภาษา  
   ข	อ ๖ ให	มหาวิทยาลัยจัดระบบประกันคุณภาพ เพ่ือติดตามการดําเนินการให	เป"นไปตามประกาศน้ี 
   ข	อ ๗ ให	อธิการบดีเป"นผู	รักษาการ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑ/หรือแนวปฏิบัติให	
เป"นไปตามประกาศน้ี หากมีป)ญหาในการปฏิบัติให	อธิการบดีเป"นผู	วินิจฉัย คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป"น
ที่สุด 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

(นายณรงค/ชัย  อัครเศรณี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก�น 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

ว�าด(วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2557 

*********************** 
 

    โดยที่เห็นเป�นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการจัดการเรียนการ
สอนภาคการ ศึกษาฤดูร!อน ระดับปริญญาตรี  พ .ศ. 2543 ให! เหมาะสม สอดคล!องกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และสอดคล!องกับนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. 2541 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก น ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 
จึงวางระเบียบไว! ดังน้ี 
    ข!อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการจัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
    ข!อ 2 ระเบียบน้ีให!ใช!บังคับต้ังแต ภาคการศึกษาพิเศษ ปAการศึกษา 2557 เป�นต!นไป 
    ข!อ 3 ให!ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา   
ฤดูร!อน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
      บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ในส วนที่มีกําหนดไว!แล!วในระเบียบน้ีหรือที่
ขัดแย!งกับระเบียบน้ี ให!ใช!ระเบียบน้ีแทน 
    ข!อ 4 ในระเบียบน้ี 
      “มหาวิทยาลัย”    หมายความว า มหาวิทยาลัยขอนแก น 
      “อธิการบดี”     หมายความว า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก น 
      “คณะ”      หมายความว า คณะหรือหน วยงานที่เรียกช่ืออย างอื่นที่มี 
                   ฐานะเทียบเท าคณะหรือหน วยงานที่จัดการ 

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
“คณบดี”      หมายความว า คณบดีหรือผู!บริหารสูงสุดของคณะหรือ  

หน วยงานที่เรียกช่ืออย างอื่นที่มีฐานะ 
เทียบเท าคณะหรือหน วยงานที่จัดการเรียน 
การสอนในระดับปริญญาตรี   

“นักศึกษา”     หมายความว า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก น  
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“ภาคการศึกษาพิเศษ”  หมายความว า ภาคการศึกษาฤดูร!อนในหลักสูตรเดิมและ 
          ภาคการศึกษาที่ไม ได!เป�นภาคการศึกษาปกติ 

    ข!อ 5 ผู!มีสิทธ์ิเข!าศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษต!องเป�นนักศึกษา 
    ข!อ 6 กําหนดการเปFดภาคการศึกษาพิเศษ ให!เป�นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย
มีช่ัวโมงเรียนแต ละรายวิชาไม น!อยกว าภาคการศึกษาปกติ และใช!เวลาศึกษาไม น!อยกว า 6 สัปดาหH 
    ข!อ 7 ในกรณีที่คณะจะขอเปFดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษให!เป�นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไข
หน่ึง ดังน้ี 

(1) เป�นวิชาที่กําหนดไว!ในแผนการศึกษาที่หลักสูตรให!เปFดสอนภาคการศึกษาพิเศษ 
(2) ถ!าเป�นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปFดสอนให!แก นักศึกษาที่เคย

เรียนวิชาน้ันมาก อนและสอบไม ผ านหรือเป�นการลงทะเบียนเรียนซ้ํา ยกเว!นวิชาที่
อาจารยHผู!สอนไม สามารถสอนในภาคการศึกษาปกติ หรือในกรณีที่ได!รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 

(3) วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีให!เปFดสอนได!ตามความจําเป�น 
ข!อ 8 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ต!องเป�นไปตามเงื่อนไข ดังน้ี 

(1) วิชาตามข!อ 7(1) และข!อ 7(2) ไม น!อยกว า 10 คน 
(2) วิชาตามข!อ 7(3) ไม น!อยกว า 20 คน 

ในกรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนน!อยกว ากําหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให!
เปFดสอนโดยความเห็นชอบของคณะที่รายวิชาน้ันสังกัดอยู  
    ข!อ 9 กรณีที่มหาวิทยาลัยมีประกาศปFดรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได!ลงทะเบียนเรียนหรือปFด
รายวิชาเกินกว าร!อยละ 50 ของรายวิชาที่นักศึกษาได!ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดและนักศึกษาประสงคHจะถอน
รายวิชาทั้งหมด ให!คืนเงินค าลงทะเบียนเรียนแก นักศึกษา 
    ข!อ 10 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได!ไม เกิน 9 หน วยกิต หากประสงคHลงทะเบียนเกินกว าน้ีให!
คณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู พิจารณาอนุมัติให!ลงเพ่ิมอีก แต รวมแล!วไม เกิน 12 หน วยกิต 
    ข!อ 11 วันเพ่ิมวิชาเรียนและวันถอนวิชาเรียน ให!เป�นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น ว า
ด!วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ส วนข้ันตอนการเพ่ิมหรือการถอนรายวิชาเรียน ให!ปฏิบัติเช นเดียวกันกับภาค
การศึกษาปกติ 
    ข!อ 12 การกําหนดสิทธิในการเข!าสอบปลายภาค การวัดและประเมินผลการศึกษาให!เป�นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก นว าด!วยการ
สอบประจําภาค 
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    ข!อ 13 นักศึกษาที่กระทําผิดหรือฝOาฝPนระเบียบน้ี ต!องได!รับโทษทางวิชาการตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี และอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามข!อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยวินัยนักศึกษาอีกโสตหน่ึงด!วย 
    ข!อ 14 ให!อธิการบดีเป�นผู!รักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือ แนว
ปฏิบัติ ซึ่งไม ขัดหรือแย!งกับระเบียบน้ี 
    ในกรณีที่มีปQญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให!อธิการบดีเป�นผู!วินิจฉัย และคํา
วินิจฉัยของอธิการบดีถือเป�นที่สุด 
  
      ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
 
              (นายณรงคHชัย อัครเศรณี) 
                    นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก น 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ว�าด(วยการสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 
***************** 

 
    เพ่ือให!การดําเนินการสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก น 
เป�นไปด!วยความเรียบร!อยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต อทางราชการ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น พ.ศ. 2541
ข!อ 27.4 แห งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2555 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก น ในการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 จึงวางระเบียบไว! 
ดังน้ี 
ข!อ 1   ระเบียบน้ีเรียกว า “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2557” 
ข!อ 2 ระเบียบน้ีให!ใช!บังคับต้ังแต วันถัดจากวันประกาศเป�นต!นไป 
ข!อ 3 ให!ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ.2557 และให!ใช!

