


เส้นทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการเกษตร (อบต. มหาวิทยาลัย)
สหกรณ์ ธกส.
ครูสอนวิทยาศาสตร์ ครูเกษตรศาสตร์
กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริม กรมพัฒนาทีด่ิน

นักวิชาการอาหารสัตว์ 
สัตว์บาลประจําฟาร์ม
โรงงานแปรรูป

Small and Medium Enterprise (SME)
การผลิตเห็ด ไม้ดอก ไม้ผล
เลีย้งไก่พ้ืนเมือง สุกร โคขุน โคนม
ร้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เคมีภัณฑ์ ยาสัตว์
 

ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร
สัตวบาล ส่งเสริมการเกษตรประจําฟาร์มต่างประเทศ

นักวิจัยด้านพืช ด้านสัตว์ ประมง
นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท-เอก
ผลงานเด่น การทําโคลนนิง่ การทําตัวอ่อน

จบเกษตร
ม.ขอนแก่น

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาคเอกชน

บริษัทเมล็ดพันธุ์
ธนาคาร (ฝา่ยสินเชือ่เกษตร)

นักวิชาการ นักวิจัย

สายงานต่างประเทศ

อาชีพส่วนตัว



คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
1. ประวัติและความเปนมา 

  คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดมีมติเมื่อตนป  พ.ศ. 2505  ใหจัดตั้งสถาบัน 

การศึกษาชั้นสูง  ในดานการเกษตรและวิศวกรรมศาสตรขึ้น เพื่อสนองความตองการอันเรงดวนในการ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีจังหวัดขอนแกน หลังจากนั้นอีกหนึ่งปครึ่ง คือ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2507 คณะเกษตรศาสตร จึงเริ่มรับนักศึกษารุนแรก จํานวน 49 คน การเรียนการสอนในสองปแรกใช

สถานท่ีของคณะวิทยาศาสตรการแพทยมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารยผูสอนสวนใหญเปนอาจารยจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และอาจารยคณะวิทยาศาสตรการแพทย   

มหาวิทยาลัยมหิดล 14,877 คน 

  ตอมาอีก 2 ป ในตนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ซึ่งเปนปการศึกษาท่ี 3 อาจารยและนักศึกษา

ทั้งหมดของคณะเกษตรศาสตร จึงไดยายมาศึกษาที่จังหวัดขอนแกน ณ บริเวณท่ีตั้งของตึกคณะวิทยาศาสตร 

ซึ่งไดใชเปนทั้งหองเรียนและหองทํางานของอาจารย สวนอาจารยบางทานรวมทั้งผูเชี่ยวชาญฝายเกษตรจาก

ประเทศนิวซีแลนดและแคนาดา ใชหองทํางานที่ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร ตอมารัฐบาลนิวซีแลนด ซึ่งไดให

ความชวยเหลือในการจัดตั้งคณะเกษตรศาสตรมาตั้งแตตนไดอนุมัติเงินเปนคากอสรางตึกคณะเกษตรศาสตร 

และประกอบพิธีวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509 โดย Sir Stephen Weir เอกอัครราชทูต

นิวซีแลนด การสรางตึกคณะเกษตรศาสตรไดเสร็จเรียบรอยในป พ.ศ. 2510 และใชเปนสถานที่ทําพิธีเปด

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปนองคประธานในพิธีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 

2. การแบงสวนราชการของคณะเกษตรศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร แบงสวนราชการของคณะฯ ออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ 

1. สํานักงานคณบดี ซึ่งประกอบดวย 6 งานหลัก ดังนี้ 

1.1 งานบริหารและสื่อสารองคกร 

1.2 งานการเงินและบัญชี 

1.3 งานพัสดุและโครงสรางพื้นฐาน 

1.4 งานบริการการศึกษา 

1.5 งานแผนยุทธศาสตรและประกันคณุภาพ 

1.6 งานบริการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ 

  2. สาขาวิชาตางๆ รวม 8 สาขาวิชา ดังนี้ 

2.1 สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา 

2.2 สาขาวิชาปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 

2.3 สาขาวิชาพืชสวน 

2.4 สาขาวิชาพืชไร 

2.5 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร 

2.6 สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร และเกษตรเชิงระบบ 

2.7 สาขาวิชาสัตวศาสตร 

2.8 สาขาวิชาประมง 
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  อีกทั้งคณะยังมีสถานที่ฝกและทดลองทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นอกเหนือการฝก

ทดลองในหองปฏิบัติการ ดังนี้ 

1. สถานที่ฝกและทดลองในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแกน ประมาณ 2,000 ไร ซึ่งผูเชี่ยวชาญ

จากประเทศอิสราเอล ไดออกแบบวางผังจัดระบบชลประทานแบบพนฝอยประมาณ 800 ไร นอกนั้นเปนงาน

ฝกและทดลองท่ีแบงออกเปนหมวดตาง ๆ ไดแก หมวดพืชไร พืชผัก ไมผล ไมดอกไมประดับ อุตุนิยมวิทยา

เกษตร ชางเกษตร ดินและปุย ผึ้ง ไหม โคเนื้อ กระบือ โคนม สุกร สัตวปก ประมง กระตาย โรงพยาบาลสัตว 

โรงอาหารสัตว ผสมเทียม พืชอาหารสัตว ผลิตสัตวผสมผสาน และพืชผสมผสาน  

  2.  สถานีฝกและทดลองที่ตั้งอยูนอกมหาวิทยาลัยอีก 2 แหง คือ ที่เขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 

ซึ่งทําการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับพืชผักและไมผลเมืองหนาว และที่อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่ง

ทําการศึกษาและทดลองเก่ียวกับโคนม 

 

3. จํานวนนักศึกษา และจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

 3.1 จํานวนนกัศึกษา  

ในปการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,001 คน แยกเปนระดับ

ปริญญาตรี 1,755 คน ระดับปริญญาโท 153 คน และระดับปริญญาเอก 93 คน 

 3.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

  ผูสําเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2510 จนถึงภาคตน ปการศึกษา 

2563 รวมท้ังสิ้น 14,128 คน ดังน้ี 

  (1) ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร ผลิตบัณฑิตตั้งแตปการศึกษา 2510 - 2563 ระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 54 รุน จํานวน 12,379 คน และอนุปริญญา 38 คน โดยแยกจํานวนบัณฑิตในแตละ

สาขาวิชาดังนี้ 

สาขาวิชาพืชศาสตร 1,007 คน สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืช 175 คน 

สาขาวิชาเกษตรทั่วไป 142 คน สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร (ตอเน่ือง) 383 คน 

สาขาวิชากีฏวิทยา 355 คน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา / วิทยาโรคพืช 424 คน 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร 684 คน สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม 297 คน 

สาขาวิชาพืชสวน 1,171 คน สาขาวิชาพืชไร 1,321 คน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 3,347 คน สาขาวิชาการประมง 909 คน 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร 1,603 คน สาขาวิชาการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 561 คน 

(2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 29 คน 

สาขาวิชาระบบการทําฟารม  11 คน  สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ 18 คน 

(3) ระดับปริญญาโท รวม 38 รุน จํานวน 2,141 คน 

สาขาวิชาพืชศาสตร 109 คน สาขาวิชาเกษตรศาสตร 25 คน 

สาขาวิชากีฏวิทยา 111 คน สาขาวิชาพืชสวน 154 คน 

สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 81 คน สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร 9 คน 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร 80 คน สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม  79 คน 

สาขาวิชาพืชไร 200 คน สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ 25 คน 
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สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 387 คน สาขาวิชาสงเสริมการเกษตร 355 คน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 423 คน สาขาวิชาการประมง 77 คน 

สาขาวิช าปฐพี ศา สตร และ

สิ่งแวดลอม 

  26  คน    

(4) ระดับปริญญาเอก รวม 20 รุน จํานวน 290 คน 

สาขาวิชากีฏวิทยา 10 คน สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 18 คน 

สาขาวิชาปฐพีศาสตร  8 คน สาขาวิชาทรพัยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม  12 คน 

สาขาวิชาพืชสวน 14 คน สาขาวิชาสัตวศาสตร 112 คน 

สาขาวิชาพืชไร 64 คน สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ 24 คน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 11 คน สาขาวิชาการประมง   14 คน 

สาชาวิ ช าปฐพี ศา สตร และ

สิ่งแวดลอม 

3 คน    

 

4. รายนามอาจารยประจําคณะเกษตรศาสตร 

4.1 สาขาวิชากีฏวิทยา และโรคพืชวิทยา 

ลําดับ ชื่อ – ชื่อสกุล คุณวุฒิและสาขาวิชา ตําแหนงทางวิชาการ 

1.  น.ส.ยุพา  หาญบุญทรง Ph.D. (Entomology) ศาสตราจารย 

2.  นางเพชรรตัน  ธรรมเบญจพล Ph.D. (Biotechnology) รองศาสตราจารย 

3.  น.ส.อุบล  ตังควานิช ปร.ด. (ชีววิทยา) รองศาสตราจารย 

4.  น.ส.ดวงรตัน  ธงภักดิ์ Ph.D. (Entomology) ผูชวยศาสตราจารย 

5.  น.ส.ประกายจันทร นิ่มก่ิงรัตน Dr.sc.agr (Agriculture) ผูชวยศาสตราจารย 

6.  นายอนันต  วงเจริญ Ph.D. (Ecosystem diversity) ผูชวยศาสตราจารย 

7.  นายวิถี  เหมือนวอน วท.ด. (กีฏวิทยา) ผูชวยศาสตราจารย 

8.  น.ส.ยุวธิดา ศรีพลแทน Ph.D. (Entomology) อาจารย 

7. นายนรินทร ชมพูพวง วท.ด. (สัตววิทยา) อาจารย 

10. น.ส.สุวิตา  แสไพศาล ปร.ด. (โรคพืชวิทยา) อาจารย 

11. นายชเนรินทร ฟาแลบ Ph.D.(Biology) อาจารย 

12. นางสาวกานตสิรี จินดาปณณาพัฒน ปร.ด. (โรคพืช) อาจารย 
 

4.2 สาขาวิชาปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 

1.  นายธรรมเรศ  เชื้อสาวถี 
Ph.D. (Environmental 

Remediation, Public Health) 
รองศาสตราจารย  

2.  นางชุลีมาศ บุญไทย อิวาย    Ph.D. (Ecotoxixology) รองศาสตราจารย 

3.  น.ส.มัลลิกา  ศรีสุธรรม วท.ม. (วนศาสตร) ผูชวยศาสตราจารย 

4.  น.ส.พฤกษา  หลาวงษา วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ผูชวยศาสตราจารย 

5.  นายธนภัทรสกรณ  สุกิจประภานนท ปร.ด. (ปฐพีวิทยา) ผูชวยศาสตราจารย 

6.  น.ส.อนงนาฏ  ศรีประโชติ D.Agr.(Plant Nutrition) อาจารย 

7.  น.ส.พรทิพย โพนตุแสง ปร.ด. (ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดลอม) อาจารย 
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4.3 สาขาวิชาพืชสวน 

1.  นายสุภัทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ป ร . ด . พื ช ไ ร ,Doctor(Physiologies 

Vegetable) 
รองศาสตราจารย 

2.  นายชานนท  ลาภจิตร Ph.D. (Horticulture) ผูชวยศาสตราจารย 

3.  นายภาณุพล  หงษภักดี วท.ด. (พืชสวน) ผูชวยศาสตราจารย 

4.  นายรณรงค อยูเกตุ วท.ม.(เกษตรศาสตร) อาจารย 

5.  นางสาวศุภัชญา นามพิลา Ph.D. (Horticulture) อาจารย 

6.  นายศุภณัฏฐ กาญจนวัฒนาวงศ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) อาจารย 

7.  น.ส.ธัญญารตัน ตาอินตะ ปร.ด.(พืชสวน) อาจารย 

 

4.4 สาขาวิชาพืชไร 

1.  นางดรุณี  โชติษฐยางกูร                   Ph.D. (Horticulture) รองศาสตราจารย 

2. นายปรเมศ  บรรเทิง ปร.ด. (พืชไร) รองศาสตราจารย 

3. นางกิริยา  สังขทองวิเศษ 
Ph.D. (Biologic Systems Inegation 

: Agronomy - Environment) 
รองศาสตราจารย 

4. นายคุณเดช  สุริหาร ปร.ด. (พืชไร) รองศาสตราจารย 

5. น.ส.อโนมา  ดงแสนสุข Ph.D. (Biology) รองศาสตราจารย 

6. นางวรรณวิภา แกวประดิษฐ  พลพินิจ ปร.ด. (พืชไร) รองศาสตราจารย 

7. นายจิรวัฒน  สนิทชน ปร.ด. (พืชไร-นา) ผูชวยศาสตราจารย 

8. น.ส.สันติไมตร ี กอนคําดี 
Ph.D.(Agronomy Science),    

ปร.ด. (พืชไร) 
ผูชวยศาสตราจารย 

9. นายณกรณ  จงรั้งกลาง ปร.ด. (พืชไร) ผูชวยศาสตราจารย 

10. นายพัชริน  สงศรี ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุพืช) ผูชวยศาสตราจารย 

11. นายสมพงศ จันทรแกว ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุพืช) ผูชวยศาสตราจารย 

12. น.ส.ธิดารตัน มอญขาม ปร.ด. (พืชไร) อาจารย 

 

4.5  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร 

1.  นางสุภาภรณ  พวงชมภู Ph.D. (Agricultural Economics) รองศาสตราจารย 

2.  น.ส.เยาวรัตน  ศรีวรานันท Ph.D. (Agricultural Economics) ผูชวยศาสตราจารย 

3.  นายสาธิต  อดิตโต Ph.D. (Agricultural Economics) ผูชวยศาสตราจารย 

4.  น.ส.พัชรี  สุรยิะ Ph.D. (Agricultural Economics) ผูชวยศาสตราจารย 

5.  นายธีระ  เกียรติมานะโรจน Ph.D. (Economics) ผูชวยศาสตราจารย 

6.  น.ส.ปริชาติ  แสงคําเฉลียง Ph.D. (Agribusiness Management) ผูชวยศาสตราจารย 

7.  นายภคพล  สายหยุด Ph.D. (Agricultural & Res Economics ) อาจารย 

8.  น.ส.หยาดรุง  มะวงศไว วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) อาจารย 

9.  น.ส.ปนดัดา อุตรนคร Ph.D. (Managerial Economics) อาจารย 
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4.6  สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ 

1.  นายไกรเลิศ  ทวีกุล ปร.ด.(การศึกษาเพ่ือการพัฒนา) รองศาสตราจารย 

2.  นายยศ  บริสุทธ์ิ ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ) รองศาสตราจารย 

3.  นางฝากจิต ปาลินทร   วท.ม. (สงเสริมการเกษตร) ผูชวยศาสตราจารย 

4.  น.ส.อรุณี  พรมคําบุตร ปร.ด. (พืชไร) ผูชวยศาสตราจารย 

5.  น.ส.พัชราภรณ  ภูมิจันทึก วท.ม. (สงเสริมการเกษตร) อาจารย 

6.  น.ส.สุกัลยา เชิญขวัญ ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ) อาจารย 

7.  นายไชยธีระ พันธุภักด ี วท.ด.(การจัดการระบบเกษตร) อาจารย 

 

4.7 สาขาวิชาสัตวศาสตร 

1.  นายมนตชัย  ดวงจินดา                   Ph.D. (Animal & Dairy Science)    ศาสตราจารย 

2.  นายไชยณรงค นาวานุเคราะห Ph.D. (Animal Sciences) ศาสตราจารย 

3.  นายกฤตพล  สมมาตย Ph.D. (สัตวเคี้ยวเอ้ือง) รองศาสตราจารย 

4.  น.ส.สจี  กัณหาเรียง Ph.D. (Molecular Genetics)  รองศาสตราจารย   

5.  นายวุฒิไกร  บุญคุม ปร.ด. (สัตวศาสตร) รองศาสตราจารย 

6.  นายอนุสรณ  เชิดทอง ปร.ด. (สัตวศาสตร) รองศาสตราจารย 

7.  นายวินัย  ใจขาน Ph.D. (Biosciences) ผูชวยศาสตราจารย 

8.  นางยุพิน  ผาสุข Ph.D. (Animal Science) ผูชวยศาสตราจารย 

9.  นายธีรชัย  หายทุกข 
Dr.agr. (Tropical Animal 

Husbandry) 
ผูชวยศาสตราจารย 

10.  น.ส.สาวิตรี  วงศต้ังถ่ินฐาน 
Ph.D. (Biochemistry & Applied 

Bioscienes) 
ผูชวยศาสตราจารย 

11.  น.ส.วิบัณฑิตา  จันทรกิติสกุล วท.ด. (วิทยาการสืบพันธุสัตว) ผูชวยศาสตราจารย 

12.  นายพีระพงษ  แพงไพรี วท.ม. (สัตวบาล) อาจารย 

13.  น.ส.แวววรี บุญเทียม Ph.D. (Agricultural Biotechnology) อาจารย 
 

4.8 สาขาวิชาประมง 

1.  นายบัณฑิต  ยวงสรอย ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) รองศาสตราจารย 

2.  นายรักพงษ  เพชรคํา Ph.D. (Biomedical Science) ผูชวยศาสตราจารย 

3.  นางศริิภาวี  เจริญวัฒนศกัดิ์ Ph.D. (Agricultural Biotechnology) ผูชวยศาสตราจารย 

4.  นางสมสมร  แกวบริสุทธ์ิ              
Ph.D. (Food Science & 

Technology) 
ผูชวยศาสตราจารย 

5.  นายพรเทพ  เนียมพิทักษ ปร.ด. (การประมง) ผูชวยศาสตราจารย 

6.  นายสุธี  วงศมณีประทีป ปร.ด. (วิทยาศาสตรการประมง) ผูชวยศาสตราจารย 

7.  นางสาวปทมา วิริยพัฒนทรัพย ปร.ด. (วิทยาศาสตรการประมง) ผูชวยศาสตราจารย 

8.  นางสาววาสนา ไพรสิงหขรณ Ph.D. (Aquaculture) อาจารย 
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หลักสูตรการศึกษา 

1. หลักสูตรที่เปดสอน  

  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 

ป จํานวน 4 หลักสูตร ประกอบดวย  

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ซึ่งมีวิชาเอก 7 วิชาเอก ไดแก           

กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม พืชสวน พืชไร การสงเสริมการและพัฒนาการเกษตร และ

สัตวศาสตร   

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  

1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง   

1.4 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 

2. ระบบการจัดการศกึษา 

  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หรือ

เปนไปตามระเบียบใดที่จะปรับปรุงใหม 

3. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรตามขอ 1. 

   3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

หมวดท่ี 9 ขอ 31 และขอ 35 หรือระเบียบใดที่จะปรับปรุงใหม 

  3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน 

สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  3.4 ตองเรียนรายวิชาบังคับใน วิชาชีพ และวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา ใหไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 หรือไดระดับคะแนน C ทุกรายวิชา 

  3.5 ตองไดรับการทดสอบหรือประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  3.6 ในกรณีที่ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลว และมีระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 และไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลากําหนด หรือไม

ประสงคจะศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา สามารถขอรับอนุปริญญาได 
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     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
1. ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร               

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Agriculture 

2. ชื่อปริญญา 

 ภาษาไทย     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)  

   วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

        ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science (Agriculture)  

            B.Sc. (Agriculture)  

3. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญา 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปนหลักสูตร

ที่มีปรัชญาการจัดการศึกษา ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน มีการนําเอาวิจัย และทักษะที่เก่ียวของในการ

วิจัย มาเปนฐานในการจัดการศึกษา (Research based learning, RBL) เปนหลักสูตรที่ตอบสนองตอ

ความตองการของผูเรียน การเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม และเทคโนโลยี เพื่อใหบัณฑิตเปนผูมีความรู มี

ความสามารถ และทัศนคติในการทํางานที่ดี มีสวนสําคัญในการพัฒนา ภาคการเกษตรของประเทศให

กาวหนาและมั่นคง  

3.2 วัตถุประสงค  

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุงผลิต

บัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานการเกษตร มีทักษะและประสบการณการเรียนรู และการฝกปฏิบัติ มี

ทักษะการวิจัย การแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการเกษตร มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี     

เพื่อการจัดการที่ทันสมัย พรอมการทํางาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เขาใจใน

บริบทของการเปลี่ยนแปลง สามารถปฏิบัติงานไดภายใตสถานการณของโลก และสังคมที่มีความแตกตาง 

หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

เพื่อใหบรรลุวัตุประสงคของหลักสูตร เมื่อบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) จะตองมีผลลัพธการเรียนรู หรือ คุณลักษณะ

ดังตอไปนี้  

1. มีความรู ความเขาใจในหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในดานวิทยาศาสตรเกษตร และศาสตรท่ี

เก่ียวของ   

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนระบบ คิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะการวิจัย และบูรณา

การใชความรูความสามารถและประสบการณในการแกปญหาการทํางานได  

3. มีทักษะในการใชเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการที่ทันสมัย  

4. มีทักษะ การสื่อสาร ดานการพูดและการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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5. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี  

6. มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม มีภาวะผูนาํ มนุษยสัมพันธ ยอมรับ

ความคิดเห็นที่แตกตาง สามารถทํางานรวมกับผูอื่นภายใตวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

  7. เปนผูใฝรู สูงาน และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 

4. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทุกวิชาเอก มีจํานวนหนวยกิต รวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 141 หนวยกิต  

5. โครงสรางหลักสูตร     

โครงสรางของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประกอบดวย 2 แผน คือ 

5.1 แผนที่ 1 เปนแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาตางๆ จํานวนไมนอยกวา 141 หนวยกิต   

       5.2 แผนที่ 2 เปนแผนการศึกษาที่มีการเรียนรายวิชาตางๆ จํานวนไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

และสหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต ซึ่งเปนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลา เปนระยะเวลา 

1 ภาคการศึกษา รวม 141 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร มีดังนี้ 

 

 

 จํานวนหนวยกิตตามแผนการศกึษา 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 141 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 

- รายวิชาในกลุมวิชาภาษา  12 

- รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร                             9 

- รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                                    9 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

 

105 

 แผนที่ 1 ฝกงาน แผนที่ 2 สหกิจศกึษา 

   2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 26 26 

   2.2 กลุมวิชาบังคับ 67 – 76 67 – 76 

         2.2.1 กลุมวิชาบังคบัพื้นฐานวิชาชีพ 31 31 

         2.2.2 กลุมวิชาชีพ 34 – 39 33 – 39 

         2.2.3 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

                - วิชาฝกงาน 2 – 3 - 

                - วิชาสหกิจศึกษา - 6 

   2.3 กลุมวิชาเลือก 6 – 12  3 - 9 

 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

6 



 

 

9 

6. รายวิชา 

6.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกติ 

 นักศกึษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทุกวิชาเอกและทุกแผนจะตองเรียน

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังตอไปนี้ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

(1)  กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง                            9 หนวยกติ 

              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) รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     9 หนวยกติ 

       GE142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ       3(3-0-6) 

     Leadership and Management 

AG001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ        3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 

       AG001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค       3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 

 (3) รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร    9 หนวยกติ 

GE321 415  ทักษะการเรยีนรู        3(3-0-6) 

   Learning Skills 

GE363 789   ผูประกอบการสรางสรรค       3(3-0-6) 

   Creative Entrepreneurs 

AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร       3(3-0-6) 

     Agricultural Communication 

**000 160   คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน                       

   Basic Computer and Information Technology  

**รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning ของ

มหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในชั้น

เรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด** ควรผานการทดสอบใหเรียบรอยกอนข้ึนป 4 
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6.2 หมวดวิชาเฉพาะ          105 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ           26 หนวยกติ 

นักศกึษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทุกวิชาเอกและทุกแผน จะตองเรียน

รายวิชาแกนดังตอไปนี้  

        AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร    3(3-0-6) 

     Basic Statistics for Agriculture 

  SC101 011  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1      2(2-0-4) 

Biology for Agriculture I 

        SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1           1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture I Laboratory  

        SC101 013  ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2             2(2-0-4) 

      Biology for Agriculture II 

            SC101 014  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 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   เคมีอินทรยีเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

      Elementary Organic Chemistry 

       SC401 005   คณติศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ    3(3-0-6) 

     Mathematics for Health Science 

SC501 000  ฟสิกสเบื้องตน                  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) กลุมวิชาบังคบั           67-76 หนวยกิต  

2.1 กลุมวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ       31 หนวยกติ 

          AG001 101   หลักการผลิตพืช       3(3-0-6) 

      Principles of Crop Production  

         AG001 102  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้า    4(3-3-7) 

      Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 

            AG001 796  การฝกงานทางพืชศาสตร 1     1(0-6-3) 

      Practicum in Plant Science I 

            AG001 797  การฝกงานทางพืชศาสตร 2     1(0-6-3) 

      Practicum in Plant Science II     

  AG001 798  การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน     1(0-6-3) 

      Practicum in Basic Animal Science 

         AG002 201  หลักปฐพีศาสตร       3(3-0-6) 

      Principles of Soil Science   

             AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร    3(3-0-6)  

      Agricultural Society and Extension 

        AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน       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   พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  3(3-0-6) 

      Agricultural Genetics and Biotechnology 

   AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน     3(3-0-6) 

      Introduction to Agribusiness Management 

2.2 กลุมวิชาชีพ          33-39 หนวยกิต 

วิชาเอกที่เปดสอนทั้งหมด 7 วิชาเอก และนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกตองเรียนกลุมวิชาชีพ กลุม

วิชาฝกงาน และกลุมวิชาสหกิจศึกษาใหไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 หรือ C ทกุรายวิชา   

   (1)  กีฏวิทยา     (5)  พืชไร 

   (2)  โรคพืชวิทยา    (6)  การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

   (3)  ปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม  (7)  สัตวศาสตร 

   (4)  พืชสวน 
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1. วิชาเอกกีฏวิทยา รวม 48 หนวยกติ 
1.1 แผนท่ี 1   

1.1.1 วิชาชีพ          34 หนวยกิต 

   AG103 001  การวิเคราะหจําแนกแมลง      3(2-3-5) 

      Insect Identification 

      AG103 002  สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง    3(2-3-5) 

     Insect Morphology and Development 

AG103 003  แมลงศตัรสูําคัญทางเศรษฐกิจ     3(2-3-5) 

     Economic Entomology 

   AG103 004  นเิวศวิทยาของแมลง      3(2-3-5) 

      Insect Ecology 

   AG103 005  หลักการควบคมุแมลงศตัรู      3(2-3-5) 

      Principles of Insect Pest Control 

  AG103 006  สารกําจัดแมลงและวิธีการใช     3(2-3-5) 

     Insecticides and Application 

     AG104 001  การควบคุมแมลงศตัรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี   3(2-3-5) 

      Biological Control of Insects Pests and Weeds 

        AG104 002  กีฏวิทยาหลังการเก็บเก่ียว      3(2-3-5) 

      Post-harvest Entomology 

      AG104 761  การสัมมนาทางกีฏวิทยา      1(1-0-2) 

      Seminar in Entomology 

   AG104 775  โครงงานนักศึกษาดานกีฏวิทยา     3(1-6-5) 

      Student Project in Entomology 

    AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช      3(3-0-6) 

      Physiology for Crop Production 

   SC803 305  ชีวเคมีพื้นฐาน       3(3-0-6) 

      Basic Biochemistry 

1.1.2 วิชาฝกงาน          2 หนวยกิต 

 AG103 796  การฝกงานทางกีฏวิทยา 1      1(0-6-3) 

     Practicum in Entomology I 

  AG104 797  การฝกงานทางกีฏวิทยา 2      1(0-6-3) 

     Practicum in Entomology II 
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1.1.3 วิชาเลือก           12 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปดสอนหรือกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลังไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

        AG104 003  แมลงอุตสาหกรรม       3(2-3-5) 

   Industrial Insects  

  AG104 004   การผลิตไหม        3(2-3-5) 

     Silk Production 

  AG104 005   ธุรกิจการทําฟารมแมลงกินได     3(2-3-5) 

     Edible Insect Farming Business 

  AG104 006  แมลงศตัรใูนบานเรือนและชุมชน     3(2-3-5) 

     Urban Entomology 

  AG104 007   กีฏวิทยาทางปศุสัตว       3(2-3-5) 

     Livestock Entomology 

         AG104 008   กีฏวิทยาสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 

      Environmental Entomology 

   AG104 774  ปญหาพิเศษทางกีฏวิทยา      3(0-9-4) 

      Special Problems in Entomology 

  AG144 402  วัชพืชและการควบคุม      3(2-3-5) 

      Weeds and Weed Control 

  AG144 432  การปรับปรุงพันธุพืช      3(2-3-5) 

      Plant Breeding 

1.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศกึษา) 

1.2.1 วิชาชีพ          33 หนวยกิต 

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ (1.1.1 และ 1.1.2) ยกเวนรายวิชา AG104 775 โครงงาน

นักศกึษาดานกีฏวิทยา และใหเรยีนรายวิชาตอไปน้ี 

     AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร                6 หนวยกิต 

      Cooperative Education in Agriculture 

1.2.2 วิชาเลือก                                                         9 หนวยกติ 

ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ (1.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลัง ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยไดรบัเห็นชอบจากอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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2. วิชาเอกโรคพืชวิทยา รวม 48 หนวยกิต 
2.1 แผนท่ี 1 

2.1.1 วิชาบังคับ          37 หนวยกิต 

  AG112 201  จุลชีพกอโรคพืช       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  เทคนิคทางดานโรคพืชและจุลชวีวิทยาทางการเกษตร  3(2-3-5) 

    Techniques for Plant Pathology and Agricultural Microbiology 

AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 

     Diseases of Economic Crops 

         AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินคาเกษตร    3(3-0-6) 

   Phytosanitation and Agricultural Standards 

AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช     1(1-0-2) 

   Seminar in Plant Pathology  

  AG114 775  โครงงานนักศึกษาดานวิทยาโรคพืช    3(1-6-5) 

   Student Project in Plant Pathology  

  AG123 351  ความอุดมสมบูรณดินและธาตุอาหารพืช    3(3-0-6) 

Soil fertility and plant nutrition 

  AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช      3(3-0-6) 

     Physiology for Crop Production 

  AG144 402  วัชพืชและการควบคุม      3(2-3-5) 

     Weeds and Weed Control 

  AG144 432  การปรับปรุงพันธุพืช      3(2-3-5) 

     Plant Breeding 

        SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน       3(3-0-6) 

     Basic Biochemistry 

2.1.2 วิชาฝกงาน          2 หนวยกิต 

AG113 796  การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 1     1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Pathology I 

AG113 797  การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 2     1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Pathology II 
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 2.1.3 วิชาเลือก                                                       9 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่คณะฯเปดสอน หรือกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลัง ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

 AG113 402  วิทยาเห็ดรา        3(2-3-5) 

    Mycology 

AG113 502  การผลติเห็ด        3(2-3-5) 

   Mushroom Production  

AG114 503  โรคเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว   3(2-3-5) 

    Seed and Postharvest Diseases 

     AG114 774  ปญหาพิเศษทางวิทยาโรคพืช     3(0-9-4) 

    Special Problems in Plant Pathology 

AG133 101  การผลติผักเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 

    Economic Vegetable Production  

AG134 601  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงพาณิชย    3(2-3-5) 

   Commercial Plant Tissue Culture 

AG143 404   อุตุนิยมวิทยา เกษตร       3(3-0-6) 

     Agricultural Meteorology 

  AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ       3(2-3-5) 

     Seed Technology 

         AG153 603  การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร       3(3-0-6) 

     Marketing Management in Agribusiness 

2.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศกึษา) 

2.2.1 วิชาชีพ          36 หนวยกิต 

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ (2.1.1 และ 2.1.2) ยกเวนรายวิชา AG 114 775 โครงงาน

นักศกึษาดานวิทยาโรคพืช และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 

   AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร             6 หนวยกติ 

     Cooperative Education in Agriculture 

2.2.2 วิชาเลือก                                                 6 หนวยกติ 

ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ (2.1.3) และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลัง ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยไดรบัเห็นชอบจากอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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3. วิชาเอกปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม รวม 48 หนวยกิต 
3.1 แผนท่ี 1 

3.1.1 วิชาบังคับ          36 หนวยกิต 

AG122 201  ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร      1(0-3-2) 

    Principles of Soil Science Laboratory 

      AG123 202  หลักมูลวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม     3(3-0-6)  

    Fundamentals of Environmental Science  

     AG123 312  เคมีของดนิ        2(2-0-4) 

    Soil Chemistry  

  AG123 314  การจัดการลุมน้ํา       3(2-3-5) 

     Watershed Management 

     AG123 331  การวิเคราะหดิน นํ้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดลอม   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  มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม     3(3-0-6) 

    Environmental Pollution and Control  

  AG123 351   ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช   3(3-0-6) 

     Soil Fertility and Plant Nutrition   

     AG124 311  ฟสิกสของดิน        2(1-3-5) 

     Soil Physics  

AG124 432  การวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางทรัพยากร  3(3-0-6)  

    และสิ่งแวดลอม 

     Resources and Environmental Impact Analysis and Assessment 

    AG124 462  จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน    3(2-3-5) 

     Soil Microbiology and Biotechnology  

   AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม   1(1-0-2) 

    Seminar in Soil Science and Environment 

    AG124 775  โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม  3(1-6-5) 

    Student Project in Soil Science and Environment 

    SC803 305  ชีวเคม ีพื้นฐาน       3(3-0-6) 

    Basic Biochemistry 
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3.1.2 วิชาฝกงาน          3 หนวยกิต 

 AG122 796  การฝกงานดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 1    1(0-6-3) 

     Practicum in Soil Science and Environment I 

    AG123 796  การฝกงานดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 2   1(0-6-3) 

    Practicum in Soil Science and Environment II 

     AG123 797  การฝกงานดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 3    1(0-6-3) 

     Practicum in Soil Science and Environment III 

 3.1.3 วิชาเลือก          9 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปดสอนหรือกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลังไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

   3.1.3.1 วิชาเลือกในกลุมปฐพีศาสตร  

     AG123 313  ผลิตภาพของดิน       3(3-0-6)  

   Soil Productivity 

    AG123 321  ภูมิสารสนเทศ       3(2-3-5) 

    Geoinformatics 

     AG123 322  การประเมินและการวางแผนการใชที่ดิน    3(3-0-6) 

    Land Evaluation and Land Use Planning 

AG123 433  ดินเขตรอน        3(3-0-6) 

    Tropical Soils 

     AG123 434   วิทยาแรในดินเบื้องตน               3(3-0-6)  

     Introduction to Soil Mineralogy 

AG124 412  เทคโนโลยีปุย        3(3-0-6) 

   Fertilizer Technology 

    AG124 431  การกําเนิดดิน       3(3-0-6) 

    Soil Genesis  

      AG124 445  การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา    3(3-0-6) 

    Soil and Water Management and Conservation 

AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช      3(3-0-6) 

Physiology for Crop Production 
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    3.1.3.2 วิชาเลือกในกลุมทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม 

AG123 321  ภูมิสารสนเทศ       3(2-3-5) 

    Geoinformatics  

      AG124 415  หลักมูลภัยพิบัติทางธรรมชาติ     3(3-0-6) 

Fundamental of Natural Disaster 

     AG124 416   การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม    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   การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา    3(3-0-6) 

Soil and Water Management and Conservation 

 AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช      3(3-0-6) 

     Physiology for Crop Production  

  

3.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศกึษา) 

3.2.1 วิชาบังคบั          36 หนวยกติ 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาบังคับในขอ (3.1.1 และ 3.1.2) ยกเวนรายวิชา AG124 

775 โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 

   AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร             6 หนวยกติ 

     Cooperative Education in Agriculture 

 3.2.2 วิชาเลือก                                                    6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ 3.1.3 และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯกําหนดเพิ่มเติมภายหลัง

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยไดรบัเห็นชอบจากอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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4. วิชาเอกพืชสวน รวม 48 หนวยกิต 
4.1 แผนท่ี 1 

4.1.1 วิชาชีพ          34 หนวยกิต 

AG123 351   ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช           3(3-0-6) 

     Soil Fertility and Plant Nutrition                             

  AG133 001  หลักการขยายพันธุพืช      3(2-3-5) 

Principle of Plant Propagation 

         AG133 101   การผลิตผักเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 

     Economic Vegetable Production 

                AG133 201   หลักการผลิตไมผล       3(2-3-5) 

     Principles of Fruit Crop Production 

               AG133 301  การผลิตไมดอกไมประดับ      3(2-3-5) 

     Flower and Ornamental Plant Production 

         AG134 401   สรีรวิทยาทางพืชสวน      3(2-3-5) 

     Physiology of Horticultural Crops 

AG134 761  การสัมมนาทางดานพืชสวน     1(1-0-2) 

     Seminar in Horticulture 

AG134 775  โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน     3(1-6-5) 

     Student Project in Horticulture 

  AG143 312   สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช        3(3-0-6) 

     Physiology for Crop Production 

                AG144 432   การปรับปรงุพันธุพืช      3(2-3-5) 

     Plant Breeding 

              SC113 209  พฤกษศาสตรทางการเกษตร     2(2-0-4) 

   Agricultural Botany  

               SC113 210  ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทางการเกษตร    1(0-3-2) 

   Agricultural Botany Laboratory  

SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน       3(3-0-6) 

     Basic Biochemistry 

4.1.2 วิชาฝกงาน          2 หนวยกิต 

         AG133 796  การฝกงานทางพืชสวน 1       1(0-6-3) 

     Practicum in Horticulture I 

  AG133 797  การฝกงานทางพืชสวน 2        1(0-6-3) 