ระเบียบน้ีแทน 
ข!อ 4 ในระเบียบน้ี 
 “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก น 
 “คณะ”     หมายถึง  คณะหรือหน วยงานที่เรียกช่ืออย างอื่นที่มีฐานะเทียบเท าคณะ 

หรือหน วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
 “คณบดี”     หมายถึง  คณบดีหรือผู!บริหารสูงสุดของคณะหรือหน วยงานที่เรียกช่ืออย าง 

อื่นที่มีฐานะเทียบเท าคณะหรือหน วยงานที่จัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําหน วยงานที่ 
     ประจําคณะ”       เรียกช่ืออย างอื่นที่มีฐานะเทียบเท าคณะหรือคณะกรรมการ 

ประจําหน วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
“อาจารยHที่ปรึกษา”  หมายถึง  อาจารยHที่คณะแต งต้ังให!เป�นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา 

ของนักศึกษา  
  “คณะกรรมการสอบ” หมายถึง  คณะกรรมการที่คณะแต งต้ังให!รับผิดชอบดําเนินการ 

เกี่ยวกับการสอบของนักศึกษา 
“กรรมการคุมสอบ”   หมายถึง  ผู!ที่คณะแต งต้ังให!เป�นกรรมการคุมสอบในรายวิชาที่มีการจัดการ 

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
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“อาจารยHผู!สอน” หมายถึง  อาจารยHที่คณะมอบหมายให!สอนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการ 
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

“การสอบประจําภาค” หมายถึง  การสอบครั้งสุดท!ายของแต ละรายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการสอนใน 
ภาคการศึกษาน้ัน 

  “นักศึกษา”    หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก น 

ข!อ 5 ให!มีการกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบเป�นลายลักษณHอักษรล วงหน!าก อนวันสอบอย างน!อย 15 วัน 
และมีการจัดผังที่น่ังสอบอย างเป�นระบบ 
ข!อ 6 นักศึกษาต!องต!องแต งกายให!สุภาพเรียบร!อยและถูกต!องตามข!อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก นว าด!วย
เครื่องแบบและเครื่องแต งกายนักศึกษา พ.ศ. 2557 
  กรรมการคุมสอบอาจไม อนุญาตให!นักศึกษาเข!าสอบหากนักศึกษาไม ปฏิบัติตามความในวรรคแรก 
ข!อ 7 ผู!มีสิทธิเข!าสอบ 

(1) เป�นผู!ที่ไม ถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย 
(2) เป�นผู!ปฏิบัติตามหลักเกณฑH เงื่อนไข และประกาศฯ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนดโดยคณะหรือ

มหาวิทยาลัยต!องแจ!งให!นักศึกษาทราบล วงหน!าเป�นลายลักษณHอักษรให!ชัดเจน 
ข!อ 8 การเข!าห!องสอบ 

(1) ห!ามเข!าห!องสอบก อนได!รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
(2) ห!ามนําหนังสือ ตํารา เอกสาร บันทึกข!อความ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และอุปกรณHอิเล็กทรอนิกสH

ที่สามารถจัดการข!อมูลได!เข!าห!องสอบ เว!นแต อุปกรณHหรือเครื่องใช!จําเป�นที่อาจารยHผู!สอนอนุญาต
ไว!เป�นลายลักษณHอักษร 

(3) ในกรณีที่นักศึกษามาถึงห!องสอบภายหลังการสอบได!เริ่มต!นแล!ว ต!องได!รับอนุญาตจากกรรมการคุม
สอบเสียก อนจึงจะเข!าสอบได! แต�ถ(าเวลาได(ล�วงเลยไปเกินกว�า 30 นาที นับต้ังแต�เวลาเร่ิมต(น
สอบนักศึกษาไม�มีสิทธ์ิเข(าสอบ 

(4) นักศึกษาเข!าห!องสอบและน่ังสอบตามเลขที่น่ังสอบที่คณะกรรมการสอบจัดไว!ให! 
ข!อ 9 การปฏิบัติตนระหว างการสอบ 

(1) นักศึกษาต!องให!ความร วมมือและปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการคุมอบ 
(2) นักศึกษาต!องแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให!ที่มีรูปถ ายให!

กรรมการคุมสอบตรวจสอบก อนลงช่ือในบัญชีรายช่ือผู!เข!าสอบ 
(3) นักศึกษาต!องมีอุปกรณHหรือเครื่องใช!จําเป�นของตนเอง ห!ามยืมกันในห!องสอบ 
(4) ห!ามกระทําการทุจริต หรือกระทําการใดๆ อันส อไปในทางทุจริต 
(5) ห!ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห!องสอบ 
(6) หากมีข!อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข!อสอบให!ทําไปตามที่ปรากฏในข!อสอบหรือสอบถามกรรมการคุมสอบ 
(7) เมื่อเข!าห!องสอบแล!วห!ามออกจากห!องสอบเว!นแต ได!รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
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(8) ห!ามลุกออกจากที่น่ังสอบ เว!นแต จะได!รับอนุญาตจากรรมการคุมสอบ 
(9) เมื่อได!ยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากคณะกรรมการคุมสอบว าหมดเวลาสอบให!ยุติการทํา

ข!อสอบโดยทันที 
ข!อ 10 การส งกระดาษคําตอบ 

(1) ให!กรอกข!อความในกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบให!ครบถ!วน 
(2) ให!วางกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบไว!บนโตVะที่สั่งสอบของตนหรือตามที่กรรมการคุมสอบ

กําหนดให! 
ข!อ 11 การออกจากห!องสอบเมื่อสอบเสร็จแล!ว 

(1) ห!ามนําข!อสอบ กระดาษคําตอบ หรือสมุดคําตอบออกไปนอกห!องสอบ เว!นแต จะได!รับอนุญาตจาก
อาจารยHผู!สอนเป�นลายลักษณHอักษร 

(2) นักศึกษาจะออกจากห!องสอบได!ภายหลังจากเวลาที่กําหนดให!เริ่มทําข!อสอบแล!วไม น!อยกว า 45 
นาที 

(3) เมื่อออกจากห!องสอบแล!ว ต!องไปให!พ!นบริเวณห!องสอบโดยทันที และห!ามส งเสียงดังรบกวนหรือทํา
ความรําคาญให!แก ผู!ที่ยังสอบอยู  

ข!อ 12 การกระทําต อไปน้ีถือว ามีเจตนาทุจริตในการสอบ 
(1) พูด ถาม บอก ลอกคําตอบ แสดงอาณัติสัญญาณหรือกระทําใด ๆ อันส อไปในทางทุจริต 
(2) นําเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณHอิเล็กทรอนิกสHที่สามารถจัดการข!อมูลได! อุปกรณHอื่นที่ไม จําเป�นในการ

สอบหรือไม ได!รับอนุญาตเข!ามาในห!องสอบ 
(3) นําหนังสือ ตํารา เอกสาร บันทึกข!อความที่ไม ได!รับอนุญาตเข!ามาในห!องสอบ 