     Practicum in Horticulture II    
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4.1.3 วิชาเลือก                                                       12 หนวยกติ 
ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆ ที่คณะเปดสอน หรือกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลัง ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
AG133 302   การจัดสวนและการจัดการสนามหญา    3(2-3-5) 

     Landscape Gardening and Turf Grass Management 
        AG133 701   การผลิตเมล็ดพันธุผัก      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  การจัดดอกไมและการออกแบบ     3(2-3-5) 
     Flower Arrangement and Design 

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

                AG134 403  การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน   3(2-3-5) 
     Plant Growth Regulators in Horticulture 

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

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

AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ       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 หนวยกิต 
ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ (4.1.1 และ 4.1.2) ยกเวน AG134 775 โครงงานนักศึกษาดาน

พืชสวน และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
   AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร                      6 หนวยกติ 
     Cooperative Education in Agriculture 

4.2.2 วิชาเลือก                                                          9 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ (4.1.3) และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะฯกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลังไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ
สถาบันการศึกษาอื่น โดยไดรบัเห็นชอบจากอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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5. วิชาเอกพืชไร รวม 48 หนวยกิต 
5.1 แผนท่ี 1 

5.1.1 วิชาชีพ          36 หนวยกิต 

 AG123 351   ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช    3(3-0-6) 

     Soil Fertility and Plant Nutrition 

  AG143 311   การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 

     Economic Field Crop Production 

  AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช      3(3-0-6) 

     Physiology for Crop Production 

        AG143 361   ระบบการทําฟารม                                            2(2-0-4) 

     Farming Systems 

  AG143 451   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ       3(2-3-5) 

     Seed Technology 

         AG144 402   วัชพืชและการควบคุม      3(2-3-5) 

     Weeds and Weed Control   

  AG144 417   การจัดการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ    3(1-6-5) 

     Integrated Management in Field Crop Production 

  AG144 432   การปรับปรงุพันธุพืช      3(2-3-5) 

     Plant Breeding 

  AG144 441   นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร     3(2-3-5) 

     Field Crop Ecology and Physiology 

          AG144 500  ผูประกอบการทางพืชไร      3(2-3-5) 

     Entrepreneur in Agronomy 

     AG144 761  การสัมมนาทางพืชไร      1(1-0-2) 

     Seminar in Agronomy 

  AG144 775  โครงงานนักศึกษาดานพืชไร     3(1-6-5) 

     Student Project in Agronomy 

SC803 305   ชีวเคมี พื้นฐาน       3(3-0-6) 

    Basic Biochemistry 
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5.1.2 วิชาฝกงาน          3 หนวยกิต 

        AG143 796  การฝกงานทางพืชไร 1                  1(0-6-3)  

     Practicum in Agronomy I 

        AG143 797  การฝกงานทางพืชไร 2                                       1(0-6-3) 

     Practicum in Agronomy II 

         AG143 798  การฝกงานทางพืชไร 3               1(0-6-3) 

     Practicum in Agronomy III 

5.1.3 วิชาเลือก                                             9 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯเปดสอน หรือกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลัง ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

               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   พืชน้ํามัน        2(2-0-4) 

     Oil Crops 

                AG143 419   การผลติออยและผลิตภัณฑ      2(2-0-4) 

     Sugarcane Production and Products 

                AG144 774  ปญหาพิเศษทางพืชไร      3(0-9-4) 

  Special Problems in Agronomy 

 

5.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศกึษา) 

5.2.1 วิชาชีพ          33 หนวยกิต 

   ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ (5.1.1 และ 5.1.2) ยกเวน รายวิชา AG144 775 โครงงาน

นักศกึษาดานพืชไร และ AG144 500 ผูประกอบการทางพืชไรและใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 

 AG004 785 สหกิจศกึษาทางการเกษตร           6 หนวยกิต 

     Cooperative Education in Agriculture 

 5.2.2 วิชาเลือก                                                         9 หนวยกิต  

   ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ (5.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆท่ีคณะฯเปดสอน หรือกําหนด

เพิ่มเตมิภายหลัง ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
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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   พืชน้ํามัน        2(2-0-4) 

     Oil Crops 

  AG143 419   การผลิตออยและผลิตภัณฑ      2(2-0-4) 

     Sugarcane Production and Products 

         AG144 500  ผูประกอบการทางพืชไร      3(2-3-5) 

     Entrepreneur in Agronomy  

  AG144 774  ปญหาพิเศษทางพืชไร      3(0-9-4) 

  Special Problems in Agronomy 

 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยไดรบัเห็นชอบจากอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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  6. วิชาเอกการสงเสริมและพฒันาการเกษตร รวม 48 หนวยกิต 
6.1 แผนท่ี 1 

6.1.1 วิชาบังคับ          39 หนวยกิต 

              AG163 002  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร  3(2-3-5) 

     Statistics for Research in Agricultural Extension and Development 

     AG163 101  วิธีการสงเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 

    Agricultural Extension Methods 

     AG163 102  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร   3(3-0-6) 

    Socio-economic Development in Agriculture 

     AG163 103  นิเทศศาสตรพัฒนาการเกษตร      3(2-3-5) 

     Development Communications in Agriculture 

       AG163 301  การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 

     Community Analysis for Agricultural Development 

        AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร   3(3-0-6) 

     Project Planning and Evaluation in Agriculture 

               AG163 501  การพูดและการเขียนทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 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  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6) 

     Management of Agricultural Community Development 

     and Cooperate Social Responsibility 

               AG164 401  การจัดการเรียนรูและฝกอบรมทางการเกษตร   3(2-3-5) 

     Management of Instructional Learning and Training in Agriculture 

       AG164 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดจิิทัลทางการเกษตร 3(2-3-5) 

     Information Technology and Digital Communication in Agriculture 

       AG164 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา ผูประกอบการ 3(3-0-6) 

  ทางการเกษตร  

     Management of Community Enterprise and Entrepreneur 

  Development in Agriculture 

               AG164 763  การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   1(1-0-2) 

     Seminar in Agricultural Extension and Development 

               AG164 775  โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(0-9-4) 

     Academic and Professional Project in Agricultural  

  Extension and Development  
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6.1.2 วิชาฝกงาน          3 หนวยกิต 

AG163 796  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1  1(0-6-3) 

     Practicum in Agricultural Extension and Development I 

  AG163 797  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2  1(0-6-3) 

     Practicum in Agricultural Extension and Development II 

AG164 798  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3   1(0-6-3) 

     Practicum in Agricultural Extension and Development III 

6.1.3 วิชาเลือก          6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆท่ีคณะฯเปดสอนหรือกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลัง ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

                AG163 203  กฎหมาย ขอกําหนด และจริยธรรมทางการเกษตร  3(3-0-6) 

    Agrarian Laws, Regulations and Ethics in Agriculture 

      AG163 402  การจัดการกิจกรรมนันทนาการในงานสงเสริมการเกษตร 3(2-3-5) 

    Management of Recreation Activities in Agricultural Extension 

               AG163 403  การจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร    3(3-0-6) 

     Management of Agro-Tourism 

AG163 404  การจัดการไมซทางการเกษตร     3(3-0-6) 

    Management of MICE in Agriculture 

                AG163 602  การเปนผูนําและการเจรจาตอรองทางการเกษตร  3(3-0-6) 

    Leader and Negotiation in Agriculture 

6.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศกึษา)        48 หนวยกิต 

6.2.1 วิชาชีพ          39 หนวยกิต 

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ (6.1.1 และ 6.1.2) ยกเวนรายวิชา AG163 775 โครงงาน

วิชาการและวิชาชีพทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และใหเรียนรายวิชาตอไปน้ี 

AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร    6 หนวยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 

6.2.2 วิชาเลือก                                                 3 หนวยกติ 

ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ (6.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆที่คณะฯกําหนดเพิ่มเติม

ภายหลัง ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยไดรบัเห็นชอบจากอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 



 

 

26 

 7. วิชาเอกสัตวศาสตร รวม 48 หนวยกิต 
7.1 แผนท่ี 1 

7.1.1 วิชาชีพ          39 หนวยกิต 

 AG173 331  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 1            3(2-3-5) 

    Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 

 AG173 332   กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของสัตวเลี้ยง 2   3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 

 AG173 341   หลักโภชนศาสตรสัตว      3(3-0-6) 

   Principles of Animal Nutrition 

 AG173 361   สุขศาสตรสัตว       3(2-3-5) 

    Animal Health Science 

AG174 401   การผลติสัตวปก       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   โภชนศาสตรสัตวประยุกต      4(3-3-7) 

   Applied Animal Nutrition 

    AG174 452   การปรับปรุงพันธุสัตว      4(3-3-7) 

   Animal Genetics and Breeding 

 AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร      1(1-0-2) 

   Seminar in Animal Science 

 AG174 775  โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตร     3(1-6-5) 

    Student Project in Animal Science 

        SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน       3(3-0-6) 

     Basic Biochemistry 

7.1.2 วิชาฝกงาน          3 หนวยกิต 

AG173 796  การฝกงานทางสัตวศาสตร 1      1(0-6-3)  

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

   Practicum in Animal Science II 

 AG173 798  การฝกงานทางสัตวศาสตร 3      1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science III 

 7.1.3 วิชาเลือก                                                6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาจากกลุมใดๆ หรือจากหลายกลุมตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่สาขาวิชา

เปดสอนหรือกําหนดเพิ่มเตมิภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

7.1.3.1 กลุมนักวิชาการ 

 AG173 305   การผลิตพืชอาหารสัตว      3(2-3-5) 

    Forage Crop production 

AG173 333   ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว     3(3-0-6) 

    Animal Production Climatology 

 AG174 411   หลักวิทยาศาสตรเนื้อสัตว      3(2-3-5) 

    Principle of Meat Science 

 AG174 431   สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมในสัตว   3(2-3-5) 

   Reproductive Physiology and Artificial Insemination in Animals 

 AG174 442   โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง      3(2-3-5) 

    Ruminant Nutrition 

 AG174 443   การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวเบื้องตน  3(1-6-5) 

    Principle of Feed Quality Control and Microscopy 

7.1.3.2 กลุมผูประกอบการนักการผลิตสัตว 

 AG173 301   การผลิตไกพื้นเมืองไทย      3(2-3-5) 

    Thai Native Chicken Production 

 AG173 302   การผลิตกระตาย       3(2-3-5) 

    Rabbit Production 

 AG173 303   การผลิตสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก     3(2-3-5) 

    Small Ruminant Production 

 AG173 304   การผลิตเปด หาน และไกงวง     3(3-0-6) 

    Production of Ducks Geese and Turkeys 

 AG173 321   การจัดการของเสียจากปศุสัตว     3(2-3-5) 

    Animal Wastes Management 

 AG174 412   การฟกไขและการจัดการโรงฟก     3(2-3-5) 

    Incubation and Hatchery Management 

 AG174 413   การจัดการผลิตภัณฑทางสัตวศาสตร    3(2-3-5) 

    Animal Science Product Management 
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7.1.3.3 กลุมนักอนุรักษ 

 AG173 334  พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตว     3(2-3-5) 

Behavior and Welfare of Animals 

 AG173 371  การจัดการอนุรักษสัตวปา      3(2-3-5) 

    Wildlife Conservation Management 

 AG173 372   การจัดการสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน     3(2-3-5) 

    Management in Companion Animal 

 AG173 373   หลักการตัดสินประกวดสัตว     3(2-3-5) 

    Principles of Animal Judging 

 

7.2 แผนท่ี 2 (สหกิจศกึษา)                                              48 หนวยกิต 

 7.2.1 วิชาชีพ                                                  39 หนวยกติ 

ใหเรียนวิชาบังคับในขอ (7.1.1 และ 7.1.2) ยกเวน รายวิชา AG174 775 โครงงานนักศึกษา

ดานสัตวศาสตร และใหเรยีนวิชาตอไปนี้ 

   AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6 หนวยกิต 

  Cooperative Education in Agriculture 

 7.2.2 วิชาเลือก                        3 หนวยกติ 

ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมใดๆ หรือจากหลายกลุม ในขอ (7.1.3) และหรือรายวิชาอื่นๆ ที่

คณะฯกําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

สถาบันการศึกษาอื่น โดยไดรบัเห็นชอบจากอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา 7 สาขาวิชา 

สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

 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   การฝกงานทางพืชศาสตร 1      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science  

 AG001 101   หลักการผลิตพืช        3(3-0-6) 

     Principles of Crop Production  

   หรือ AG001 102  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา     4(3-3-7) 

     Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 

SC101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1       2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 

      SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     17-18 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

   English II 

 AG001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ        3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 

  AG001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค       3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 

 AG001 797   การฝกงานทางพืชศาสตร 2      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science II    

 AG001 798  การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน      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  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้า     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  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture II Laboratory  

SC401 005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ     3(3-0-6) 

     Mathematics for Health Science 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20-21 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

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

     English III 

  GE142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ       3(3-0-6) 

     Leadership and Management 

   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science   

หรือ   AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

     Agricultural Society and Agricultural Extension 

  AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        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   เคมพีื้นฐาน           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 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกติ 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

  English IV 

GE363 789  ผูประกอบการสรางสรรค       3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurs 

  AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science 

  หรือ AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

    Agricultural Society and Agricultural Extension 

AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

    Elementary Entomology 

  หรือ AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 

     Principles of Plant Pathology 

  SC201 103   เคมีอินทรียเบื้องตน        3(3-0-6) 

     Elementary Organic Chemistry 

  SC501 000  ฟสิกสเบื้องตน                   3(3-0-6) 

     Elementary Physics 

  XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

     Free Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     21 หนวยกติ 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG103 001  การวิเคราะหจําแนกแมลง       3(2-3-5) 

   Insect Identification 

AG103 002  สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง     3(2-3-5) 

   Insect Morphology and Development 

  AG103 003  แมลงศตัรสูําคัญทางเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 

    Economic Entomology 

SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

    Basic Biochemistry 
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XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    21 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2           หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 

 AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 

 AG143 312  สรรีวิทยาเพื่อการผลิตพืช       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 

AG103 796  การฝกงานทางกีฏวิทยา 1       1(0-6-3) 

    Practicum in Entomology I 

 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    22 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1           หนวยกิต 

 AG104 001  การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี    3(2-3-5) 

    Biological Control of Insects Pests and Weeds 

AG104 002  กีฏวิทยาหลังการเก็บเก่ียว       3(2-3-5) 

    Post-harvest Entomology 

  AG104 761  การสัมมนาทางกีฏวิทยา       1(1-0-2) 

    Seminar in Entomology 

AG104 775  โครงงานนักศึกษาดานกีฏวิทยา      3(1-6-5) 

    Student Project in Entomology 
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AG104 797  การฝกงานทางกีฏวิทยา 2       1(0-6-3) 

    Practicum in Entomology II 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    14 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

  XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หนวยกิต 

     Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    6 หนวยกติ 

 

สาขาวิชากีฏวิทยา แผนที่ 2 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

  AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

     Agricultural Genetics and Biotechnology 

  AG103 001  การวิเคราะหจําแนกแมลง       3(2-3-5) 

   Insect Identification 

      AG103 002  สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง     3(2-3-5) 

    Insect Morphology and Development 

  AG103 003  แมลงศตัรสูําคัญทางเศรษฐกิจ      3(2-3-5) 

     Economic Entomology 

  SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

     Basic Biochemistry 

  XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

     Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    21 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

  AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

     Experimental Design for Agriculture 

  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      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  การฝกงานทางกีฏวิทยา 1       1(0-6-3) 

     Practicum in Entomology I 

 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

     Major Elective course 

  AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช       3(3-0-6) 

     Physiology for Crop Production 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      22 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 1          หนวยกิต 

  AG104 001  การควบคุมแมลงศตัรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี    3(2-3-5) 

     Biological Control of Insects Pests and Weeds 

  AG104 002  กีฏวิทยาหลังการเก็บเก่ียว       3(2-3-5) 

     Post-harvest Entomology 

  AG104 761  การสัมมนาทางกีฏวิทยา       1(1-0-2) 

     Seminar in Entomology 

  AG104 797  การฝกงานทางกีฏวิทยา 2       1(0-6-3) 

     Practicum in Entomology II 

  XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หนวยกิต 

     Major Elective course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     14 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2         หนวยกิต 

 AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร              6 หนวยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน       6 หนวยกิต 
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แผนการศกึษา สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนท่ี 1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

 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   การฝกงานทางพืชศาสตร 1      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science  

 AG001 101   หลักการผลิตพืช        3(3-0-6) 

     Principles of Crop Production  

   หรือ AG001 102  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา     4(3-3-7) 

     Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 

SC101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1       2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 

      SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     17-18 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

   English II 

 AG001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ        3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 

  AG001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค       3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 

 AG001 797   การฝกงานทางพืชศาสตร 2      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science II    

 AG001 798  การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน      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  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้า     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  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture II Laboratory  

SC401 005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ     3(3-0-6) 

     Mathematics for Health Science 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20-21 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

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

     English III 

  GE142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ       3(3-0-6) 

     Leadership and Management 

   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science   

หรือ   AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

     Agricultural Society and Agricultural Extension 

  AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        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   เคมพีื้นฐาน           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 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกติ 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

  English IV 

GE363 789  ผูประกอบการสรางสรรค       3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurs 

  AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science 

  หรือ AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

    Agricultural Society and Agricultural Extension 

AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

    Elementary Entomology 

  หรือ AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 

     Principles of Plant Pathology 

  SC201 103   เคมีอินทรียเบื้องตน        3(3-0-6) 

     Elementary Organic Chemistry 

  SC501 000  ฟสิกสเบื้องตน                   3(3-0-6) 

     Elementary Physics 

  AG112 201  จุลชีพกอโรคพืช        3(2-3-5) 

     Plant Pathogens 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     21 หนวยกติ 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

  AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

     Agricultural Genetics and Biotechnology 

  AG113 201  การวินิจฉัยโรคพืช        3(2-3-5) 

   Diagnosis of Plant Diseases 

AG113 796  การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 1      1(0-6-3) 

   Practicum in Plant Pathology I 

  AG123 351  ความอุดมสมบูรณดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 

   Soil Fertility and Plant Nutrition 

SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

     Basic Biochemistry 



 

 

38 

 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

     Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    19 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

     Experimental Design for Agriculture 

  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 

  AG113 301  การควบคุมโรคพืช        3(2-3-5) 

   Plant Disease Control  

AG113 504  เทคนิคทางดานโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร   3(2-3-5) 

  Techniques for Plant Pathology and Agricultural Microbiology 

AG113 797  การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 2      1(0-6-3) 

   Practicum in Plant Pathology II 

AG143 312   สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช       3(3-0-6) 

   Physiology for Crop Production 

 AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 

    Weeds and Weed Control 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    22 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

  Diseases of Economic Crops  

AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินคาเกษตร     3(3-0-6) 

  Phytosanitation and Agricultural Standards 

 AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช      1(1-0-2) 

  Seminar in Plant Pathology  

 AG144 432  การปรับปรงุพันธุพืช       3(2-3-5) 