ข!อ 13 กรรมการคุมสอบมีอํานาจตรวจค!นผู!มีเหตุอันควรสงสัยว าจะทําการทุจริตในการสอบ 
ข!อ 14 เมื่อกรรมการคุมสอบพบว ามีการทุจริตเกิดข้ึน ให!ยึดอุปกรณHหรือเอกสารที่ใช!ในการทุจริตและให!
นักศึกษารายน้ันสอบต อได!จนเสร็จ 
ข!อ 15 เมื่อพบว ามีนักศึกษากระทําผิด หรือไม ปฏิบัติตามระเบียบน้ีให!กรรมการคุมสอบอย างน!อย 2 คน จัดทํา
รายงานพร!อมรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะความผิดไว!ให!เสร็จเรียบร!อยภายในวันเกิดเหตุเพ่ือ
เสนอต อคณะกรรมการสอบ 
   ให!คณะกรรมการสอบรวบรวมหลักฐานประกอบด!วย คําช้ีแจงของกรรมการคุมสอบ คําช้ีแจงของ
นักศึกษา และความเห็นของคณะกรรมการสอบ ให!แล!วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเกิดเหตุและจัดทํา
รายงานเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา 
ข!อ 16 ให!คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกคําสั่งลงโทษให!แล!วเสร็จภายใน 20 วัน 
หลังจากวันสุดท!ายของการส งผลการเรียนในแต ละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย และแจ!ง
คําสั่งลงโทษเป�นหนังสือให!นักศึกษาและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบภายใน 15 วัน นับวันที่ออก
คําสั่ง และให!สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ พร!อมทั้งแจ!งบิดามารดา
ผู!ปกครองหรือผู!ที่เกี่ยวข!องกับนักศึกษาแล!วแต กรณีเพ่ือทราบเมื่อผลการพิจารณาเป�นที่ยุติและเป�นที่สุดแล!ว 
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   กรณีแจ!งคําสั่งลงโทษให!นักศึกษาต!องแจ!งสิทธิในการอุทธรณHให!นักศึกษาทราบด!วย รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท!ายระเบียบ 
ข!อ 17 นักศึกษาผู!ไม ปฏิบัติตามระเบียบน้ีถือว ามีเจตนาฝOาฝPนส อเจตนาทุจริตหรือกระทําการทุจริตให!พิจารณา
โทษตามควรแก กรณี ดังน้ี 

(1) ปรับตกในรายวิชาน้ัน 
(2) ปรับตกไม น!อยกว ากึ่งหน่ึงของรายวิชาที่สอบมาแล!วสําหรับภาคการศึกษาน้ันโดยนับย!อนหลัง

ตามลําดับรายวิชาที่สอบ 
(3) ปรับตกในทุกรายวิชาที่เข!าสอบแล!วสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 
(4) ปรับตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษาน้ัน 

ทั้งน้ีให!พิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยตามข!อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยวินัยนักศึกษา
อีกโสตหน่ึงด!วย 
ข!อ 18 กรณีที่มีเหตุผลความจําเป�นจะต!องขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตามข!อ 15 ให!ขออนุมัติต อคณบดี 
และข!อ 16 ให!ขออนุมัติต ออธิการบดีได!ไม เกิน 30 วัน นับต้ังแต วันที่ครบกําหนดตามข!อ 15 หรือ 16 แล!วแต 
กรณี 
ข!อ 19 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบน้ี มีสิทธิอุทธรณHได! ดังน้ี 

(1) ย่ืนอุทธรณHต ออธิการบดีภายในกําหนด 30 วัน นับแต วันทราบคําสั่งลงโทษ 
(2) การอุทธรณHคําสั่งลงโทษให!ทําเป�นหนังสือลงลายมือช่ือผู!อุทธรณH 
(3) การอุทธรณHคําสั่งลงโทษให!อุทธรณHได!สําหรับตนเองเท าน้ัน จะอุทธรณHแทนคนอื่นหรือมอบหมายให!

คนอื่นอุทธรณHแทนไม ได! 
หลักเกณฑHและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกบัการอุทธรณHโทษ ให!ออกเป�นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข!อ 20 ให!อธิการบดีโดยความเห็นชอบของทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก นมีอํานาจ
พิจารณาวินิจฉัยเพ่ิมโทษ ลดโทษ ยกโทษ หรือยกอทุธรณHตามควรแก กรณี 
    คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคแรกให!ถือเป�นทีสุ่ดและให!คณะแจ!งคําวินิจฉัยเป�นหนังสือให!
อุทธรณHทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแต วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก นมีมติ กรณีไม 
สามารถดําเนินการให!แล!วเสรจ็ภายในกําหนดระยะเวลา ให!คณบดีขออนุมัติต ออธิการบดีเป�นกรณี ๆ ไป 
ข!อ 21 ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบด!วยมีเหตุผลความจําเป�น ให!นักศึกษาที่ขาดสอบทําเรื่องช้ีแจงเป�นหนังสือ
ถึงสาเหตุที่ขาดสอบย่ืนต อคณบดีเพ่ือพิจารณาให!มีการสอบชดเชย โดยให!ย่ืนคําร!องต อคณบดีผ านอาจารยHที่
ปรึกษาและอาจารยHผู!สอน 
    กรณีนักศึกษาขาดสอบในรายวิชาอื่นนอกคณะที่นักศึกษาสังกัดให!ย่ืนคําร!องต อคณบดีผ าน
อาจารยHทีป่รึกษาและอาจารยHผู!สอนเพ่ือแจ!งให!คณะทีร่ายวิชาน้ันสังกัดอยู ดําเนินการสอบชดเชย 
    เมื่อได!รบัอนุมัติจากคณบดีแล!ว ให!นักศึกษาสอบชดเชยให!เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะ
กําหนด 



206 

 

  

 

ข!อ 22 กรณีที่มีเหตุผลความจําเป�นทําให!การสอบไม สามารถดําเนินต อไปได! หรือมีหลักฐานแสดงว ามีข!อสอบ
รายวิชาใดล วงรู!ไปยังผู!เข!าสอบไม ว าจะด!วยวิธีใด ๆ ก อนเข!าสอบหรอืหลังสอบรายวิชาน้ัน ให!คณบดีเสนอ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาสัง่ยกเลิกการสอบ หรือให!มีการสอบใหม  
ข!อ 23 การสอบกลางภาค หรือการสอบอื่นใด ทั้งทีเ่ป�นการจัดสอบโดยคณะ สาขาวิชา หรือผู!สอนจัดสอบเอง
ให!นําระเบียบน้ีไปใช!ได!โดยอนุโลม 
ข!อ 24 คณบดีโดยความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะ อาจกําหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข!องกับการ
สอบของนักศึกษาได!เท าที่ไม ขัดหรอืแย!งกบัระเบียบน้ี 
ข!อ 25 ให!อธิการบดีเป�นผู!รกัษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีทีม่ีปQญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
ให!อธิการบดีเป�นผู!วินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป�นที่สุด 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 
 
 

ณรงคHชัย อัครเศรณี 
(นายณรงคHชัย อัตรเศรณี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น  (ฉบับท่ี 816/2552) 
เร่ือง เกณฑ'มาตรฐานความรู(ความสามารถทางคอมพิวเตอร'และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2552 
 