    Plant Breeding 

 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หนวยกิต 

     Major Elective Course 
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 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      19 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG114 775  โครงงานนักศึกษาดานวิทยาโรคพืช     3(1-6-5) 

    Student Project in Plant Pathology 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน       3 หนวยกิต 

 

แผนการศกึษา สาขาวิชาโรคพืชวิทยา แผนท่ี 2 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 

        AG113 201  การวินิจฉัยโรคพืช        3(2-3-5) 

  Diagnosis of Plant Diseases 

AG113 796  การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 1      1(0-6-3) 

  Practicum in Plant Pathology 

 AG123 351  ความอุดมสมบูรณดนิและโภชนาการพืช     3(2-3-5) 

    Soil Fertility and Plant Nutrition 

SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

    Basic Biochemistry 

 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Free Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    19 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 

 AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 

AG113 301  การควบคุมโรคพืช        3(2-3-5) 

    Plant Disease Control 
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AG113 504  เทคนิคทางดานโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร   3(2-3-5) 

  Techniques for Plant Pathology and Agricultural Microbiology 

AG113 797  การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 2      1(0-6-3) 

   Practicum in Plant Pathology II 

AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช       3(3-0-6) 

   Physiology for Crop Production 

 AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 

    Weeds and Weed Control 

 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      22 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG114 501  โรคของพืชเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

    Diseases of Economic Crops  

AG114 505  สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินคาเกษตร     3(3-0-6) 

    Phytosanitation and Agricultural Standards 

 AG114 761  การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช      1(1-0-2) 

    Seminar in Plant Pathology 

 AG144 432  การปรับปรงุพันธุพืช       3(2-3-5) 

    Plant Breeding 

 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Free Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    16 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร               6 หนวยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน       6 หนวยกิต 
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แผนการศกึษา สาขาวิชาปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม แผนท่ี 1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

 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   การฝกงานทางพืชศาสตร 1      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science  

 AG001 101   หลักการผลิตพืช        3(3-0-6) 

     Principles of Crop Production  

   หรือ AG001 102  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา     4(3-3-7) 

     Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 

SC101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1       2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 

      SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     17-18 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

   English II 

 AG001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ        3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 

  AG001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค       3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 

 AG001 797   การฝกงานทางพืชศาสตร 2      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science II    

 AG001 798  การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน      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  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้า     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  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture II Laboratory  

SC401 005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ     3(3-0-6) 

     Mathematics for Health Science 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20-21 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

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

     English III 

  GE142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ       3(3-0-6) 

     Leadership and Management 

   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science   

 AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        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   เคมพีื้นฐาน           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 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกติ 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

  English IV 

GE363 789  ผูประกอบการสรางสรรค       3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurs 

   AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

    Agricultural Society and Agricultural Extension 

AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

    Elementary Entomology 

  หรือ AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 

     Principles of Plant Pathology 

 AG122 201  ปฏิบัติการหลักปฐพีศาสตร       1(0-3-2) 

    Principles of Soil Science Laboratory 

 AG122796  การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 1    1(0-6-3) 

    Practicum in Soil Science and Environment I 

  SC201 103   เคมีอินทรียเบื้องตน        3(3-0-6) 

     Elementary Organic Chemistry 

  SC501 000  ฟสิกสเบื้องตน                   3(3-0-6) 

     Elementary Physics 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกติ 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

     Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG123 302  หลักมูลวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

     Fundamental of Environmental Science 

AG123 351   ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 

     Soil Fertility and Plant Nutrition 

AG123 331   การวิเคราะหดิน นํ้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดลอม   3(1-6-7) 

  Analysis of Soil, Water, Plant, Agricultural Materials and Environment 

 AG123 796  การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 2    1(0-6-3) 

  Practicum in Soil Science and Environment II 
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SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

     Basic Biochemistry   

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน    19 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 

AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 

AG123 312  เคมีของดนิ         2(2-0-4) 

 Soil Chemistry  

       AG123 314  การจัดการลุมน้ํา        3(2-3-5) 

 Watershed Management 

AG123 332   การสํารวจและจําแนกดิน        3(2-3-5) 

 Soil Survey and Classification 

       AG123 797  การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม3    1(0-6-3) 

 Practicum in Soil Science and Environment III 

AG124 341  มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม      3(3-0-6) 

 Environmental Pollution and Control 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน       18 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

       AG124 311         ฟสิกสของดนิ                                       2(1-3-5) 

                    Soil Physics  

AG124 462   จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     3(2-3-5) 

  Soil Microbiology and Biotechnology 

 AG124 432  การวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางทรพัยากรและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Resources and Environmental Impact Analysis and Assessment 

  AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม    1(1-0-2) 

  Seminar in Soil Science and Environment 

AG12X XXX  วิชาเลือกในสาขา        6 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     18 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2        หนวยกิต 

  AG124 775  โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม   3(1-6-5) 

    Student Project in Soil Science and Environment 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

   Major Elective Course 

 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

   Free Elective Course 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   9 หนวยกติ 
 

แผนการศกึษา สาขาวิชาปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม แผนท่ี 2 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

  AG003 303   พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

     Agricultural Genetics and Biotechnology 

  AG122 202  หลักมูลวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

     Fundamental of Environmental Science 

AG123 351   ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 

     Soil Fertility and Plant Nutrition 

AG123 331   การวิเคราะหดิน นํ้า พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดลอม   3(1-6-7) 

  Analysis of Soil, Water, Plant, Agricultural Materials and Environment 

        AG123 796  การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม2    1(0-6-3) 

  Practicum in Soil Science and Environment II 

  SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

    Basic Biochemistry 

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน    19 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

   Experimental Design for Agriculture 

AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

     Introduction to Agribusiness Management 

AG123 312  เคมีของดนิ         2(2-0-4) 

  Soil Chemistry  
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AG123 332   การสํารวจและการจําแนกดิน       3(2-3-5) 

 Soil Survey and Classification 

       AG123 314  การจัดการลุมน้ํา        3(2-3-5) 

  Watershed Management 

AG123 797   การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 3    1(0-6-3) 

 Practicum in Soil Science and Environment III 

AG123 341  มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม      3(3-0-6) 

  Environmental Pollution and Control 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน    21 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

  AG124 311         ฟสิกสของดิน                                      2(1-3-5) 

                      Soil Physics  

  AG124 462   จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน     3(2-3-5) 

  Soil Microbiology and Biotechnology 

  AG124 432  การวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Resources and Environmental Impact Analysis and Assessment 

  AG124 761  การสัมมนาทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม    1(1-0-2) 

 Seminar in Soil Science and Environment 

AG124 XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Elective Course 

XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     18 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศกึษาที่ 2        หนวยกิต 

AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร                    6 หนวยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน       6 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาพืชสวน แผนที่ 1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

 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   การฝกงานทางพืชศาสตร 1      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science  

 AG001 101   หลักการผลิตพืช        3(3-0-6) 

     Principles of Crop Production  

   หรือ AG001 102  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา     4(3-3-7) 

     Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 

SC101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1       2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 

      SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     17-18 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

   English II 

 AG001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ        3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 

  AG001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค       3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 

 AG001 797   การฝกงานทางพืชศาสตร 2      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science II    

 AG001 798  การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน      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  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้า     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  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture II Laboratory  

SC401 005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ     3(3-0-6) 

     Mathematics for Health Science 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20-21 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

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

     English III 

  GE142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ       3(3-0-6) 

     Leadership and Management 

   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science   

หรือ   AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

     Agricultural Society and Agricultural Extension 

  AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        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   เคมพีื้นฐาน           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 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกติ 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

  English IV 

GE363 789  ผูประกอบการสรางสรรค       3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurs 

  AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science 

  หรือ AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

    Agricultural Society and Agricultural Extension 

AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

    Elementary Entomology 

  หรอื AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 

     Principles of Plant Pathology 

  SC201 103   เคมีอินทรียเบื้องตน        3(3-0-6) 

     Elementary Organic Chemistry 

  SC501 000  ฟสิกสเบื้องตน                   3(3-0-6) 

     Elementary Physics 

  XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

     Free Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     21 หนวยกติ 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

  Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG133 001  หลักการขยายพันธุพืช        3(2-3-5) 

  Principle of Plant Propagation 

AG133 101  การผลติผักเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

  Economic Vegetable Production 

AG133 201  หลักการผลิตไมผล        3(2-3-5) 

  Principles of Fruit Crop Production  

หรือ   AG133 301  การผลติไมดอกไมประดับ       3(2-3-5) 

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

  Practicum in Horticulture I  

 SC113 209   พฤกษศาสตรทางการเกษตร      2(2-0-4) 

    Agricultural Botany 

SC113 210   ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทางการเกษตร             1(0-3-2) 

           Agricultural Botany Laboratory  

SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

 Basic Biochemistry 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      22 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

  Experimental Design for Agriculture 

AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

   Introduction to Agribusiness Management 

AG123 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช    3(3-0-6) 

  Soil fertility and plant nutrition 

AG133 201  หลักการผลิตไมผล        3(2-3-5) 

 Principles of Fruit Crop Production 

       หรือ AG133 301    การผลิตไมดอกไมประดับ       3(2-3-5) 

 Flower and Ornamental Plant Production 

 AG133 797   การฝกงานทางพืชสวน 2       1(0-6-3) 

  Practicum in Horticulture II 

AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช       3(3-0-6) 

  Physiology of crop production 

XXX XXX   วิชาเลือกเสรี                        3 หนวยกิต 

    Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    19 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

  AG134 401   สรีรวิทยาทางพืชสวน       3(2-3-5) 

    Physiology of Horticultural Crops 

AG144 432  การปรับปรุงพันธุพืช       3(2-3-5) 

    Plant Breeding 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    12 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

 AG134 761   การสัมมนาทางพืชสวน       1(1-0-2) 

Seminar in Horticulture  

AG134 775  โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน      3(1-6-5) 

 Student Project in Horticulture 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        6 หนวยกิต 

   Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      10 หนวยกิต 

 

แผนการศึกษา สาขาวิชาพืชสวน แผนท่ี 2 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

 Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG133 001  หลักการขยายพันธุพืช       3(2-3-5) 

Principle of Plant Propagation 

       AG133 101   การผลติผักเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

 Economic Vegetable Production 

AG133 201  หลักการผลิตไมผล        3(2-3-5) 

 Principles of Fruit Crop Production 

 หรือ  AG133 301  การผลติไมดอกไมประดับ       3(2-3-5) 

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

  Practicum in Horticulture I 

       SC113 209   พฤกษศาสตรทางการเกษตร      2(2-0-4) 

    Agricultural Botany 

SC113 210   ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทางการเกษตร            1(0-3-2) 

           Agricultural Botany Laboratory  

SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

  Basic Biochemistry 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      22 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

  AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

 Experimental Design for Agriculture 

  AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

   Introduction to Agribusiness Management 

AG123 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช    3(3-0-6) 

 Soil Fertility and Plant Nutrition 

AG133 201  หลักการผลิตไมผล        3(2-3-5) 

  Principles of Fruit Crop Production 

     หรือ  AG133 301   การผลิตไมดอกไมประดับ       3(2-3-5) 

  Flower and Ornamental Plant Production 

AG133 797    การฝกงานทางพืชสวน 2       1(0-6-3) 

  Practicum in Horticulture II 

AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช       3(3-0-6) 

 Physiology of crop production 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     19 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

  AG134 401  สรีรวิทยาทางพืชสวน       3(2-3-5) 

    Physiology of Horticultural Crops 

AG134 761   การสัมมนาทางดานพืชสวน      1(1-0-2) 

   Seminar in Horticulture 

AG144 432  การปรับปรุงพันธุพืช       3(2-3-5) 

   Plant Breeding 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        9 หนวยกิต 

   Major Elective Course 

    รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    16 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    6 หนวยกติ 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาพืชไร แผนท่ี 1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

 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   การฝกงานทางพืชศาสตร 1      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science  

 AG001 101   หลักการผลิตพืช        3(3-0-6) 

     Principles of Crop Production  

   หรือ AG001 102  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา     4(3-3-7) 

     Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 

SC101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1       2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 

SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     17-18 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

   English II 

 AG001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ        3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 

  AG001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค       3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 

 AG001 797   การฝกงานทางพืชศาสตร 2      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science II    

 AG001 798  การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน      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  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้า     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  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture II Laboratory  

SC401 005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ     3(3-0-6) 

     Mathematics for Health Science 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20-21 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

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

     English III 

  GE142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ       3(3-0-6) 

     Leadership and Management 

   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science   

หรือ   AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

     Agricultural Society and Agricultural Extension 

  AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

     Elementary Entomology 

 หรอื  AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 

    Principles of Plant Pathology 

  SC201 006   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                      1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 

SC201 007   เคมพีื้นฐาน           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 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกติ 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

  English IV 

GE363 789  ผูประกอบการสรางสรรค       3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurs 

  AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science 

  หรือ AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

    Agricultural Society and Agricultural Extension 

AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

    Elementary Entomology 

  หรือ AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 

     Principles of Plant Pathology 

  SC201 103   เคมีอินทรียเบ้ืองตน        3(3-0-6) 

     Elementary Organic Chemistry 

  SC501 000  ฟสิกสเบื้องตน                   3(3-0-6) 

     Elementary Physics 

  XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

     Free Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     21 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

AG003 303   พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG143 311  การผลติพืชไรเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

    Economic Field Crop Production 

AG143 796   การฝกงานทางพืชไร 1       1(0-6-3) 

     Practicum in Agronomy I 

  AG143 797   การฝกงานทางพืชไร 2       1(0-6-3) 

     Practicum in Agronomy II 

SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

     Basic Biochemistry 
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XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

     Free Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    17 หนวยกิต 
 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 

AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 

AG123 351  ความอุดมสมบูรณของดิน       3(3-0-6) 

    Soil Fertility and Plant Nutrition 

AG143 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช       3(3-0-6) 

    Physiology for Crop Production 

AG143 361  ระบบการทําฟารม        2(2-0-4) 

   Farming Systems 

AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ        3(2-3-5) 

    Seed Technology 

AG143 798  การฝกงานทางพืชไร 3       1(0-6-3) 

    Practicum in Agronomy III 

 XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      21 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 

    Weeds and Weed Control 

AG144 432  การปรับปรงุพันธุพชื       3(2-3-5) 

     Plant Breeding 

AG144 500  ผูประกอบการทางพืชไร       3(2-3-5) 

     Entrepreneur in Agronomy 

 XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        4 หนวยกิต 

   Major Elective Course 

    รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     13 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG144 417  การจัดการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ     3(1-6-5) 

    Integrated Management in Field Crop Production 

 AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร      3(2-3-5) 

    Field Crop Ecology and Physiology             

AG144 761  การสัมมนาทางพืชไร       1(1-0-2) 

    Seminar in Agronomy 

AG144 775  โครงงานนักศึกษาดานพืชไร      3(1-6-5) 

    Student Project in Agronomy 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        2 หนวยกิต 

   Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     12 หนวยกิต 

 

แผนการศึกษา สาขาวิชาพืชไร แผนท่ี 2 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG143 311  การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 

    Economic Field Crop Production 

AG143 796  การฝกงานทางพืชไร 1       1(0-6-3) 

    Practicum in Agronomy I 

  AG143 797  การฝกงานทางพืชไร 2       1(0-6-3) 

    Practicum in Agronomy II 

  SC803 305  ชีวเคมีพื้นฐาน        3(3-0-6) 

    Basic Biochemistry 

 XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Free Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    17 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

  AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 

  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 

 AG123 351  ความอุดมสมบูรณของดิน       3(3-0-6) 

    Soil Fertility and Plant Nutrition 

 AG143 312  สรรีวิทยาเพื่อการผลิตพืช       3(3-0-6) 

    Physiology for Crop Production 

  AG143 361  ระบบการทําฟารม        2(2-0-4) 

    Farming Systems 

  AG143 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ        3(2-3-5) 

    Seed Technology 

AG143 798  การฝกงานทางพืชไร 3       1(0-6-3) 

    Practicum in Agronomy III 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      21 หนวยกิต 

 

เลือกออกฝกสหกจิศกึษาภาคการศึกษาที่ 1 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน       6 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

        AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 

    Weeds and Weed Control 

AG144 432  การปรับปรงุพันธุพชื       3(2-3-5) 

    Plant Breeding 

AG144 417  การจัดการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ     3(1-6-5) 

    Integrated Management in Field Crop Production 
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 AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร      3(2-3-5) 

    Field Crop Ecology and Physiology             

AG144 761  การสัมมนาทางพืชไร       1(1-0-2) 

    Seminar in Agronomy 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        6 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      19 หนวยกิต 

 

เลือกออกฝกสหกจิศกึษาภาคการศึกษาที่ 2 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG144 402  วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 

    Weeds and Weed Control 

AG144 432  การปรับปรงุพันธุพชื       3(2-3-5) 

    Plant Breeding 

AG144 417  การจัดการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ     3(1-6-5) 

    Integrated Management in Field Crop Production 

 AG144 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร      3(2-3-5) 

    Field Crop Ecology and Physiology             

AG144 761  การสัมมนาทางพืชไร       1(1-0-2) 

    Seminar in Agronomy 

 XXX XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        6 หนวยกิต 

    Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      19 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

AG004 785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน       6 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาการสงเสริมและพฒันาการเกษตร แผนที่ 1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

 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   การฝกงานทางพืชศาสตร 1      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science  

 AG001 101   หลักการผลิตพืช        3(3-0-6) 

     Principles of Crop Production  

   หรือ AG001 102  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้า     4(3-3-7) 

     Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 

SC101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1       2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 

      SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     17-18 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

   English II 

 AG001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ        3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 

  AG001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค       3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 

 AG001 797   การฝกงานทางพืชศาสตร 2      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science II    

 AG001 798  การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน      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  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้า     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  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture II Laboratory  

SC401 005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ     3(3-0-6) 

     Mathematics for Health Science 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20-21 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

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

     English III 

  GE142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ       3(3-0-6) 

     Leadership and Management 

   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science   

หรือ   AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

     Agricultural Society and Agricultural Extension 

  AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        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   เคมพีื้นฐาน           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 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกติ 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

  English IV 

GE363 789  ผูประกอบการสรางสรรค       3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurs 

  AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science 

  หรือ AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

    Agricultural Society and Agricultural Extension 

AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

    Elementary Entomology 

  หรือ AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 

     Principles of Plant Pathology 

  SC201 103   เคมีอินทรียเบื้องตน        3(3-0-6) 

     Elementary Organic Chemistry 

  SC501 000  ฟสิกสเบื้องตน                   3(3-0-6) 

     Elementary Physics 

   XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

     Free Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     21 หนวยกติ 

 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1            หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG163 101  วิธีการสงเสริมการเกษตร       3(3-0-6) 

    Agricultural Extension Methods 

  AG163 102  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร    3(3-0-6) 

     Socio-economic Development in Agriculture 

  AG163 103  นิเทศศาสตรพัฒนาการเกษตร       3(2-3-5) 

    Development Communications in Agriculture 
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 AG163 501  การพูดและการเขียนทางการสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร  2(1-3-2) 