************************* 
 

   เพ่ือให!การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก น บรรลุเปXาหมายของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑHคุณลักษณะที่
พึงประสงคHของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีจะต!องมีความรู!ความสามารถทางคอมพิวเตอรHและ
เทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานผ านเกณฑHมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือประโยชนHในการศึกษาเรียนรู!ด!วย
ตนเองอย างต อเน่ืองและการประกอบอาชีพของบัณฑิตในสังคมและสภาพแวดล!อมการทํางานที่มีความ
ต!องการผู!ที่มีความรู!ความสามารถทางคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล  
   ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก น 
พ.ศ. 2541 และข!อ 29.6 แห งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดย
มติที่ประชุมคณบดีในการประชุม ครั้งที่ 20/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศไว!
ดังน้ี 
   ข!อ 1 ประกาศน้ีเรียกว า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่องเกณฑHมาตรฐาน
ความรู!ความสามารถทางคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก น” 
   ข!อ 2 ให!ประกาศน้ีมีผลบังคับใช!ต้ังแต วันที่ออกประกาศเป�นต!นไป 
   ข!อ 3 เกณฑHมาตรฐานความรู!ความสามารถทางคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก น กําหนดดังน้ี 
    3.1 นักศึกษาทุกคนที่เข!าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก น ต้ังแต ปA
การศึกษา 2552 เป�นต!นไป ต!องสอบผ าน “การทดสอบความรู!ความสามารถทางคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยี
ข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรู!ความสามารถทางคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก น (หลักสูตร พ.ศ. 2548)” ตามเกณฑHที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ภายในระยะเวลาที่กําหนดให!ศึกษาตามหลักสูตรน้ัน ๆ  และให!นับการสอบผ านเกณฑHมาตรฐานข!างต!นเป�นส วน
หน่ึงของการสําเร็จการศึกษา 
     นักศึกษาที่ เข!าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางด!านคอมพิวเตอรHและ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะต!องศึกษารายวิชาทางด!านคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
ต างๆ เป�นแกนหลักเพ่ือการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยู แล!ว อาจได!รับการยกเว!นไม ต!องสอบผ านเกณฑH
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ตามประกาศน้ีได! ทั้ง น้ีคณะที่รับผิดชอบหลักสูตรจะต!องดําเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยจะจัดทําเป�นประกาศรายช่ือหลักสูตรที่ได!รับการยกเว!นให!เป�นที่ทราบทั่วกัน 
    3.2 นักศึกษาที่ เข!าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก น ก อนปA
การศึกษา 2552 ให!เป�นไปตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก น (ฉบับที่ 771/2548) เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพทางคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยขอนแก น” 
   ข!อ 4 ให!สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน เป�นหน วยงานรับผิดชอบการจัดสอบความรู!
ความสามารถทางคอมพิวเตอรHและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐานตามประกาศน้ี รายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดสอบในแต ละปAการศึกษา ให!ออกเป�นประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ข!อ 5 ให!อธิการบดีเป�นผู!รักษาการตามประกาศน้ี กรณีที่มีปQญหาในการตีความ หรือปQญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศน้ี ให!อธิการบดีเป�นผู!วินิจฉัย ข!อวินิจฉัยของอธิการบดีให!ถือเป�นที่สิ้นสุด 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2552 
 
 

กุลธิดา  ท!วมสุข 
(รองศาสตราจารยHกุลธิดา  ท!วมสุข) 

รองอธิการบดีฝOายวิชาการและวิเทศสัมพันธH 
    ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก น 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร' (ฉบับท่ี 17/2541) 
เร่ือง   หลักเกณฑ'และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบระดับคะแนน 

********************** 
               เพ่ือให!การดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนนของรายวิชาที่คณะเกษตรศาสตรH
เปFดสอนไปด!วยความเรียบร!อย บังเกิดความยุติธรรมและให!เป�นไปตามมติของคณะกรรมการประจําคณะ
เกษตรศาสตรH ในการประชุมครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2541 จึงกําหนดหลักเกณฑHและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนน ดังน้ี  
ข!อ 1  ให!ยกเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตรH เรื่อง หลักเกณฑHและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับ

คะแนน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2528  
ข!อ 2  ให!ใช!ประกาศน้ี ต้ังแต ภาคการศึกษาต!น ปAการศึกษา 2541 เป�นต!นไป 
ข!อ 3  นักศึกษาที่ประสงคHขอตรวจสอบระดับคะแนน 

3.1 จะต!องลงทะเบียนวิชาเรียนน้ัน 
3.2 ตรวจสอบได!รายวิชาละไม เกิน 1 ครั้ง 
3.3 ย่ืนคําร!องต อคณบดี ผ านหัวหน!างานบริการการศึกษา ภายใน 45 วัน นับต้ังแต วันประกาศผลการสอบ  
3.4 นักศึกษาจะต!องชําระเงิน 50 บาทต อวิชาที่งานบริการการศึกษา 

ข!อ 4  ให!หัวหน!าภาควิชาที่เกี่ยวข!อง และอาจารยHประจําวิชาดําเนินการตรวจสอบคะแนน แล!วรายงานผล 
เสนอคณบดีคณะเกษตรศาสตรHภายใน 1 สัปดาหH และหากมีการแก!ไขให!อาจารยHประจําวิชาตรวจสอบ
ระดับคะแนนของนักศึกษาทุกคนแล!วทําบันทึกผ านหัวหน!าภาควิชาช้ีแจงสาเหตุสาเหตุของการแก!ไข
และแนบหลักฐานการวัดประเมินผลของรายวิชาดังกล าวด!วย 

ข!อ 5  ให!งานบริการการศึกษาแจ!งผลการตรวจสอบระดับคะแนนแก นักศึกษาโดยมีหลักปฏิบัติดังน้ี 
5.1 ถ!าผลการตรวจสอบระดับคะแนนถูกต!องโดยไม มีการแก!ไข ให!นําเงินตามข!อ 3.4 เข!าเป�น 
      เงินรายได!คณะเกษตรศาสตรH  
5.2 ถ!าผลการตรวจสอบระดับคะแนนมีการแก!ไข ให!คืนเงินตามข!อ 3.4 แก นักศึกษา 

ข!อ 6  ผลการตรวจสอบตาม ข!อ 4 ถือเป�นข!อยุติ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2541 
 
 

ลงช่ือ    พิทักษHสิทธ์ิ   ฉายะภูติ 
        (รองศาสตราจารยHพิทักษHสิทธ์ิ ฉายะภูติ) 

                       รองคณบดีฝOายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตรH 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร' (ฉบับท่ี  28   / 2562) 

เร่ือง  หลักเกณฑ'การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร' 
------------------------ 

เพ่ือให!การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตรH ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ข!อ 42 เป�นไปด!วยความเรียบร!อย             
คณะเกษตรศาสตรH โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตรH ในการประชุม ครั้งที่ 13 / 
2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑHและแนวปฏิบัติในการเปลี่ยน
สาขาวิชาของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตรH ดังน้ี 

ข!อ 1. ให!ยกเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตรH (ฉบบัที่ 11/2558) ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยให!ใช!
ประกาศฉบับน้ีแทน 

ข!อ 2. ประกาศน้ีเรียกว า “ประกาศคณะเกษตรศาสตรH (ฉบับที่.....28../2562) เรื่อง หลักเกณฑHการ
เปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตรH” 

ข!อ 3. ให!ใช!ประกาศน้ีต้ังแต ปAการศึกษา 2562 เป�นต!นไป 
ข!อ 4. การเปลี่ยนสาขาวิชา หมายถึง การเปลี่ยนสาขาวิชาระหว าง สาขาวิชาเกษตรศาสตรHทุกวิชาเอก  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรHเกษตร สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม โดยให!เป�นไปตามเกณฑH
ของการรับของแต ละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท!ายประกาศน้ี 