Speaking and Writing in Agricultural Extension and Development 

AG163 796  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1   1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Extension and Development I  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    18 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2            หนวยกิต 

AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

   Introduction to Agribusiness Management 

        AG163 002  สถิติเพื่อการวิจัยทางการสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 

 Statistics for Research in Agricultural Extension and Development 

  AG163 301  การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร    3(2-3-5) 

 Community Analysis for Agricultural Development 

  AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร    3(3-0-6) 

 Project Planning and Evaluation in Agriculture 

  AG163 502  การผลติสื่อประสมทางการเกษตร      3(2-3-5) 

 Multi-media Production in Agriculture 

 AG163 797  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2   1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Extension and Development II 

XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     19 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1            หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

 Experimental Design for Agriculture 

  AG164 303  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6) 

Management of Agricultural Community Development and  

Cooperate Social Responsibility 

       AG164 401  การจัดการเรียนรูและฝกอบรมทางการเกษตร    3(2-3-5) 

 Management of Instructional Learning and Training in Agriculture 

       AG164 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผูประกอบการ  3(3-0-6) 

 ทางการเกษตร 

 Management of Community Enterprise and Entrepreneur 

 Development in Agriculture 
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AG164 763  การสัมมนาการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร     1(1-0-2) 

 Seminar in Agricultural Extension and Development 

AG164 775  โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(0-9-4) 

 Academic and Professional Project in Agricultural Extension 

 and Development  

AG164 798  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3   1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Extension and Development III 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      17 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2            หนวยกิต 

AG164 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางการเกษตร  3(2-3-5) 

 Information Technology and Digital Communication in Agriculture 

XXX XXX   วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

 Major Elective course 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

 Major Elective course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน       9 หนวยกิต 

 

แผนการศึกษา สาขาวิชาการสงเสริมและพฒันาการเกษตร แผนที่ 2 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1           หนวยกิต                    

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG163 101  วิธีการสงเสริมการเกษตร       3(3-0-6) 

    Agricultural Extension Methods 

       AG163 102   การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเกษตร    3(3-0-6) 

    Agricultural Socio-economic Development 

       AG163 103   นิเทศศาสตรพัฒนาการเกษตร       3(2-3-5) 

    Development Communications in Agriculture 

AG163 501   การพูดและการเขียนทางการสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร  2(1-3-2) 

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

   Practicum in Agricultural Extension and Development I 

XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      21 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2           หนวยกิต 

AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

   Introduction to Agribusiness Management 

AG163 002  สถิติเพื่อการวิจัยทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 

 Statistics for Research in Agricultural Extension and Development 

AG163 301  การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร    3(2-3-5) 

 Community Analysis for Agricultural Development 

AG163 302  การวางแผนและประเมินผลโครงการเกษตร    3(3-0-6) 

 Project Planning and Evaluation Agriculture 

AG163 502  การผลติสื่อประสมทางการเกษตร      3(2-3-5) 

 Multi-media Production in Agriculture 

AG163 797  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2   1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Extension and Development II 

XXX XXX    วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

 Major Elective course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      19 หนวยกิต 

  

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1           หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

 Experimental Design for Agriculture 

  AG164 303  การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6) 

Management of Agricultural Community Development 

 and Cooperate Social Responsibility 

  AG164 401  การจัดการเรยีนรูและฝกอบรมทางการเกษตร    3(2-3-5) 

  Management of Instructional Learning and Training in Agriculture 

AG164 503  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัล ทางการเกษตร  3(2-3-5) 

Information Technology and Digital Communication in Agriculture 
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  AG164 601  การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา ผูประกอบการทางการเกษตร 3(3-0-6) 

  Management of Community Enterprise and Entrepreneur  

Development in Agriculture 

  AG164 763   การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   1(1-0-2) 

 Seminar in Agricultural Extension and Development Management 

AG164 798  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3   1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Extension and Development III 

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     17 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2           หนวยกิต 

AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน       6 หนวยกิต 
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แผนการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร แผนที่ 1 
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

 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   การฝกงานทางพืชศาสตร 1      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science  

 AG001 101   หลักการผลิตพืช        3(3-0-6) 

     Principles of Crop Production  

   หรือ AG001 102  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา     4(3-3-7) 

     Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 

SC101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1       2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 

      SC101 012  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture I Laboratory  

รวมจํานวนหนวยกติลงทะเบียน     17-18 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

   English II 

 AG001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ        3(3-0-6) 

   Agriculture for Well Being 

  AG001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค       3(3-0-6) 

   Creative Agriculture 

 AG001 797   การฝกงานทางพืชศาสตร 2      1(0-6-3) 

     Practicum in Plant Science II    

 AG001 798  การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน      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  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้า     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  ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2                  1(0-2-1) 

     Biology for Agriculture II Laboratory  

SC401 005  คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ     3(3-0-6) 

     Mathematics for Health Science 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20-21 หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

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

     English III 

  GE142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ       3(3-0-6) 

     Leadership and Management 

   AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science   

หรือ   AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

     Agricultural Society and Agricultural Extension 

  AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

     Elementary Entomology 

 หรอื  AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 

    Principles of Plant Pathology 

  SC201 006   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                      1(0-3-2) 

  General Chemistry Laboratory 

SC201 007   เคมพีื้นฐาน           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 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกติ 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2          หนวยกิต 

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

  English IV 

GE363 789  ผูประกอบการสรางสรรค       3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurs 

  AG002 201  หลักปฐพีศาสตร        3(3-0-6) 

     Principles of Soil Science 

  หรือ AG002 202  สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร     3(3-0-6)  

    Agricultural Society and Agricultural Extension 

AG002 203  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

    Elementary Entomology 

  หรือ AG002 204  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 

     Principles of Plant Pathology 

  SC201 103   เคมีอินทรียเบ้ืองตน        3(3-0-6) 

     Elementary Organic Chemistry 

  SC501 000  ฟสิกสเบื้องตน                   3(3-0-6) 

     Elementary Physics 

   XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

     Free Elective Course 

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     21 หนวยกติ 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG173 331   กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของสัตวเลี้ยง 1          3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 

AG173 361   สุขศาสตรสัตว        3(2-3-5) 

   Animal Health Science 

AG173 796  การฝกงานทางสัตวศาสตร 1       1(0-6-3) 

  Practicum in Animal Science I 

หรือ  AG173 797  การฝกงานทางสัตวศาสตร 2       1(0-6-3) 

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

    Basic Biochemistry 

XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    19 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2            หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 

AG003 304   การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 

AG173 332   กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของสัตวเลี้ยง 2    3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 

AG173 341   หลักโภชนศาสตรสัตว       3(3-0-6) 

   Principles of Animal Nutrition 

AG173 796    การฝกงานทางสัตวศาสตร 1       1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science I 

หรือ  AG173 797   การฝกงานทางสัตวศาสตร 2       1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science II 

AG173 798   การฝกงานทางสัตวศาสตร 3      1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science III 

AG174 401   การผลิตสัตวปก        3(2-3-5) 

  Poultry Production 

หรือ   AG174 402   การผลติสุกร         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 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      20 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1           หนวยกิต 

AG174 401   การผลิตสัตวปก        3(2-3-5) 

   Poultry Production 

หรือ  AG174 402   การผลติสุกร         3(2-3-5) 

    Swine Production 

AG174 403   การผลิตโคเน้ือและกระบือ       3(2-3-5) 

   Beef and Buffalo Production 

หรือ  AG174 404   การผลติโคนม        3(2-3-5) 

    Dairy Cattle Production 

AG174 441   โภชนศาสตรสัตวประยุกต       4(3-3-7) 

   Applied Animal Nutrition 

AG174 452   การปรับปรงุพันธุสัตว       4(3-3-7) 

   Animal Genetics and Breeding 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

   Major Elective course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     17 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2            หนวยกิต 

AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร       1(1-0-2) 

   Seminar in Animal Science 

AG174 775  โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตร      3(1-6-3) 

   Student Project in Animal Science 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

   Major Elective course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน       7 หนวยกิต 
 

แผนการศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร แผนที่ 2 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1            หนวยกิต 

AG003 301  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร     3(3-0-6) 

   Basic Statistics for Agricultural Research 

 AG003 303  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

    Agricultural Genetics and Biotechnology 

AG173 331   กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของสัตวเลี้ยง 1      3(2-3-5) 

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

   Animal Health Science 

 AG173 796   การฝกงานทางสัตวศาสตร 1       1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science I 

หรือ AG173 797   การฝกงานทางสัตวศาสตร 2       1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science II 

  SC803 305  ชีวเคมี พื้นฐาน        3(3-0-6) 

    Basic Biochemistry 

  XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 

    Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    19 หนวยกิต 
 

เลือกออกฝกสหกจิศกึษาภาคการศึกษาที่ 1 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2            หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 

  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 

 AG173 332   กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของสัตวเลี้ยง 2    3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 

AG173 341   หลักโภชนศาสตรสัตว       3(3-0-6) 

   Principles of Animal Nutrition 

AG173 796  การฝกงานทางสัตวศาสตร 1       1(0-6-3)  

    Practicum in Animal Science I 

 หรือ  AG173 797  การฝกงานทางสัตวศาสตร 2       1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science II 

AG173 798  การฝกงานทางสัตวศาสตร 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 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1            หนวยกิต 

 AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    6 หนวยกติ 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2            หนวยกิต 

AG174 401   การผลิตสัตวปก        3(2-3-5) 

   Poultry Production 

AG174 404   การผลิตโคนม        3(2-3-5) 

    Dairy Cattle Production 

AG174 441   โภชนศาสตรสัตวประยุกต       4(3-3-7) 

   Applied Animal Nutrition 

  AG174 452   การปรับปรงุพันธุสัตว       4(3-3-7) 

   Animal Genetics and Breeding 

AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร       1(1-0-2) 

   Seminar in Animal Science 

XXX XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หนวยกิต 

   Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      18 หนวยกิต 

 

เลือกออกฝกสหกจิศกึษาภาคการศึกษาที่ 2 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2            หนวยกิต 

AG003 302  การวางแผนการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 

    Experimental Design for Agriculture 

  AG003 304  การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน      3(3-0-6) 

    Introduction to Agribusiness Management 

  AG173 332   กายวิภาคศาสตรและสรรีวิทยาของสัตวเลี้ยง 2    3(2-3-5) 

   Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 

AG173 341   หลักโภชนศาสตรสัตว       3(3-0-6) 

   Principles of Animal Nutrition 

AG173 796  การฝกงานทางสัตวศาสตร 1       1(0-6-3)  

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

    Practicum in Animal Science II 

AG173 798  การฝกงานทางสัตวศาสตร 3      1(0-6-3) 

    Practicum in Animal Science 

AG174 401   การผลิตสัตวปก        3(2-3-5) 

   Poultry Production 

AG174 404   การผลิตโคนม        3(2-3-5) 

    Dairy Cattle Production 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1            หนวยกิต 

AG174 402   การผลิตสุกร         3(2-3-5) 

    Swine Production 

AG174 403   การผลิตโคเน้ือและกระบือ       3(2-3-5) 

   Beef and Buffalo Production 

AG174 441   โภชนศาสตรสัตวประยุกต       4(3-3-7) 

   Applied Animal Nutrition 

AG174 452   การปรับปรงุพันธุสัตว       4(3-3-7) 

   Animal Genetics and Breeding 

AG174 761  การสัมมนาทางสัตวศาสตร       1(1-0-2) 

   Seminar in Animal Science 

XXX XXX  วิชาเลือกในสาขา        3 หนวยกิต 

   Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      18 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2            หนวยกิต 

 AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 

    Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      6 หนวยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Agricultural Economics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย):    วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Agricultural Economics) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Agricultural Economics) 

 
3. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปน

หลักสูตรท่ีมีปรชัญาการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน โดยมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ
ในดานเศรษฐศาสตรเกษตร มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ ประยุกตใชกระบวนการวิจัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหาไดอยางเปนระบบ พรอม
สําหรับการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาเศรษฐศาสตรเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน  

3.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี

วัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค มีทักษะการวิจัย และบูรณาการใชความรู

และประสบการณในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรในการแกปญหาการทํางานได 
(3) มีทักษะความสามารถดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม 
(5) มีทักษะความพรอมดานสังคม มีมนุษยสัมพันธดี มีภาวะผูนํา ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนภายใตวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และมีความสามารถขั้นพื้นฐานในการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 



77 

 

4. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 140 หนวยกิต 
5. โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 
ตามแผนการศกึษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
 1.1 กลุมวิชาภาษา 12 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 104 
 แผนที ่1  

ฝกงาน 
แผนที่ 2  

สหกิจศกึษา 
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี 26 26 
   2.2 กลุมวิชาบังคับ 66 69 
   2.2.1 กลุมวิชาบังคบัพื้นฐานวิชาชีพ 34 34 
   2.2.2 กลุมวิชาชพี 29 26 
   2.2.3 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 3 9 
 2.3 กลุมวิชาเลือก 12 9 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

      
6. รายวิชาในหลักสูตร 
 6.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป          30 หนวยกิต 

นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรทุกแผน ตองเรยีน
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังตอไปนี้ รวม 30 หนวยกิต 

(1)  กลุมวิชาภาษา                                           12 หนวยกิต 
 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) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    9 หนวยกิต 
 GE142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ         3(3-0-6) 
     Leadership and Management    
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AG 001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ              3(3-0-6) 
    Agriculture for Well Being 
   AG 001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค          3(3-0-6) 
    Creative Agriculture 

(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           9 หนวยกิต 
  GE132 415   ทักษะการเรียนรู                       3(3-0-6) 

Learning Skills 
  GE363 789   ผูประกอบการสรางสรรค                3(3-0-6) 
    Creative Entrepreneurs 
  AG 001 001  การสื่อสารทางการเกษตร          3 (3-0-6) 
    Agricultural Communication 

000 160  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน                                               
    Basic Computer and Information Technology  

รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

 
6.2 หมวดวิชาเฉพาะ         104 หนวยกิต 

6.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       26 หนวยกิต 
   นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรทุก

แผน จะตองเรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพดังตอไปนี้  
  EC 101 001 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1: ผูบริโภค ผูผลิต และราคาตลาด   4(4-0-8) 
   Microeconomics I: Consumers; Producers; and Market Prices 
  EC 101 002 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2: โครงสรางตลาด และกลยุทธการแขงขัน  2(2-0-4) 
   Microeconomics II: Market Structure and Competitive Strategies 
  EC 101 004 เศรษฐศาสตรมหภาค 1: โครงสรางระบบเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
   Macroeconomics I: Structure of the Economic System 
  EC 101 005 เศรษฐศาสตรมหภาค 2: ความสัมพันธของตัวแปรและผลกระทบของนโยบาย 3(3-0-6) 
   Macroeconomics II: Relationships between Variables and  
   Impacts of Policies 
  SC 101 011 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1        2(2-0-4) 

 Biology for Agriculture I 
  SC 401 006 คณิตศาสตรทั่วไป         3(3-0-6) 
   General Mathematics 
  SC 401 209 แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2      3(3-0-6) 
   Calculus for Physical Science II 
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  SC 602 003 สถิติเบ้ืองตน          3(3-0-6) 
   Elementary Statistics 
  SC 902 201 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม        3(3-0-6) 
   Environmental Science 

6.2.2 กลุมวิชาบังคับ        66 หนวยกิต    
   นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร ตอง

เรียนรายวชิาบังคบั จํานวน 66 หนวยกิต  
(1) กลุมวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ     34 หนวยกิต 

  AG 001 101 หลักการผลิตพืช         3(3-0-6) 
   Principles of Crop Production 
  AG 001 102 หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้าํ      4(3-3-7) 
   Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 
  AG 001 796 การฝกงานทางพืชศาสตร 1        1(0-6-3) 
   Practicum in Plant Science I 
  AG 001 797 การฝกงานทางพืชศาสตร 2        1(0-6-3) 
   Practicum in Plant Science II 
  AG 001 798 การฝกงานทางสตัวศาสตรพื้นฐาน       1(0-6-3) 
   Practicum in Basic Animal Science  
  AG 152 101 หลักเศรษฐศาสตรเกษตร        3(3-0-6) 
   Principles of Agricultural Economics 
  AG 152 601 การสหกรณ          3(3-0-6) 
   The Cooperatives  
  AG 153 102 การจัดการฟารม         3(3-0-6) 
   Farm Management 
 AG 153 201 เศรษฐศาสตรการตลาดและราคาเกษตร      3(3-0-6) 
   Economics of Agricultural Marketing and Price 
 AG 153 402 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกษตร 3(1-6-5) 
       Computer Application for Agricultural Economics Analysis 
 AG 153 602 การจัดการธุรกิจเกษตร        3(3-0-6) 
   Agribusiness Management 
 BS 911 111 หลักการบัญชีขั้นตน                3(3-0-6) 

   Preliminary Principles of Accounting 

 EC 102 017 เศรษฐศาสตรระบบการเงิน         3(3-0-6) 
   Economics of Financial System 
 

แผนท่ี 1 
1.1 กลุมวิชาชีพ (แผนที่ 1)         29 หนวยกิต 
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   นักศึกษาตองเรยีนกลุมวิชาชีพและกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษาใหไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอย
กวา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 
  AG 152 401 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรเกษตร      3(3-0-6) 
   Mathematics for Agricultural Economics 
  AG 153 103 เศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร      3(3-0-6) 
   Agricultural Production Economics 
  AG 153 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรทรัพยากรทางการเกษตรเบื้องตน    3(3-0-6) 
   Introduction of Agricultural Resource Economics theory   
  AG 153 403 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรเกษตร 1       2(2-0-4) 
   Research Methods in Agricultural Economics I 
  AG 153 404 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรเกษตร 2       2(1-3-4) 
   Research Methods in Agricultural Economics II 
  AG 153 405   เศรษฐมิติเพื่อการวิเคราะหทางการเกษตร      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 การวิเคราะหโครงการเกษตร       3(2-3-5) 
   Agricultural Project Analysis 
   AG 154 761 สัมมนาทางเศรษฐศาสตรเกษตร       1(1-0-2) 
   Seminar in Agricultural Economics        
   AG 154 775 โครงงานนักศึกษาดานเศรษฐศาสตรเกษตร     3(1-6-5) 
   Student Project in Agricultural Economics 
1.2 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศกึษา        3 หนวยกิต 
   AG 153 796 การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 1      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics I 
   AG 153 797 การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 2      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics II 
   AG 154 798 การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 3      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics III 
1.3 กลุมวิชาเลือก           12 หนวยกิต    

ใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะฯ เปดสอนหรือกําหนดเพ่ิมเติม
ภายหลังไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 
(1) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 