ข!อ 5. การเปลี่ยนสาขาวิชา จะกระทําได!ต อเมื่อสาขาวิชาน้ันมีที่ว างพอที่รับเข!าศึกษา และไม เกินเปXา 
จํานวนรับที่คณะกําหนดไว!ในแผนการรับ 

ข!อ 6. นักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา ต!องศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมไม น!อยกว า 2 ภาค 
การศึกษาปกติ และมีจํานวนหน วยกิตสะสมมาแล!ว ไม น!อยกว า 30 หน วยกิต 
 ข!อ 7. นักศึกษามีสิทธ์ิเปลี่ยนสาขาวิชา ได!เพียง 1 ครั้งเท าน้ัน 

ข!อ 8.  การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชา ให!นักศึกษาที่ประสงคHจะขอเปลี่ยนสาขาวิชา ย่ืนคําร!องที่ 
งานบริการการศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารยHที่ปรึกษา และหัวหน!าสาขาวิชาเดิม ภายในระยะเวลาที่
กําหนด คือ  วันท่ี 1-15 มีนาคม ของทุกปE 

ข!อ 9. นักศึกษาที่ได!รับอนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชา มีสิทธ์ิเรียนในสาขาวิชาที่รับเข!าศึกษาไม เกินสองเท า
ของระยะเวลาที่กําหนดไว!ในหลักสูตรของสาขาวิชาน้ัน โดยนับจากวันที่เข!าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก น 

ข!อ 10. ให!นําผลการเปลี่ยนสาขาวิชา เข!าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาก อน
ประกาศให!นักศึกษาทราบทุกครั้ง 

ข!อ 11. ให!รองคณบดีที่รับผิดชอบด!านการศึกษาที่คณบดีมอบหมาย เป�นผู!รักษาการให!เป�นไปตาม
ประกาศน้ี 

ข!อ 12. ในกรณีที่มิได!กําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว!ในประกาศน้ี หรือในกรณีที่มีปQญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศน้ี ให!คณบดีคณะเกษตรศาสตรHมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของคณบดีคณะ
เกษตรศาสตรH ถือเป�นที่สุด 
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ประกาศ ณ วันที่   2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
 

(รองศาสตราจารยHดรุณี โชติษฐยางกูร) 
           คณบดีคณะเกษตรศาสตรH 

เอกสารแนบท(ายประกาศคณะเกษตรศาสตร' (ฉบับท่ี 28  / 2562) 
เร่ือง  การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร' 

 
ขอย(ายเข(าสาขาวิชา หลักเกณฑ'การขอย(ายเข(า 

การส งเสรมิและพัฒนาการเกษตร - นักศึกษาที่ขอย!ายสาขาวิชา ต!องไม มีผลการเรียนข้ันตก (F) ในรายวิชาที่จะส งผล
ให!เกิดปQญหาในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา โดยให!อยู ในดุลพินิจของ
สาขาวิชาการส งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

สัตวศาสตรH 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
- ต!องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม ตํ่ากว า 2.25 

 - ต!องมีผลคะแนนรายวิชา AG001102 หลักการผลิตสัตวHเศรษฐกิจและ 
สัตวHนํ้า หรือ รายวิชา AG181202 หลกัการเพาะเลี้ยงสัตวHนํ้า ไม ตํ่ากว า B 

 2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 
- ต!องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม ตํ่ากว า 2.75 
- ต!องมีผลคะแนนรายวิชา AG001102 หลักการผลิตสัตวHเศรษฐกิจและ    
สัตวHนํ้า และ รายวิชา SC101011 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1 ไม ตํ่ากว า B 

 
นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ย!ายสาขาวิชาไปหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
ทุกสาขาวิชา นักศึกษาจะต!องสําเร็จการศึกษาสายวิทยH-คณิต จากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และให!อยู ในดุลพินิจ 
ของสาขาวิชาน้ัน ๆ 
 
 
  
 
 
 
 

********************************** 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร' มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 06/2557) 
เร่ือง หลักเกณฑ'และข(อปฏิบัติในการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

 
********************** 

         ตามประกาศคณะเกษตรศาสตรH ฉบับที่ 34/2552 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552  ได!กําหนดหลักเกณฑH
และข!อปฏิบัติในการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร น้ัน  บัดน้ี เป�นการสมควรที่จะ
ปรับปรุงหลักเกณฑHดังกล าว เพ่ือให!การศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาเป�นไปด!วยความเรียบร!อยและมีมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย คณะเกษตรศาสตรH โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตรHในการประชุมครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธH 
2557 จึงได!กําหนดหลักเกณฑHและข!อปฏิบัติในการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ไว!
ดังต อไปน้ี 
ข!อ 1.   ให!ยกเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตรH ฉบับที่ 34/2552 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 โดยให!ใช!ประกาศ

ฉบับน้ีแทน 
ข!อ 2.  ประกาศน้ีให!มีผลบังคับใช!ต้ังแต วันที่ออกประกาศน้ี เป�นต!นไป   
ข!อ 3. ในประกาศน้ี 
“คณะ”       หมายถึง    คณะเกษตรศาสตรH มหาวิทยาลัยขอนแก น  
“สหกิจศึกษา    หมายถึง   ระบบการจัดการศึกษาที่จัดให!มีการเรียนการสอนในสถานการศึกษา 
  ทางการเกษตร”       ร วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางการเกษตร 

อย างมีระบบ โดยได!รับความร วมมือจากสถานประกอบการและ   
ทุกฝOายที่เกี่ยวข!อง เป�นการผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน                                             

“หัวหน!าภาควิชา/     หมายถึง    หัวหน!าภาควิชา/ผู!ประสานงานสาขาวิชา ในสังกัดคณะเกษตรศาสตรH 
  ผู!ประสานงานสาขาวิชา”     ที่เปFดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
“แผนที่ 1”          หมายถึง   แผนการศึกษาที่กําหนดให!นักศึกษาเรียนรายวิชาต างๆ โดยไม ต!องเรียน 

รายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร  
“แผนที่ 2”        หมายถึง   แผนการศึกษาที่กําหนดให!นักศึกษาไปปฏิบัติงานสถานประกอบการ 

ไม น!อยกว า 16 สัปดาหH หรือ  1 ภาคการศึกษาโดยต!องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

“นักศึกษา”     หมายถึง   นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรHที่ได!รับคัดเลือกให!ศึกษาแผนที่ 2 ซึ่ง 
ต!องเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

“คณะกรรมการ    หมายถึง   คณะกรรมการที่คณะแต งต้ังให!รับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษา  
 สหกิจศึกษาประจํา       ทางการเกษตรประจําคณะเกษตรศาสตรH 
 คณะเกษตรศาสตรH”  
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“หน วยสหกิจศึกษา    หมายถึง    หน วยงานที่คณะจัดต้ังข้ึนเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
  ทางการเกษตร”        ทางการเกษตรและการเตรียมความพร!อมนักศึกษาก อนไป 
            ประกอบอาชีพ 
 “อาจารยHที่ปรึกษา”    หมายถึง     ผู!ที่คณะแต งต้ังให!เป�นอาจารยHที่ปรึกษาเพ่ือทําหน!าที่ให!คําปรึกษา 

ด!านวิชาการและการปฏิบัติงานแก นักศึกษา นิเทศงาน และประเมินผล 
 “อาจารยHนิเทศงาน”  หมายถึง   ผู!ที่คณะแต งต้ังให!เป�นอาจารยHนิเทศงานเพ่ือทําหน!าที่ติดตาม 

ความก!าวหน!าของนักศึกษาประเมินผล และให!ข!อเสนอแนะในการ 
ปฏิบัติงาน  

“สถานประกอบการ” หมายถึง    หน วยงานเอกชน หน วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน วยงานราชการที่ 
คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตรH เห็นชอบให!
นักศึกษาเข!าปฏิบัติงาน   

“ผู!นิเทศงาน”    หมายถึง    บุคลากรของสถานประกอบการที่ได!รับมอบหมายให!กํากับดูแลและ 
ให!คําแนะนําปรึกษาแก นักศึกษาในระหว างการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน หรือเรียกอีกนัยหน่ึงว า พนักงาน
ที่ปรึกษา (Job Supervisor) 

หมวดท่ี 1 
หน�วยสหกิจศึกษาทางการเกษตร และคณะกรรมการสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

ข!อ 4.  หน วยสหกิจศึกษาทางการเกษตร มีหน!าที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางการเกษตร ดังน้ี  
4.1 ประสานงานและอํานวยความสะดวกแก นักศึกษา อาจารยH และสถานประกอบการในส วนที่เกี่ยวข!อง

กับสหกิจศึกษาทางการเกษตร                 
         4.2 แสวงหาความร วมมือและเสริมสร!างความเข!าใจอันดีกับสถานประกอบการ รวมทั้งการเผยแพร และ
ประชาสัมพันธHเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

4.3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร!อมนักศึกษาก อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
    4.4 ติดต อและประสานงานในการจัดหาสถานประกอบการ  
    4.5 ติดต อและประสานงานกับสถานประกอบการในการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทาง
การเกษตร การจัดส งลักษณะงาน/โครงงาน/แผนการปฏิบัติงาน และการจัดส งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
    4.6 ติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรของนักศึกษา อาจารยHทีป่รึกษาอาจารยHนิเทศงาน 
และสถานประกอบการ 
   4.7 ประสานงานและนัดหมายการนิเทศงานให!แก อาจารยHนิเทศและสถานประกอบการ 
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   4.8 จัดการสัมมนาสหกิจศึกษา หลังจากนักศึกษากลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือให!นักศึกษาสห
กิจศึกษานําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว างนักศึกษา คณาจารยHนิเทศคณาจารยHสาขาวิชา 
และคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะ 
   4.9 ติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการและการส งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

4.10 จัดทําและปรับปรุงฐานข!อมูลที่เกี่ยวข!องกับสหกิจศึกษาทางการเกษตร 
    4.11 จัดทํารายงานผลประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปAและรายงานประเมินคุณภาพการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
ข!อ 5. คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตรH 

5.1 คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตรH ประกอบด!วย รองคณบดีฝOายวิชาการเป�น
ประธาน รองประธาน จํานวน 2 คน ผู!แทนจากทุกสาขาวิชาเอก หัวหน!างานบริการการศึกษา เป�นกรรมการ
และเลขา และเจ!าหน!าที่สหกิจศึกษาทางการเกษตร เป�นผู!ช วยเลขา   

5.2 คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะ มีอํานาจหน!าที่ดังน้ี 
5.2.1  กําหนดรูปแบบวิธีการดําเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปA 

           5.2.2  กําหนดแนวทางการแสวงหาความร วมมือและเสริมสร!างความเข!าใจอันดีกับ 
                     สถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางการเกษตรและประสานงานในการจัดหา 

สถานประกอบการ     
5.2.3  พิจารณากลั่นกรองนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

      5.2.4  พิจารณาการขอเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงาน หรือการขอเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา 
         ที่ได!รับการคัดเลือกไปปฏิบัติงาน 
      5.2.5  พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 
      5.2.6  พิจารณาเสนอการลงโทษนักศึกษาที่ฝOาฝPนประกาศน้ีต อคณบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
      5.2.7  พิจารณารายงานผลประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปA 

5.2.8  พิจารณาการประเมินคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ  
ดําเนินงานสหกิจศึกษา  

      5.2.9  พิจารณาคัดเลือกผู!มีสิทธ์ิเข!าศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร หรือแผนที่ 2 
      5.2.10 พิจารณาเสนอรายช่ือสถานประกอบการที่มีความพร!อมในการร วมโครงการสหกิจศึกษา 
                       ทางการเกษตร 
      5.2.11 พิจารณาและหรือพิจารณาร วมกับสถานประกอบการในการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติ 
           งานสหกิจศึกษา 
      5.2.12 พิจารณาให!ความเห็นชอบโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และหรือปรับเปลี่ยน 
        โครงการ/แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรของนักศึกษา 
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       5.2.13  พิจารณาให!ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาจากแผนที่ 1 เป�นแผนที่ 2 
                   หรือทางกลับกัน 
       5.2.14  พิจารณาให!ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณH 

หมวดท่ี 2 
คุณสมบัติและหน(าท่ีของสถานประกอบการ ผู(นิเทศงาน นักศึกษา 

อาจารย'นิเทศงาน และอาจารย'ท่ีปรึกษา 
ข!อ 6. คุณสมบัติและหน!าที่ของสถานประกอบการ 

6.1 เป�นสถานประกอบการที่มีนโยบายสนับสนุนและผู!บริหารให!ความสําคัญต อการดําเนินงาน สหกิจ
ศึกษาทางการเกษตร  
   6.2 เป�นสถานประกอบการที่มีการประกอบการที่สอดคล!องกับวิชาชีพและวิชาเอกของนักศึกษา 
    6.3 เป�นสถานประกอบการที่สามารถจัดหาบุคลากรหรือเจ!าหน!าที่ เพ่ือทําหน!าที่เป�นผู!นิเทศงาน 
หรือพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ซึ่งมีคุณวุฒิหรือประสบการณHตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 
   6.4 เป�นสถานประกอบการที่ยินดีและสามารถจ ายค าตอบแทนหรือให!การสนับสนุนในด!านอื่นๆแก 
นักศึกษาตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร 
   6.5 เป�นสถานประกอบการที่มีอุปกรณH เครื่องมือ เครื่องใช!ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  
    6.6 เป�นสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยต อการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ข!อ 7. คุณสมบัติและหน!าที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร  
   7.1 เป�นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตรH ช้ันปAที่ 4  

7.2 มีความประพฤติเรียบร!อย ไม อยู ในระหว างการถูกทําโทษทางวินัย  
7.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณHและสามารถพัฒนาตนเองได! 
7.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 2.25 ในวันเลือกสถานประกอบการ  
7.5 ต(องผ�านการอบรมเพ่ือเตรียมความพร(อมก�อนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร  