   AG 153 202 การวิเคราะหราคาผลผลติเกษตร       3(3-0-6) 
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   Agricultural Product Price Analysis 
  AG 153 302 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวเชิงเกษตร              3(3-0-6) 
    Economics of Agrotourism  
  AG 153 406 กระบวนการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตรเกษตร    3(2-3-5) 
     Data Analytics in Agricultural Economics  
  AG 154 105 เศรษฐศาสตรการพัฒนาการเกษตร      3(3-0-6) 
   Economics of Agricultural Development 
  AG 154 203   การคาทางการเกษตรระหวางประเทศและเศรษฐกิจอาเซียน   3(3-0-6) 
   International Agricultural Trade and ASEAN Economy 
  AG 154 303 เศรษฐศาสตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 
   ทางการเกษตร  
   Economics Environmental Impact Assessment and  
   Management in Agricultural Resources 
  AG 154 774 ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรเกษตร      3(0-9-5) 
   Special Problems in Agricultural Economics  
  EC 101 003 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3: เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต    2(1-2-4) 
   Microeconomics III: Applied Microeconomics 
  EC 102 006 เศรษฐศาสตรมหภาค 3: เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต    3(3-0-6) 
   Macroeconomics III: Applied Macroeconomics 

(2) กลุมวิชาธุรกิจเกษตร 
  AG 153 603  การจัดการการตลาดในธุรกิจเกษตร      3(3-0-6) 
   Marketing Management in Agribusiness 
  AG 154 604 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 
   Quantitative Analysis for Agribusiness Decision Making 
  BS 912 111 หลักการบัญชีขั้นกลาง        3(3-0-6) 
   Intermediate Accounting 
  BS 952 261 หลักการจัดการ         3(3-0-6) 
   Principles of Management 
  BS 953 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม     3(2-2-5) 
   Small and Medium Enterprises Management 
 

แผนท่ี 2 
2.1 กลุมวิชาชีพ (แผนที่ 2)         26 หนวยกิต 
   นักศึกษาตองเรียนกลุมวิชาชีพและกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษาใหไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอย
กวา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา และใหเรียนรายวิชาในกลุมวิชาชีพในขอ (2) ยกเวนรายวิชา AG154 775 โครงงาน
นักศกึษาดานเศรษฐศาสตรเกษตร  
2.2 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศกึษา        9 หนวยกิต 
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   AG 153 796 การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 1      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics I 
   AG 153 797 การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 2      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics II 
   AG 154 798 การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 3      1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Economics III 
   AG 004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร        6 หนวยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture 
2.3 กลุมวิชาเลือก           9 หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนรายวิชาในขอ 1.3 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 

6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หนวยกิต 
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยไดรบัความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

 
7.  แผนการศึกษา 
 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1           หนวยกิต 

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

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

AG 001 001  การสื่อสารทางการเกษตร    
    Agricultural Communication      3(3-0-6) 
  AG 001 102  หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้าํ  

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

AG 001 796  การฝกงานทางพืชศาสตร 1  
    Practicum in Plant Science I      1(0-6-3) 

SC 101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1  
    Biology for Agriculture I       2(2-0-4) 
    SC 401 006  คณิตศาสตรทั่วไป  
    General Mathematics       3(3-0-6) 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  19 หนวยกิต 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2           หนวยกิต 
  LI 101 002   ภาษาอังกฤษ 2  
    English II         3(3-0-6) 
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    AG 001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ 
    Agriculture for Well Being      3(3-0-6) 

AG 001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค 
    Creative Agriculture       3(3-0-6) 

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

AG 001 797  การฝกงานทางพืชศาสตร 2  
    Practicum in Plant Science II      1(0-6-3) 
 AG 001 798  การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน  
    Practicum in Basic Animal Science     1(0-6-3) 
 BS 911 111  หลักการบัญชีข้ันตน 
    Preliminary Principles of Accounting    3(3-0-6) 

 SC 401 209  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2  
    Calculus for Physical Science II     3(3-0-6) 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  20 หนวยกิต 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1           หนวยกิต 

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

Leadership and Management        3(3-0-6) 
 AG 152 401  คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรเกษตร 
    Mathematics for Agricultural Economics    3(3-0-6) 
 EC 101 001  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1: ผูบริโภค ผูผลิต และราคาตลาด 
    Microeconomics I: Consumers; Producers; and Market Prices 4(4-0-8) 

EC 101 004  เศรษฐศาสตรมหภาค 1: โครงสรางระบบเศรษฐกิจ 
    Macroeconomics I: Structure of the Economic System 3(3-0-6) 
    SC 602 003  สถิติเบื้องตน  
    Elementary Statistics       3(3-0-6) 
    xxx xxx  วิชาเลือกเสรี 
    Free Elective Course       3 หนวยกิต 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  22 หนวยกิต 
 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2           หนวยกิต 

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

    Creative Entrepreneurs       3(3-0-6) 
    AG 152 101  หลักเศรษฐศาสตรเกษตร  
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    Principles of Agricultural Economics    3(3-0-6) 
   AG 152 601  การสหกรณ  
    The Cooperatives        3(3-0-6) 
    EC 101 002  เศรษฐศาสตรจุลภาค 2: โครงสรางตลาด และกลยุทธการแขงขัน  
    Microeconomics II: Market Structure and Competitive Strategies 2(2-0-4) 

EC 101 005  เศรษฐศาสตรมหภาค 2: ความสัมพันธของตวัแปรและผลกระทบของนโยบาย 
Macroeconomics II: Relationships between Variables and  
Impacts of Policies       3(3-0-6) 

        EC 102 017  เศรษฐศาสตรระบบการเงิน      
    Economics of Financial System     3(3-0-6) 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  20 หนวยกิต 
 

แผนท่ี 1 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1           หนวยกิต 

AG 153 102  การจัดการฟารม 
    Farm Management       3(3-0-6) 

AG 153 201   เศรษฐศาสตรการตลาดและราคาเกษตร 
    Economics of Agricultural Marketing and Price   3(3-0-6) 

AG 153 402 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกษตร 
Computer Application for Agricultural Economics Analysis 3(1-6-5) 

  AG 153 403  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรเกษตร 1  
    Research Methods in Agricultural Economics I   2(2-0-4) 
    AG 153 501  ธนกิจเกษตร  
    Agricultural Finance       3(3-0-6) 
    AG 153 796  การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 1  
    Practicum in Agricultural Economics I    1(0-6-3) 
    SC 920 201  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  
    Environmental Science       3(3-0-6) 
 
   xxx xxx  วิชาเลือกเสรี 
    Free Elective Course       3 หนวยกิต 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  21 หนวยกิต 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2           หนวยกิต 

AG 153 103  เศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร  
    Agricultural Production Economics     3(3-0-6) 

AG 153 301  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรทรัพยากรทางการเกษตรเบื้องตน 
    Introduction of Agricultural Resource Economics theory   3(3-0-6) 
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  AG 153 404  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรเกษตร 2  
    Research Methods in Agricultural Economics II   2(2-0-4) 
 AG 153 405  เศรษฐมิติเพื่อการวิเคราะหทางการเกษตร 
    Econometrics in Agricultural Analysis    3(3-0-6) 

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

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

xxx xxx   วิชาเลือก 
    Elective Course        3 หนวยกิต 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  18 หนวยกิต 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1           หนวยกิต 
    AG 154 104  นโยบายเกษตร  
    Agricultural Policy       3(3-0-6) 
    AG 154 502  การวิเคราะหโครงการเกษตร 
    Agricultural Project Analysis      3(2-3-5) 

AG 154 761  สัมมนาทางเศรษฐศาสตรเกษตร 
    Seminar in Agricultural Economics     1(1-0-2) 
    AG 154 798  การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 3  
    Practicum in Agricultural Economics III    1(0-6-3) 

 xxx xxx   วิชาเลือก 
    Elective Course        6 หนวยกิต 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน   14 หนวยกิต 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2           หนวยกิต 
  AG 154 775  โครงงานนักศึกษาดานเศรษฐศาสตรเกษตร 
    Student Project in Agricultural Economics   3(1-6-5) 
      xxx xxx  วิชาเลือก 
    Elective Course        3 หนวยกิต 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  6 หนวยกิต 

แผนท่ี 2 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1           หนวยกิต 
    AG 154 104  นโยบายเกษตร  
    Agricultural Policy       3(3-0-6) 
   AG 154 502  การวิเคราะหโครงการเกษตร 
    Agricultural Project Analysis      3(2-3-5) 

AG 154 761  สัมมนาทางเศรษฐศาสตรเกษตร 
    Seminar in Agricultural Economics     1(1-0-2) 



86 

 

    AG 154 796  การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 3  
    Practicum in Agricultural Economics III    1(0-6-3) 

xxx xxx  วิชาเลือก 
    Elective Course        6 หนวยกิต 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   14 หนวยกิต 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
    AG 004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 
    Cooperative Education in Agriculture  
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   6 หนวยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   
สาขาวิชาการประมง 

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

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

3. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เปนหลักสูตรที่
มีปรัชญาการจัดการศกึษา ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน มีการนําการวิจัย และทักษะที่เก่ียวของในการวิจัย มา
เปนฐานในการจัดการศึกษา (Research based learning, RBL) เปนหลักสูตรที่มุงผลิตนักวิชาการดานการ
ประมงท่ีมีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต ที่เปยมดวย
คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีความพรอมในการทํางาน สามารถแกไขปญหาและพัฒนาความรู
ของตนเองใหเขาใจในสถานการณของโลกท่ีมีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

3.2 วัตถุประสงค 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค

เพื่อผลิตนักวิชาการดานการประมงท่ีมีความรู ความสามารถ และ ทักษะที่โดดเดน มีความรูในหลักการเพาะและ
เลี้ยงสัตวน้ํา การบริการจัดการทรัพยากรประมง การแปรรูปและเพิ่มมูลคาสัตวน้ํา การจัดการแหลงน้ําและ
คุณภาพน้ํา ตลอดท้ังการผลิตอาหารสัตวน้ํา และสุขภาพสัตวน้ํา ท้ังในสัตวน้ําจืดและน้ําเค็ม มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเปนผูนํา มีความสามารถดานการสื่อสาร การถายทอดความรู  การวิเคราะหวิจัย การใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหมสามารถปฏิบัติงานดานการประมงไดอยางมือ
อาชีพ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและแหลงอาหารที่โปรตีนสําคัญของโลก 

 
4. จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 141 หนวยกิต 

โดยในการศึกษาจะประกอบดวย 2 แผนการศึกษา โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้  
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รายละเอียดหลักสูตร 
แผนที่ 1 แผนที่ 2  

(สหกิจศึกษา) 
หนวยกิต หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
    1.1  กลุมวิชาภาษา 12 12 
    1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  9  9 
    1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  9  9 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 105 105 
    2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี 26 26 
    2.2 กลุมวิชาบังคับ 70 70 
        2.2.1 กลุมวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ 30 30 
        2.2.2 กลุมวิชาชีพ 34 31 
        2.2.3 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   
                - วิชาฝกงาน 6 3 
                - วิชาสหกิจศึกษา  6 
    2.3 กลุมวิชาเลือก 9 9 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

รวม 141 141 
 
5. รายวิชา 
5.1 หมวดศกึษาทั่วไป 

  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาการประมง ทุกแผนจะตองเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังตอไปนี้ 30 หนวยกิต 

1.  กลุมวิชาภาษา          12 หนวยกิต 
   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. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    9 หนวยกิต 

AG001 002    เกษตรเพื่อสุขภาวะ                           3(3-0-6) 
                        Agriculture for well being 
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AG001 003    เกษตรเชิงสรางสรรค                                       3(3-0-6) 
                        Creative Agriculture 

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

3.  กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร                  9 หนวยกิต 
AG001 001  การสื่อสารทางการเกษตร                   3(3-0-6) 

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

   GE363 789   ผูประกอบการสรางสรรค                 3(3-0-6) 
                        Creative Entrepreneurs 
  000 160   คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน                   
                        Basic Computer and Information Technology  
       รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 

ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ไมมีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
5.2 หมวดวิชาเฉพาะ         105 หนวยกิต    
   5.2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ          26 หนวยกิต 
   AG003 301   สถิติพื้นฐานเพื่อการเกษตร      3(3-0-6) 
         Basic Statistics for Agriculture 
   SC101 011   ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1      2(2-0-4) 
         Biology for Agriculture I 
   SC101 012   ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1    1(0-2-1) 
          Biology for Agriculture Laboratory I 
      SC101 013   ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 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   เคมีอินทรียพื้นฐาน          3(3-0-6)  
           Elementary Organic Chemistry   
  SC401 005   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ       3(3-0-6) 
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           Mathematics for Health Science 
        SC501 000   ฟสิกสเบ้ืองตน          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 กลุมวิชาบังคบั           70 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ                                        30 หนวยกิต 
AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร            3(2-3-5)  

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

              General Fisheries 
   AG181 202   หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ          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   พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพสัตวนํ้า    3(3-0-6) 
      Genetics and Biotechnology of Aquatic Animals 
   AG183 302   หลักการจัดการฟารมสัตวน้าํ         3(2-3-5) 
                          Principles of Aquafarm Management 
  AG183 401   สุขภาพสัตวนํ้า           3(2-3-5) 
              Aquatic Animal Health 
   AG183 206   หลักโภชนาการสัตวน้ํา          3(3-0-6) 
                  Principles of Aquatic Animal Nutrition 
   AG183 501   ผลิตภัณฑประมง           3(2-3-5) 

     Fishery Products 
 

แผนที่ 1 
   2) กลุมวิชาชีพ                                                         34 หนวยกิต 
    นักศกึษาจะตองเรียนรายวิชากลุมวิชาชีพ และกลุมวิชาฝกงานและสหกจิศกึษาให
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา         6 หนวยกิต 
AG181 796   การฝกงานทางการประมง 1           1(0-6-3) 

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

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

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

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

                  Practicum in Fisheries VI 
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แผนที่ 2 
2) กลุมวิชาชีพ                                                         31 หนวยกิต 

    นักศกึษาจะตองเรียนรายวิชากลุมวิชาชีพ และกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษาให
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 หรือ C ทุกรายวิชา และใหเรียนรายวิชาในกลุมวิชาชีพ ยกเวน
รายวิชา AG 184 775 โครงงานนักศึกษาทางดานประมง จํานวน 3 หนวยกิต และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ในกลุม
ฝกงานและสหกิจศึกษา 

3) กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา        9 หนวยกิต 
  AG004 785  สหกิจศึกษาทางการเกษตร     6 หนวยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 

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

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

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

 
 5.2.3 กลุมวิชาเลือก                                                           9 หนวยกิต 
   นักศึกษาทั้ง 2 แผนการศกึษาใหเลือกเรยีนรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ภาควิชา
กําหนดเพ่ิมภายหลัง ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

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

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

อาหารสัตวน้าํ 
     Quality Control and Evaluation of Feedstuffs and Aquatic   

     Animal Feed 
  AG184 304   การสงเสริมการประมง              3(3-0-6) 
       Fishery Extension 
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  AG 184 402  โรคของกุง               3(3-0-6) 
     Shrimp Diseases 
  AG 184 403  โรคและปรสิตของสัตวน้ํา                                           3(3-0-6) 
     Diseases and Parasites of Aquatic Animals 
  AG 184 502  จุลชีววิทยาสาํหรับผลิตภัณฑสัตวน้ํา           3(3-0-6) 
     Microbiology for Aquatic Animal Products 

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

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

 
5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                6 หนวยกิต    
  ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
6. แผนการศกึษา 

แผนที่ 1 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 
        LI 101 001  ภาษาอังกฤษ 1 

English I 
3(3-0-6) 

       GE321 415  ทักษะการเรียนรู  
Learning Skills 

3(3-0-6) 

     AG001 001 การสื่อสารทางการเกษตร  
 Agricultural Communication 

3(3-0-6) 

    AG181 201 การประมงท่ัวไป 
General Fisheries 

3(3-0-6) 

    AG181 796 การฝกงานทางการประมง 1         
Practicum in Fisheries I 

1(0-6-3) 

    SC101 011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1 
Biology for Agriculture I 

2(2-0-4) 

    SC101 012 ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1 
Biology for Agriculture Laboratory I 

1(0-2-1) 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 16 หนวยกิต 
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
         LI101 002 ภาษาอังกฤษ 2 

English II 
3(3-0-6) 

      AG001 002 เกษตรเพื่อสุขภาวะ 
Agriculture for Well Being 

3(3-0-6) 

      AG001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค     
 Creative Agriculture 

 3(3-0-6) 

      AG181 202 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 
Principles of Aquaculture 

3(3-0-6) 

      AG181 797 การฝกงานทางการประมง 2         
Practicum in Fisheries II 

1(0-6-3) 

     SC101 013 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2 
Biology for Agriculture II 

2(2-0-4) 

     SC101 014 ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2 
Biology for Agriculture Laboratory II 

1(0-2-1) 

     SC401 005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 
Mathematics for Health Science 

3(3-0-6) 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 
      LI102 003 ภาษาอังกฤษ 3 

English III 
3(3-0-6) 

       GE142 145  ภาวะผูนาํและการจัดการ  
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

       AG182 203  การเพาะและอนุบาลสัตวน้ําจดื 
Breeding and Nursing of Freshwater Animals 

3(2-3-5) 

     AG182 301 กฎหมายและการอนุรักษทรัพยากรประมง 
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 จุลชีววิทยาท่ัวไป  
General Microbiology 

3(3-0-6) 

     SC702 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
General Microbiology Laboratory 

1(0-3-3) 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 หนวยกิต 
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกติ 
    LI102 004 ภาษาอังกฤษ 4 

English IV 
3(3-0-6) 

       GE363 789 ผูประกอบการสรางสรรค  
Creative Entrepreneurs 

  3(3-0-6) 

     AG182 101 มีนวิทยา 
Ichthyology 

3(2-3-5) 

    AG182 102  สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง 
Aquatic Invertebrates  

3(3-0-6) 

    SC201 103 เคมีอินทรียพื้นฐาน 
Elementary Organic Chemistry 

3(3-0-6) 

    SC501 000  ฟสิกสเบ้ืองตน 
Elementary Physics 

3(3-0-6) 

       XXxxx xxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 หนวยกิต 

 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          หนวยกิต 
         AG003 301 สถิติพื้นฐานเพื่อการเกษตร 

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

 AG183 103 อนกุรมวิธานของปลา 
Fish Taxonomy 

3(2-3-5) 

AG183 104 หลักนิเวศวิทยาทางน้ํา 
Principles of Aquatic Ecology 

3(2-3-5) 

    AG183 205  การเพาะและอนุบาลสัตวทะเล  
Breeding and Nursing of Marine Animals 

3(2-3-5) 

AG183 302 หลักการจัดการฟารมสัตวน้าํ 
Principles of Aquafarm Management 

3(2-3-5) 

    AG183 501 ผลิตภัณฑประมง 
Fishery Products 

3(2-3-5) 

          AG183 796 การฝกงานทางการประมง 3 
Practicum in Fisheries III 

1(0-6-3) 

          AG183 797  การฝกงานทางการประมง 4 
Practicum in Fisheries IV 

1(0-6-3) 

                 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน                20 หนวยกิต 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกติ 
   AG003 302   การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 

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

          AG183105 ชีววิทยาการประมง 
Fishery Biology 

3(2-3-5) 

          AG183 204 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพสัตวนํ้า 
Genetics and Biotechnology of Aquatic Animals 

3(3-0-6) 

          AG183 401 สุขภาพสัตวน้ํา 
Aquatic Animal Health 

3(2-3-5) 

         AG183 206 หลักโภชนาการสัตวน้ํา 
Principles of Aquatic Animal Nutrition 

3(3-0-6) 

          AG183 601  คุณภาพน้ําเพื่อการประมง 
Water Quality for Fisheries 

3(2-3-5) 

                         รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 หนวยกิต 
  
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                              หนวยกิต  

    AG184 303 การจัดการอางเก็บน้ําและพื้นที่ชุมน้ําเพ่ือการประมง  
Reservoir and Wetland Management for Fisheries 

3(3-0-6) 

    AG184 207  อาหารและการใหอาหารสัตวนํ้า 
Feed and Feeding for Aquatic Animals 

3(2-3-5) 

          AG184 796  การฝกงานทางการประมง 5 
Practicum in Fisheries V 

1(0-6-3) 

         AG184 797 การฝกงานทางการประมง 6 
Practicum in Fisheries VI 

1(0-6-3) 

         AG184 775 โครงงานนักศึกษาดานการประมง 
Student Project in Fisheries 

3(1-6-5) 

          AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชพี 
Elective Course 

3 หนวยกิต 

        AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชพี 
Elective Course 

3 หนวยกิต 

                            รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 17 หนวยกิต 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
        AG184 602  หลักการสรางฟารมสัตวน้ํา 

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

      AG184 761  การสัมมนาทางการประมง 
Seminar in Fisheries 

1(1-0-2) 

    AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชพี 
Elective Course 

3 หนวยกิต 

    XX xxx xxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หนวยกิต 

                           รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 หนวยกิต 
 

แผนที่ 2  

ป 1 -2 เรียนเหมือนแผนที่ 1 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

 

หนวยกิต 
      AG 003 301 สถิติพื้นฐานเพื่อการเกษตร 

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

       AG 183 103 อนุกรมวิธานของปลา 
Fish Taxonomy 

3(2-3-5) 

       AG 183 104 หลักนิเวศวิทยาทางน้ํา 
Principles of Aquatic Ecology 

3(2-3-5) 

      AG 183 205 การเพาะและอนุบาลสัตวทะเล  
Breeding and Nursing of Marine Animals 

3(2-3-5) 

         AG183 302 หลักการจัดการฟารมสัตวน้าํ 
Principles of Aquafarm Management 

3(2-3-5) 

         AG183 501 ผลิตภัณฑประมง 
Fishery Products 

3(2-3-5) 

         AG183 796 การฝกงานทางการประมง 3 
Practicum in Fisheries III 

1(0-6-3) 

         XX xxx xxx วิชาเลือกเสรี 
Free Elective Course 

3 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22 หนวยกิต 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2                          หนวยกิต  
      AG003 302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 

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

      AG183 105 ชีววิทยาการประมง 
Fishery Biology 

3(2-3-5) 

       AG183 204 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้าํ 
Genetics and Biotechnology of Aquatic Animals 

3(3-0-6) 

       AG183 401 สุขภาพสัตวน้าํ 
Aquatic Animal Health 

3(2-3-5) 

       AG183 206 หลักโภชนาการสัตวน้ํา 
Principles of Aquatic Animal Nutrition 

3(3-0-6) 

       AG183 601 คุณภาพนํ้าเพื่อการประมง 
Water Quality for Fisheries 

3(2-3-5) 

                      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 18 หนวยกิต 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 
        AG184 303 การจัดการอางเก็บน้ําและพื้นที่ชุมนํ้าเพื่อการประมง  

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

        AG184 207 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา 
Feed and Feeding for Aquatic Animals 

3(2-3-5) 

        AG184 602 หลักการสรางฟารมสตัวนํ้า 
Principles of Aquafarm Construction 

3(3-0-6) 

        AG184 761 การสัมมนาทางการประมง 
Seminar in Fisheries 

1(1-0-2) 

         AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชพี 
Elective Course 

3 หนวยกิต 

         AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชพี 
Elective Course 

3 หนวยกิต 

         AG18x xxx วิชาเลือกในวิชาชพี 
Elective Course 

3 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 หนวยกิต 
 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
       AG004 785 สหกิจศึกษาทางการเกษตร 

Cooperative Education in Agriculture 
6 หนวยกิต 

        รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 หนวยกิต 
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หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562) 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

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

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

3. วิชาเอก   เกษตรนวัตกรรม 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผนการศกึษาปกติ   จํานวน 129 หนวยกิต 
แผนการศกึษาเทียบเรยีน  จํานวน 84 หนวยกิต 

5. รูปแบบหลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ประเภทหลักสูตรปฏิบัติการ 

6. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
6.1 ปรัชญา 

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) มุงผลิต
บัณฑิตใหมีความรูความสามารถโดยใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูทั้งในมหาวิทยาลัย  ใน
สถานประกอบการ และในชุมชน เพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรูดวยการปฏิบัติในสภาพจริงเปนสําคัญ 
รวมทั้งการรวมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีความรูและ
ทักษะการปฏิบัติงานดานเกษตรศาสตรโดยบูรณาการองคความรูรอบดานสูการปฏิบัติ มีแนวคิดในการเปน
ผูประกอบการ และนักสรางสรรคเกษตรนวัตกรรมมีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอม
สําหรับการทํางานการแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน 

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

วัตถุประสงคของหลักสูตร คือ 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเปนผูประกอบการอิสระ เปนเกษตรกรอัจฉริยะ เปนผูนําทางดาน

การเกษตรใหสังคม  
2. มีความรูและทักษะปฏิบัติงานทางดานการเกษตรอยางบูรณาการ และประยุกตใชนวัตกรรมทาง

การเกษตรไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง โดยใช

ทักษะการวิเคราะหปญหาและโอกาสในสภาพจริงของชุมชนสามารถจัดทําแผนบูรณาการผลิตและการตลาด
ทางการเกษตรได 
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โดยเมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตรแลว บัณฑิตจะตองมีผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program 
learning outcomes, PLOs) ดังนี้ 

1. สามารถประยุกตใชความรูดานการผลิต เทคโนโลยีทางการเกษตรแมนยํา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรูดานการตลาด การเงินและการบัญชี เพื่อออกแบบนวัตกรรมดานการผลิต นวัตกรรมการใหบริการ หรือ
นวัตกรรมดานกระบวนการ 

  2. สามารถพัฒนาแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดนวัตกรรม
ดานการผลิต นวัตกรรมการใหบริการ หรือนวัตกรรมดานกระบวนการ 

3. สามารถสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5. สามารถประเมิน และวิเคราะหปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติไดอยางสอดคลองตามกฎหมาย ขอกําหนดและระบบ
มาตรฐานสากลที่เก่ียวของ 

6. สามารถเรยีนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
 

7. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน          เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
ภาคการศึกษาปลาย       เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน (ถามี) 

8. โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีปฏิบัติการ  
จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนหนวยกิตตามแผนการศึกษา 

ปกติ 129 หนวยกติ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
1.1 กลุมวิชาภาษา 12 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี 8 
2.2 กลุมวิชาบังคับ 79 
   2.2.1 กลุมวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ 10 
   2.2.2 กลุมวิชาชีพ 30 
   2.2.3 กลุมวิชาฝกงาน 3 

   2.2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณอาชีพ 36 

2.3 กลุมวิชาเลือก 6 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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รายวิชาในหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หนวยกิต 

นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม แผนการศึกษาปกติ และ
แผนการศกึษาเทียบเรยีน ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปดังตอไปนี้ รวม 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษา          12 หนวยกิต 
  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 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         9 หนวยกิต 
  AG 001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ       3(3-0-6) 
     Agriculture for Well Being    
  AG 001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค     3(3-0-6) 
     Creative Agriculture 
 GE 142 145  ภาวะผูนําและการจัดการ                   3(3-0-6) 

    Leadership and Management 
1.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร                  9 หนวยกิต 

AG 001 001  การสื่อสารทางการเกษตร                  3(3-0-6) 
                        Agricultural Communication 
      GE 321 145  ทักษะการเรียนรู       3(3-0-6) 
                       Learning Skills                                        

   GE 363 789  ผูประกอบการสรางสรรค                3(3-0-6) 
                        Creative Entrepreneurs 

000160  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน               - 
    Basic Computer and Information Technology  

***รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-Learning 
ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ไมมีการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด*** 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ         
นักศึกษาตองเรียนรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 8 หนวยกิต  
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ         8 หนวยกิต 

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

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

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

2.2 กลุมวิชาบังคบั   
นักศึกษาตองเรยีนรายวิชาในกลุมวิชาบังคบัพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 10 หนวยกิต  
2.2.1 กลุมวิชาบังคับพื้นฐานวิชาชีพ       10 หนวยกิต 

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

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

Basics of Farm Mechanization 
  2.2.2 กลุมวิชาชีพ          

นักศึกษาตองเรียนรายวิชาในกลุมวิชาชพี จํานวน 30 หนวยกิต ดังรายละเอียดแยกตาม
กลุมวิชาดังตอไปนี้ 

ก. กลุมวิชาการผลิต          7 หนวยกิต 
AG 212 101  ธุรกิจการเกษตรเบื้องตน      1(0-3-2) 

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

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

  เศรษฐกิจและสัตวน้ํา    
 Production and Innovative Management of 
 Livestock and Aquatic Animal 

ข. กลุมวิชานวัตกรรมการเกษตร        15 หนวยกิต 
               AG 213 105  การเกษตรอินทรียและเกษตรผสมผสาน     3(2-3-5) 

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

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

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

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

ค. กลุมวิชาผูประกอบการ         8 หนวยกิต 
 AG 211 301  การจัดการธุรกิจสมัยใหม      2(2-0-4) 

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

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

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

2.2.3 กลุมวิชาฝกงาน         3 หนวยกิต 
นักศึกษาตองเรียนรายวิชาในกลุมวิชาฝกงาน จํานวน 3 หนวยกิต  

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

     Practicum in Basic Animal Science  
2.2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณอาชีพ       36 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนรายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณอาชีพ จํานวน 36 หนวยกิต  
 AG 212 796    การฝกประสบการณอาชพีเกษตร 1    6 หนวยกิต 

Work Experience in Agricultural Career I 
AG 213 796    การฝกประสบการณอาชพีเกษตร 2    6 หนวยกิต 

 Work Experience in Agricultural Career II 
AG 214 796   การฝกประสบการณอาชีพเกษตร 3    12 หนวยกิต 

 Work Experience in Agricultural Career III 
AG 214 797   การฝกประสบการณอาชพีเกษตร 4    12 หนวยกิต 

Work Experience in Agricultural Career IV 
2.3 กลุมวิชาเลือก           6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอื่นๆที่
คณะฯเปดสอน หรือกําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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AG 134 601  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเชิงพาณิชย    3(2-3-5) 
Commercial Plant Tissue Culture 

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

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

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

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

EN 313 400  เครื่องจักรกลเกษตร      3(3-0-6) 
     Agricultural Machinery 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6 หนวยกิต 

ใหนักศกึษา  ลงทะเบียนเรยีนวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

แผนการศึกษา 
เพื่อใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษามีความตอเนื่องและครบตามหลักสูตรกําหนด จึงไดแสดง

แผนการศกึษาไวเปนแนวทางในการลงทะเบียน นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงลําดับวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนไดตาม
ความเหมาะสม หรือตามคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา หรือตามการเปลี่ยนแปลงของการเปดสอนของรายวิชา 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1       
LI 101 001   ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

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

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

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     15 หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตสะสม     15 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2          
  LI 101 002   ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
     English II 
  AG 001 002  เกษตรเพื่อสุขภาวะ      3(3-0-6) 
     Agriculture for Well Being 
  AG 001 003  เกษตรเชิงสรางสรรค     3(3-0-6) 
     Creative Agriculture 

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

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

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

     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     20 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     35 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1          
  LI 102 003    ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 
     English III 
  GE 142 145  ภาวะผูนาํและการจัดการ     3(3-0-6) 
     Leadership and Management 

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

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

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

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     54 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2           
LI 102 004   ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 

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

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

เศรษฐกิจและสัตวนํ้า (บังคับเรียน)  
Production and Innovative Management of 
Livestock and Aquatic Animal 

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

        AG 213106  การคัดเลือกพันธุพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ  3(2-3-5)   
     Plant Selection and Seed Production 
     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      18 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม      72 หนวยกิต 
 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3           
AG 212 796  การฝกประสบการณอาชพีเกษตร 1   6 หนวยกิต 

Work Experience in Agricultural Career I 
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม      78 หนวยกิต 

 
ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1          

              AG 213 202  การเกษตรแมนยํา และการเกษตรเรอืนกระจก   3(2-3-5) 
Precision and Greenhouse Farming 

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

AG 213 204  การวิเคราะหพื้นที่และวางแผนพัฒนาการเกษตร  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 หนวยกิต 
     Elective Course  
     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     14 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     92 หนวยกิต 
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ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2          
               AG 213 105  การเกษตรอินทรียและเกษตรผสมผสาน   3(2-3-5) 

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

Modern Marketing 
     รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     8 หนวยกิต 
     รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     100 หนวยกิต 
 

ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3          
AG 213 796  การฝกประสบการณอาชพีเกษตร 2   6 หนวยกิต 

Work Experience in Agricultural Career II 
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน      6 หนวยกิต 

     รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     106 หนวยกิต 
 

ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1          
       AG 214 796  การฝกประสบการณอาชพีเกษตร 3   12 หนวยกิต 

Work Experience in Agricultural Career III 
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     12 หนวยกิต 

    รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     118 หนวยกิต 
 
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2          

               AG 214 797  การฝกประสบการณอาชพีเกษตร 4   12 หนวยกิต 
Work Experience in Agricultural Career IV 
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     12 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     130 หนวยกิต 
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คําอธิบายรายวิชา(Course Description) 
LI101 001  ภาษาอังกฤษ 1         3(3-0-6) 

 English I 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพื่อสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียน 
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  

การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพื่อสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจําวันและในการเรียนใน
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 

การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจําวันการเรียน 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 

การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ไดในชีวิตประจําวันการเรียน 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  ภาวะผูนําและการจัดการ        3(3-0-6) 

  Leadership and Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําบุคลิกภาพลักษณะและบทบาทผูนํา การสรางทีมงาน และการ
ทํางานเปนทีมหลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเองการจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการกับความขัดแยงการจัดการเชิงกลยุทธแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการ 

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   ทักษะการเรียนรู         3(3-0-6) 
Learning Skills 

      เง่ือนไขของรายวิชา :ไมมี 
แนวคิดและความสําคัญของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 การรูดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะหการคัด

สรรแหลงสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห 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   ผูประกอบการสรางสรรค        3(3-0-6) 

Creative Entrepreneurs 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

คุณลักษณะผูประกอบการ หลักจริยธรรมสําหรับผูประกอบการ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 
การสรางแรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะหตลาด การหาแหลงทุน การวางแผนธุรกิจ การสราง      แบรนด 
และเครื่องหมายการคา การบัญชีเบื้องตน 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 : ไมมี 
ความสําคัญและองคประกอบของการสื่อสารทางการเกษตร  การคัดลอกผลงานการฟงเพื่อรวบรวม

ขอมูลสารสนเทศและการตั้งคําถาม การอานเพื่อรวบรวมขอมูลและการตั้งคําถาม การสื่อสารผานการเขียน 
การสื่อสารผานการพูด การผลิตสื่อการสื่อสารผานสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานการสรางสรรคและ
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 เกษตรเพื่อสุขภาวะ         3(3-0-6) 
   Agriculture for Well Being 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญของการเกษตรตอสุขภาวะความสัมพันธของเกษตร อาหารและสุขภาพ การเกษตรตอความ
ม่ันคงและความปลอดภัยดานอาหาร นวัตกรรมการเกษตรเพ่ืออาหารและสุขภาพ การเกษตรเพื่อความยั่งยืน
ของภาคการเกษตรและสิ่งแวดลอม เกษตรอภิรมย แนวโนมการเกษตรในอนาคต 

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 เกษตรเชิงสรางสรรค        3(3-0-6) 
 Creative Agriculture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความหมายและความสําคัญของเกษตรเชิงสรางสรรค แนวคิดการสรางเกษตรเชิงสรางสรรค เกษตรเชิง
สรางสรรคเพื่อการผลิตอาหาร เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อ
สิ่งแวดลอม เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อพลังงานเพื่อภูมิทัศน เกษตรเชิงสรางสรรคเพื่อสังคมเมืองสีเขียว การ
ออกแบบและการนําเสนอโครงการการเกษตรเชิงสรางสรรค  

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:ไมมี 

ความสัมพันธระหวางพืชกับผูบริโภคระบบการผลิตพืชการจําแนกพืชพันธุพืชและพระราชบัญญัติพันธุ
พืชการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชการจัดการการผลิตพืชดานการขยายพันธุพืช การเขตกรรม การ
จัดการศัตรพูืชและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช 

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   หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา      4(3-3-7) 

 Principle of Economic Livestock and Aquatic Animal Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

หลักการผลิตสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ พันธุสัตว การผสมพันธุ อาหารและการใหอาหาร การ
จัดการเลี้ยงดู การตลาด การปองกันโรคและพยาธิของสัตวปก สุกร โคเนื้อ กระบือ โคนม และสัตวน้ํา ปญหา
และปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตนตอการผลิตสัตว การตลาด และการคาผลิตภัณฑสัตว 

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. 
AG001796   การฝกงานทางพชืศาสตร 1       1(0-6-3) 

Practicum in Plant ScienceI 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 
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การฝกปฏิบัติในการผลิตพืชไรที่สําคัญแบบครบวงจร เริ่มตั้งแตการเตรียมดิน การเขตกรรม การ
ประเมินตนทุนและกําไร การฝกทักษะในการใชเครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรในกระบวนการการผลิต
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   การฝกงานทางพชืศาสตร 2       1(0-6-3) 

 Practicum in Plant Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

การฝกปฏิบัติการผลิตพืชสวนเบื้องตนเริ่มตนตั้งแตการเตรียมพื้นท่ีปลูก การวางระบบน้ําสาํหรับการ
ผลิตพืชสวน การเพาะเมล็ดและการยายกลา การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และการจัดการการตลาด
ผลิตผลพืชสวน 

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

 Practicum in Basic Animal Science  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การฝกปฏิบัติในฟารมดานพันธุสัตวอาหารการจัดการ และเทคนิคท่ีจําเปนในการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ
ไดแก โคเนื้อ โคนม กระบือสุกรสัตวปกพืชอาหารสัตว เกษตรผสมผสานและการฝกเทคนิคในหองปฏิบัติการ 

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 : ไมมี 
ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน นิเวศวิทยาบริเวณ

รอบราก ความอุดมสมบูรณของดินและปุย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน การจัดการและการ
อนุรักษดินและน้ํา การประเมินดินเพื่อการใชประโยชนตามศักยภาพของดินทางการเกษตร และความสัมพันธ
ของดินกับสิ่งแวดลอม 