 ไม�ตํ่ากว�าร(อยละ 80 
7.6 ต!องสามารถเข!าร วมการปฏิบัติงานได!ตลอดระยะอย างต อเน่ือง 
7.7 ต!องมีสุขภาพแข็งแรง ไม มีโรคติดต อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เป�นอุปสรรคต อการ 

     ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการน้ัน ๆ 
7.8 สามารถรับผิดชอบในค าใช!จ ายต าง ๆ ที่จําเป�นต!องใช!ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
7.9 ได!รับความยินยอมจากผู!ปกครองและจะต!องทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุก อนเข!าปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ  
ข!อ 8. คุณสมบัติและหน!าที่ของผู!นิเทศงานหรือพนักงานที่ปรึกษา 

8.1 เป�นผู!มีคุณวุฒิไม ตํ่ากว าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือใกล!เคียง หรือเป�น 
ผู!มีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษา 
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8.2 มีการให!คําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและประสานงานกับ 
หน วยงานต างๆภายในสถานประกอบการให!เป�นไปตามวัตถุประสงคH 

8.3 ตรวจสาระรายงานและให!ข!อเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
8.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมข!อมูลเพ่ือนําเสนอต อสถานประกอบการและ 

องคHกรของตนเอง 
ข!อ 9. คุณสมบัติและหน!าที่ของอาจารยHนิเทศงาน 

9.1 เป�นคณาจารยHประจําคณะเกษตรศาสตรH 
      9.2 มีประสบการณHการสอนไม น!อยกว า 1 ภาคการศึกษา  
        9.3 ติดตามความก!าวหน!าการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให!ข!อเสนอแนะแก นักศึกษา    
        9.4 มีแผนการนิเทศนักศึกษาและไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอย างน!อย 1 ครั้ง โดยเป�น 

การไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ และใช!เวลาในการนิเทศไม น!อยกว า 1 ช่ัวโมงต อครั้ง 
   9.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานจากการนิเทศงาน  
ข!อ 10. คุณสมบัติและหน!าที่ของอาจารยHที่ปรึกษา 
   10.1 เป�นคณาจารยHประจําสาขาวิชา/วิชาเอกที่นักศึกษาสังกัด 
   10.2 มีประสบการณHการสอนไม น!อยกว า 1 ภาคการศึกษาและเคยเป�นอาจารยHนิเทศงานการปฏิบัติ  

งานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 
   10.3 ให!คําปรึกษาด!านวิชาการและการปฏิบัติงานแก นักศึกษา    
   10.4 ให!ความเห็นชอบโครงงาน/แผนการปฏิบัติงาน 
  10.5 ติดตามความก!าวหน!าการปฏิบัติงาน และหรือ นิเทศงาน 
   10.6 ต!องเข!าร วมการประเมินผลการนําเสนอผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนา               

   สหกิจศึกษา หลังจากนักศึกษากลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   10.7 ประเมินผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร  

หมวดท่ี 3 
ลักษณะงานสหกิจศึกษา ขัน้ตอนการเข(าศึกษา และการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

ข!อ 11. ลักษณะงานสหกิจศึกษา ต!องเป�นงานที่มีลักษณะเป�นโครงงานหรืองานประจําที่ตรง สาขาวิชาชีพและ
เน!นประสบการณHการทํางาน 
ข!อ 12. กระบวนการและข้ันตอนการเข!าศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร   

12.1 การแสดงความจํานง ให!นักศึกษาแจ!งความจํานงสมัครเข!าศึกษาแผนที่ 2 ในช วงระยะเวลาที่
คณะฯ กําหนด    
   12.2 การสมัครและการเลือกสถานประกอบการ  ให!นักศึกษาย่ืนคําร!องสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
และเลือกสถานประกอบการตามความสนใจได!คนละไม เกิน 3 แห ง  
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   12.3 การคัดเลือกนักศึกษาเข!าสถานประกอบการ    
      คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตรHจะเป�นผู!พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข!า
สถานประกอบการ และแจ!งผลการพิจารณาให!หน วยสหกิจศึกษาทางการเกษตรศึกษาดําเนินการส งใบสมัคร
และประวัตินักศึกษาไปให!สถานประกอบการคัดเลือก ซึ่งอาจจะต!องเข!ารับการสัมภาษณHจากสถาน
ประกอบการตามระยะเวลาที่สถานประกอบการกําหนด 
   12.4 การประกาศผลและการยืนยันไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให!หน วยสหกิจศึกษาทางการเกษตร
ศึกษาประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการก อนวันเริ่มไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
อย างน!อย 30 วัน และนักศึกษาที่ได!รับการคัดเลือกจะต!องยืนยันการไปปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่คณะ
กําหนด     
     นักศึกษาที่ไม แจ!งการยืนยันถือว าสละสิทธ์ิการเข!าศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาและจะต!องเปลี่ยน
แผนการศึกษา 
   12.5 นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต!องเข!ารับการอบรมเพ่ือเตรียมความพร!อมตามที่คณะ
กําหนด  
   12.6 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

12.6.1 ต!องเป�นนักศึกษาที่ได!ยืนยันการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผ านการอบรม 
          เพ่ือเตรียมความพร!อมตามที่คณะกําหนดไม น!อยกว าร!อยละ 80 
      12.6.2 นักศึกษาจะต!องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ในภาคการศึกษาที่จะไป 

 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและไม สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นใดได!ในช วงปฏิบัติ  
 สหกิจศึกษา 

    12.6.3 รหัสและช่ือวิชาให!เป�นไปตามแต ละสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกศึกษาสาขาวิชาน้ันๆ 
      12.6.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาแล!ว จะขอถอนรายวิชาสหกิจศึกษาได!ก็
ต อเมื่อได!รับอนุมัติให!เปลี่ยนแผนการศึกษาก อน มิฉะน้ันให!ถือเป�นโมฆะ  
   12.7 การเสนอโครงงานและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต!องเสนอโครงงานและ
แผนปฏิบัติงานที่ผ านความเห็นชอบของผู!นิเทศงาน/พนักงานที่ปรึกษา ให!คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจํา
คณะเกษตรศาสตรH ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน 
   12.8 ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงการหรือแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ไม ว ากรณีใดๆ 
จะต!องเสนอผ านอาจารยHที่ปรึกษาและต!องได!รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะ
เกษตรศาสตรH 
   12.9 นักศึกษาต!องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวันหรือประจําสัปดาหH 

12.10 นักศึกษาต!องรายงานความก!าวหน!าต อผู!นิเทศงาน และอาจารยHนิเทศไม ช!ากว าสัปดาหHที่ 10 ของ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
   12.11 นักศึกษาต!องนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาตามที่คณะกาํหนด 
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   12.12 นักศึกษาต!องส งรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณHที่ผ านความเห็นชอบผู!นิเทศงาน อาจารยH
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตรH ให!หน วยสหกิจศึกษาทางการเกษตร 
ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

หมวดท่ี 4 
การเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการขอเปลี่ยนแผนการศึกษา 

ข!อ 13.  การขอเลื่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่ยืนยันการไปปฏิบัติงานแล!ว จะขอเลื่อนไปปฏิบติังาน
ไม ได! ยกเว!นกรณีเจ็บปOวยฉุกเฉินหรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยเท าน้ัน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสหกจิ
ศึกษาประจําคณะ 
ข!อ 14. การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สามารถกระทําได! ดังน้ี 

14.1  ก อนประกาศผลการคัดเลือกไปปฏิบัติงานสถานประกอบการนักศึกษาที่เลือกเข!าศึกษาแผนที่ 2 
แล!ว จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษาไปเป�นแผนที่ 1 จะต!องย่ืนคําร!องต อคณบดีผ านความเห็นชอบของอาจารยHที่
ปรึกษาและคณะกรรมการสหกิจศึกษาทางการเกษตรประจําคณะเกษตรศาสตรH 
   14.2 หลังจากนักศึกษายืนยันไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือระหว างการปฏิบัติงานในกรณีที่
นักศึกษามีปQญหาเป�นเหตุให!นักศึกษาอาจจะหรือได!รับอันตรายแก ร างกายหรือจิตใจ หรือมีเหตุสุดวิสยัจนทาํให!
ไม สามารถไปปฏิบัติงานได!หรือปฏิบัติงานให!ครบตามกําหนด นักศึกษาต!องย่ืนคําร!องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา
ต อคณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารยHที่ปรึกษา คณะกรรมการสหกิจศึกษาทางการเกษตรประจําคณะ
เกษตรศาสตรH อย างน!อย 1 สัปดาหHก อนวันสุดท!ายของการถอนวิชาได!รับสัญลักษณH W        

หมวดท่ี 5 
ข(อปฏิบัติของนักศึกษาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

ข!อ 15. ข!อปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร  
15.1 นักศึกษาต!องไปรายงานตัวที่สถานประกอบการตามกําหนดของหน วยสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

หรือสถานประกอบการ 
15.2 นักศึกษาจะต!องเข!าปฏิบัติงานในสถานประกอบเสมือนหน่ึงเป�นพนักงานช่ัวคราวเต็มเวลาเคร งครัด 
15.3 ในระหว างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรจะต!องประพฤติตนสุภาพเรียบร!อยหาก

ประพฤติตนไม เหมาะสม จะทําให!เกิดความเสียหายแก มหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ นักศึกษาผู!น้ันจะถูก
เรียกตัวกลับและถือว าไม ผ านการปฏิบัติงานในครั้งน้ี 

15.4 กรณีที่นักศึกษามีความจําเป�นต!องลากิจ จะต!องได!รับอนุญาตจาก สถานประกอบการน้ันให!สําเนา
ใบลาและคําอนุญาตส งมายังหน วยสหกิจศึกษาทางการเกษตร เพ่ือแจ!งภาควิชาทราบต อไป 

15.5 ในกรณีลาปOวยติดต อกันมากกว า 2 วัน จะต!องมีใบรับรองแพทยHส งให!สถานประกอบการ ให!สําเนา
ใบลาปOวยและใบรับรองแพทยHส งมายังหน วยสหกิจศึกษาทางการเกษตรเพ่ือแจ!งภาควิชา 

15.6 วันลากิจและลาปOวยรวมกันแล!วต!องไม เกิน 10 % ของระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาทัง้หมด                                                                          
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  15.7 ในกรณีที่มีความผิดพลาดจากการทํางานจนเกิดความเสียหาย หากมีการชดใช!ค าเสียหายอัน
เน่ืองมาจากนักศึกษาไม ได!ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู!นิเทศงาน/พนักงานที่ปรึกษาหรือผู!ดูแล   นักศึกษาจะต!อง
รับผิดชอบค าใช!จ ายในส วนน้ี 

15.8 ในกรณีที่นักศึกษาไม สามารถจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได!ครบตามกําหนดของโครงการหรือ
แผนงาน หรือเกิดปQญหาอย างใดอย างหน่ึงจนไม สามารถปฏิบัติงานต อไปได! นักศึกษาต!องแจ!งมายังหน วยสหกจิ
ศึกษาทางการเกษตรโดยทันที 
  15.9 ถ!ามีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ปรากฏในโครงการหรือแผนงานที่ได!รับอนุมัติ 
ให!นักศึกษาแจ!งแผนปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนใหม มายังหน วยสหกิจศึกษาทางการเกษตรทันที 
  15.10 ในกรณีที่นักศึกษาละทิ้งการปฏิบัติงานก อนกําหนด ให!ถือว าไม ผ านการปฏิบติังานสหกจิศึกษาครัง้
น้ีและถูกตัดสิทธ์ิออกจากการศึกษาแผนที่ 2 
  15.11 นักศึกษาต!องไม เกี่ยวข!องกับการเรียกร!องสิทธิใดๆ ของพนักงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ 

หมวดท่ี 6 
การประเมินผลการศึกษา 

ข!อ 16.  การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร  
16.1 การพิจารณาผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ดําเนินการโดยคณะ 

กรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตรH 
  16.2 นักศึกษาจะได!รับการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ต!องปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎเกณฑH และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 
       16.3 การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประกอบด!วย 

16.3.1  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการหรือผู! 
    นิเทศงาน หรือ พนักงานที่ปรึกษา ร!อยละ 50 

            16.3.2  ประเมินผลการเข!าร วมกิจกรรมของหน วยสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการส งงาน
ตามกําหนดเวลา ประเมินผลโดยคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตรH ร!อยละ 20 
     16.3.3  ประเมินผลจากการรายงานการปฏิบัติงานอย างต อเน่ืองและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
                     สหกิจศึกษาประเมินผลโดยอาจารยHที่ปรึกษา ร!อยละ 20 

16.3.4  ประเมินผลการนําเสนอผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษา 
   หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ร!อยละ 10  

16.4 การประเมินผลให!ใช!ระดับคะแนนตัวอักษรตามหมวดที่ 7 ข!อ 23 แห งระเบียบมหาวิทยาลัย 
ขอนแก น  ว าด! วยการ ศึกษา ข้ันปริญญาตรี  พ .ศ.2555 หรือ เป�น ไปตามระ เบี ยบมหา วิทยาลั ย                    
ขอนแก นที่ปรับปรุงใหม  
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หมวดท่ี 7 
บทกําหนดโทษ 

ข!อ 17. นักศึกษาผู!ใดที่ฝOาฝPนประกาศน้ีจะได!รับพิจารณาโทษว ากล าวตักเตือน หรือภาคภัณฑH หรือประเมินผลไม 
ผ านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ระบุไว!ในข!อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก น ว าด!วยวินัยนักศึกษาอีกโสดหน่ึงด!วย 
ข!อ 18. ให!คณบดีเป�นผู!รักษาการตามประกาศน้ี ในกรณีทีม่ปีQญหาการปฏิบัติตามประกาศน้ี ให!คณบดีเป�นผู!
วินิจฉัยและการวินิจฉัยของคณบดีถือเป�นทีสุ่ด 
       

ประกาศ  ณ  วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 
             มนตHชัย ดวงจินดา 

 (รองศาสตราจารยHมนตHชัย ดวงจินดา) 
คณบดีคณะเกษตรศาสตรH 
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