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   สังคมเกษตรและการสงเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 

 Agricultural Society and Agricultural Extension 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
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สังคมเกษตร การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมของสังคมเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมเกษตรการ
แพรกระจายนวัตกรรมทางการเกษตร การทาํความเขาใจเกษตรกรและชุมชน การสงเสริมการเกษตรและการ
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   กีฏวิทยาเบื้องตน         3(2-3-5) 

 Elementary Entomology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ลักษณะทั่วไปของแมลงและความสําคัญ ความหลากหลายและการจัดจําแนกกลุมแมลง โครงสรางและ
หนาท่ี พฤติกรรมแมลงและนิเวศวิทยา แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ การใชประโยชน และการควบคุมแมลงศัตรู 

Overview of Insects and their importance, diversity and classification, structure and 
function, behavior and ecology,economic insect, insect utilization and insect pest 
management.  
AG002204   หลักการวิทยาโรคพชื        3(2-3-5) 

 Principles of Plant Pathology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญของโรคพืช ความหมายและลักษณะอาการของโรค สาเหตุและองคประกอบการเกิดโรค 
กระบวนการเกิดโรค วงจรโรคและการแพรระบาด โรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อสาเหตุกลุมตางๆ การวินิจฉัยสาเหตุ
โรคพืช และการปองกันกําจัดโรคพืช 

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   สถิติพื้นฐานเพื่อการวิจัยทางการเกษตร      3(3-0-6) 

Basic Statistics for Agricultural Research 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

สถิติพื้นฐานที่สําคัญในการวิจัยทางการเกษตร ความนาจะเปน การทดสอบสมติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะหความแปรปรวนและความสัมพันธทางสถิติ แนวคิดการทํางานวิจัย และการเตรียมขอเสนอ
โครงการวิจัยเบื้องตน 

Basic statistics for agricultural research, probability, hypothesis testing, statistical 
analysis of variance and relationship, concept of research methodology, and basic in 
research proposal preparation. 
AG003302 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร      3(2-3-5) 

 Experimental Design in Agriculture    
เงื่อนไขของรายวิชา : AG003 301 

การวางแผนการทดลอง วิธีวิเคราะหความแปรปรวน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางทรีทเมนตและ
กลุมของทรีทเมนตแผนการทดลองแบบตางๆ การจัดการทดลองแบบแฟกทอเรียลการแกปญหาขอมูลที่มี
ปญหา การประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ 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   พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร    3(3-0-6) 

 Agricultural Genetics and Biotechnology 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC101 011, SC101 013 

บทบาทของพันธุศาสตรจากอดีตสูอนาคต กฎของเมนเดลจากดีเอ็นเอถึงโปรตีนยีนและการแสดงออก
ของยีนการกลายพันธุระดับยีนและโครโมโซม มัลติเพิลอัลลีล การถายทอดลักษณะพันธุกรรมที่ถูกควบคุมดวย
ยีนที่อยูนอกเหนือนิวเคลียสและผลของการเปนแม เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และความรูทางพันธุ
ศาสตรท่ีคนพบใหมๆ 

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 การจัดการธุรกิจเกษตรเบื้องตน       3(3-0-6) 

 Introduction to Agribusiness Management 
 เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 

บทบาทและความสําคัญของธุรกิจเกษตร แนวคิดพื้นฐานในการจัดการธุรกิจเกษตร 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. 
AG004785   สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 

Cooperative Education in Agriculture  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เกี่ยวของกับอาชีพการเกษตร ในสถานที่หรือหนวยงานของเอกชนหรือรัฐโดย
โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา   

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

Insect Identification 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การแบงหมวดหมูทางอนุกรมวิธาน วิวัฒนาการ สายวิวัฒนาการ การวิเคราะหและการจําแนกแมลงใน
ระดับอันดับและระดับวงศที่สาํคัญ  

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

สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง สัณฐานวิทยาภายนอกและภายใน โครงสรางและหนาที่ 
สรีรวิทยาพฤตกิรรมวิวัฒนาการ ความสัมพันธระหวางแมลงและสภาพแวดลอม  

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 : ไมมี 

แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ แมลงศัตรูธรรมชาติ ชีวประวัติ พืชอาศัย ลักษณะการเขาทําลาย การ
แพรกระจาย 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 : ไมมี 

ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลงปจจัยควบคุมประชากรแมลง พลวัตรประชากร รูปแบบการกระจาย
และความหลากชนิดของแมลง ความสัมพันธระหวางพืช กับแมลงและศัตรูธรรมชาติองคประกอบนิเวศวิทยา
ชุมชนแมลง แนวทางการประยุกตใชนิเวศวิทยาแมลง 

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 : ไมมี 

หลักการ วิธีการควบคุมและการจัดการแมลงศัตรู สาเหตุของการระบาด ขอตกลงสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชขององคการการคาโลก 

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   สารกําจัดแมลงและวิธีการใช       3(2-3-5) 

 Insecticides and Application 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ชนิดของสารกําจัดแมลง สูตรผสมของสารกําจัดแมลง กลไกการออกฤทธิ์ วิธีการใชสารกําจัดแมลง 
เครื่องมือพนสาร การเสื่อมสลาย การเคลื่อนยาย และการตกคางของสารกําจัดแมลงในสิ่งแวดลอม อันตราย
จากการใชสารกําจัดแมลง 
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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   การฝกงานทางกีฏวิทยา 1        1(0-6-3) 
    PracticuminEntomology I 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การจัดเก็บแมลงในพิพิธภัณฑแมลง การวาดภาพแมลงทางวิทยาศาสตร การใชและการดูแลรักษากลอง
จุลทรรศน การเตรียมตัวอยางแมลงขนาดเล็กในการวิจัยทางกีฏวิทยา การเตรียมตัวอยางเพื่องานทางชีว
โมเลกุล เทคนิคการเก็บตัวอยางไสเดือนฝอยกอโรคในแมลง การตรวจเชื้อกอโรคในแมลง การดูแลรักษา
เครื่องมือพนสารกําจัดแมลง 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 : ไมมี  

หลักการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยใชสิ่งที่มีชีวิต ชนิดของชีวินทรียที่มีประโยชน และการ
นํามาใชในการควบคุมโดยชีววิธี การอนุรักษและการเพ่ิมปรมิาณศัตรูธรรมชาติ การใชวิธีการควบคุมโดยชีววิธี
รวมกับวิธีการควบคุมอ่ืน 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   กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว        3(2-3-5) 

 Post-harvest Entomology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ผลผลิตการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและสาเหตุการสูญเสียของผลผลิตการเกษตร ชนิด ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา พฤติกรรม และลักษณะความเสียหายของแมลงหลังการเก่ียวเก็บของผลผลิตทางการเกษตร ไดแก 
แมลงศัตรูในโรงเก็บ แมลงศัตรูผลผลิตของผักและไมผล แมลงศัตรูผลผลิตของไมตัดดอก วิธีการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในการควบคุมแมลงศัตรูท่ีเขาทําลายผลิตผลภายหลังการเก็บเก่ียวที่สําคัญทางเศรษฐกิจ 

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 : ไมมี 
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ผลผลิตของแมลงท่ีใชในเชิงอุตสาหกรรม การจําแนกลักษณะทางสณัฐานวิทยาและสรีรวิทยา วงจรชีวิต
และพฤติกรรม แนวคิดการเลี้ยง การขยายพันธุ การจัดการ เครื่องมือและอุปกรณ พืชอาศัยและการจัดการ 
การควบคุมโรคและแมลงศัตร ูผลิตภัณฑ การแปรรูปและการเพิ่มมูลคา 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 : ไมมี 

เทคโนโลยีและการจัดการสวนหมอน การผลิตไขไหม การผลิตรังไหม การอบรังไหม และการสาวเสน
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   ธุรกิจการทําฟารมแมลงกินได       3(2-3-5)  

Edible Insect Farming Business 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญและประวัติการใชแมลงเปนอาหารความหลากหลายและประโยชนของการใชแมลงเปน
อาหารคุณคาทางโภชนาการของแมลงกินไดการทําฟารมแมลงสําหรับเปนอาหารคนและอาหารสัตวผลิตภัณฑ 
การแปรรูป การเพิ่มมูลคา กฎระเบียบและมาตรฐานฟารม หวงโซอุปทาน 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   แมลงศัตรูในบานเรือนและชุมชน       3(2-3-5) 

 Urban Entomology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ชนิด ความสําคัญ และนิเวศวิทยาของแมลง และสัตวที่มีลักษณะใกลเคียง ที่อยูในบริเวณที่อยูอาศัย
และเขตชุมชน ปญหาและความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ ตลอดจน
วิธีการปองกันกําจัด 

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 : ไมมี 

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

Environmental Entomology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญของแมลงในระบบนิเวศตางๆ การปรับตัวของแมลงในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากมลพิษทางอุตสาหกรรม กิจกรรมทางการเกษตร และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การใช
แมลงเปนดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดลอม การใชแมลงเพื่อประเมินทางสิ่งแวดลอมและการประยุกตใชแมลงในการ
พยากรณเหตุการณที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอม 

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 : นักศึกษาชั้นปที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 

การเขียนบทความปริทัศน การคนควาเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับกีฏวิทยา การนําเสนอ การ
อภิปราย และการสรปุผลการสัมมนา  

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

 Special Problems in Entomology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปที่ 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานกีฏวิทยา การตรวจเอกสารรายงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล 
เขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย  

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

Student Project in Entomology 
เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 
 

การจัดทําขอเสนอโครงการ การดําเนินงานโครงการ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ การนําเสนอผลงาน 
Writing project proposal, conducting project, writing and presenting a final report. 

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

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
การฝกงานทางดานกีฏวิทยากับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา  
Practical work in entomology in related organizations approved by the department. 
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AG112 201    จุลชีพกอโรคพชื         3(2-3-5) 
 Plant Pathogens  

เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101#, SC702 102# หรือ AG002 204#  
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา การดํารงชีพ วงจรการเกิดโรค การแพรระบาด และการจัดจําแนกของสิ่งมีชีวิต

ที่เปนสาเหตุของโรคพืช วิทยาอาการโรค ความสัมพันธกับพืชอาศัย และเทคนิคพื้นฐานที่ใชในการศึกษาเชื้อ
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#  

ความสําคัญและประโยชนของการวินิจฉัยโรค ขั้นตอนการวินิจฉัยโรคพืช การใชขอมูลทุติยภูมิ
ประกอบการวินิจฉัย การเก็บตัวอยางโรคและการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย เทคนิคพื้นฐานและขั้นสูงในวิธีการ
วินิจฉัยโรคพืชตามกลุมสาเหตุโรค การพิสูจนโรค การรายงานผลการวินิจฉัยและการใหคําแนะนําการควบคุม
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#   

การระบาดของโรคพืชและการพยากรณโรค การประเมินความเสียหายจากโรคพืช หลักการ และวิธีการ
ปองกันกําจัดโรคพืชโดยวิธีตาง ๆ การใชและวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใชปองกันกําจัดโรคพืช 
การปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใชสารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพดานการปองกันกําจัดโรคพืช หลักปฏิบัติที่
ดีทางการเกษตร ฐานขอมูลศัตรูพืช 

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 การขยายพันธุ การแพรกระจาย การดํารงชีพ ชีววิทยา ลักษณะสําคัญและการจําแนก
เห็ดราในไฟลัมตาง ๆ ความสัมพันธของเห็ดรากับสิ่งแวดลอม ประโยชนและโทษของเห็ดราตอมนุษย สัตว 
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 : ไมมี  

การจําแนกประเภทเห็ด ความตองการอาหารของเห็ด เทคนิคการแยกเชื้อและการผลิตหัวเชื้อ โรงเรือน
เพาะเห็ด การเพาะการจําแนกประเภทเห็ดการเพาะเลี้ยงเห็ดที่มีการผลิตเปนการคาในประเทศไทย การแปร
รูปและการตลาด เห็ดปา 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 เทคนคิทางดานโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร   3(2-3-5) 

 Techniques for Plant Pathology and Agricultural Microbiology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป วิชาเอกโรคพืชวิทยา  

เครื่องมือ อุปกรณ และเทคนิคสําหรับงานทางดานโรคพืชและจุลชีววิทยาทางการเกษตร การใช
ประโยชนการผลิตมวลชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ  

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

 Practicum in Plant Pathology I  
เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  

การฝกงานเทคนิคพื้นฐานที่จําเปนทางวิทยาโรคพืช ไดแก การเตรียมดินและอุปกรณปลูกพืชทดลอง 
การปลูกพืชและติดตามการเกิดโรคในระยะการเจริญเติบโตของพืช การเตรียมความพรอมในหองปฏิบัติการ
และการใชเครื่องมือพื้นฐาน การฆาเชื้ออุปกรณเลี้ยงเชื้อและเครื่องแกว การเตรียมสารละลายและอาหารเลี้ยง
เชื้อ การแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืชที่เปนโรค การปลูกเชื้อ การใชและบํารุงรักษากลองจุลทรรศนและกลอง
ถายรูป การเก็บรักษาตัวอยางโรคพืช  

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   การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 2       1(0-6-3) 

 Practicum in Plant Pathology II  
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  

การสํารวจและประเมินความเสียหายจากโรคในสภาพไร การบันทึกภาพ การเก็บขอมูลการระบาด การ
สุมเก็บตัวอยางโรค การวางแผนการทดลองและวิเคราะหขอมูลในเรือนทดลองและในไร การใชสารเคมีควบคุม
โรคพืช การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี การเตรียมสไลดตัวอยางโรคพืช  
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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 โรคของพชืเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 

 Diseases of Economic Crops  
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  

ระบบการปลูกพืช ลักษณะอาการและความเสียหายจากโรคพืช การเกิดและการระบาดของโรค 
หลักการจัดการโรค โรคของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญไดแกสาเหตุของโรค วงจรการเกิดโรค ระบาดวิทยา และ
มาตรการปองกันกําจัด 

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 โรคเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังเก็บเก่ียว      3(2-3-5) 

 Seed and Postharvest Diseases  
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG002 204  

ความเสียหายและความสําคัญของโรคที่เกิดกับเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ชนิดของเชื้อ
สาเหตุและปจจัยสงเสริมการเกิดโรค เทคนิคการตรวจโรคเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังการเก็บเก่ียว หลักการ
และวิธีการปองกันกําจัดโรคท่ีเกิดกับเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว 

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 สุขอนามัยพืชและมาตรฐานสินคาเกษตร     3(3-0-6) 

Phytosanitation and Agricultural Standards 
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป วิชาเอกโรคพืชวิทยา  

มาตรการสุขอนามัยพืช พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่ดี การ
เฝาระวังและประเมินความเสี่ยงของศตัรพูืชกักกัน เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรดานพืช การออก
ใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร  

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   การสัมมนาทางวิทยาโรคพชื       1(1-0-2) 

 Seminar in Plant Pathology  
 เงื่อนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปที่ 4 วิชาเอกโรคพืชวิทยา  

หลักการจัดสัมมนาวิชาการ องคประกอบการสัมมนา วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการที่เกี่ยวของดาน
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  ปญหาพิเศษทางวิทยาโรคพชื       3(0-9-4) 

 Special Problems in Plant Pathology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ทักษะการวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานวิทยาโรคพืชกรณีศึกษาการทําวิจัยภายใตการแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษา การวิเคราะหขอมูล 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 โครงงานนักศกึษาดานวิทยาโรคพชื      3(1-6-5) 

Student Project in Plant Pathology  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

ทักษะการทําโครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางวิทยาโรคพืช การเรียนรูที่ไดจากการ
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 สมบัตทิางกายภาพ สมบัติทางเคม ีและสมบัติทาง
ชีวภาพของดิน ความอุดมสมบูรณของดินและปุย การกรอนของดิน การประเมินดินเพื่อการใชประโยชนตาม
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   การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 1     1(0-6-3) 

 Practicum in Soil Science and Environment I  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การฝกงานพื้นฐานทางดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม เครื่องมือทางดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 
การใชประโยชนที่ดิน ปญหาดานดินและสิ่งแวดลอม แนวทางการอนุรักษและฟนฟูดินและสิ่งแวดลอม 

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   หลักมูลวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 

 Fundamentals of Environmental Science  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 
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ความรูพื้นฐานและ แนวคิดของสหสาขาวิชาทางสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ ปญหาสิ่งแวดลอม  มลพิษสิ่งแวดลอม  ความรูพื้นฐานของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความย่ังยืน 

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 : ไมมี 

ประเภทและองคประกอบของแรดินเหนียว ปฏิกิริยาทางเคมีของสารคอลลอยด การแลกเปลี่ยนไอออน
ในดิน ความสําคัญของสารคอลลอยดตอปฏิกิริยาดิน สมบัติและปฏิกิริยาทางเคมีของอินทรียวัตถุในดิน ดิน
กรด ดินเกลือและดินดาง ดินในสภาพน้ําขัง ดินปนเปอน 

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: ไมมี 

ความหมายของผลิตภาพของดินและความเสื่อมโทรมของดิน ความอุดมสมบูรณของดิน บทบาทของ
สมบัติทางฟสิกส เคมี และชีวภาพของดินตอการใหผลผลิตของพืช การเสื่อมโทรมของดินและการจัดการการ
จัดการดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร นโยบายและแผนเพ่ือความปลอดภัยและยั่งยืนของการผลิตอาหาร 

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  การจัดการลุมนํ้า         3(2-3-5) 

  Watershed Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

ลุมน้ําและหลักการจัดการลุมน้ํ า  สัณฐานวิทยาลุมน้ํ า  อุตุ -อุทกวิทยา  วัฏจักรน้ํา สมดุลนํ้า 
กระบวนการอุทกวิทยาในพ้ืนที่ลุมน้ํา การใชประโยชนที่ดินในลุมน้ํา  การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและ
ผลกระทบในลุมน้ําการชะลางพังทลายของดินและการประเมินการสูญเสียดิน การใชที่ดินในระบบวนเกษตร 
การจัดชั้นคุณภาพลุมน้ําและการจัดการลุมน้ําแบบผสมผสาน   

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: ไมมี 

ภูมิสารสนเทศและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ แผนท่ี โปรเจคชันของแผนที่และระบบพิกัดโคออรดิเนท ชนิด
และโครงสรางของขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร ลักษณะงานที่เก่ียวของกับระบบภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตร แนวคิดและมูลฐานทางดานการรับรูจากระยะไกล ชนิดของขอมูลทางดานการรับรูระยะไกล การ
แปลและวิเคราะหขอมูลภาพ การผสมผสานการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบ
กําหนดพิกัดภูมิศาสตรดวยดาวเทียม การประยุกตใชภูมิสารสนเทศ 

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   การประเมินและการวางแผนการใชที่ดิน     3(3-0-6) 

  Land Evaluation and Land Use Planning 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิดพื้นฐานของการประเมินที่ดิน การวางแผนการใชที่ดิน การสํารวจทรัพยากรดิน วิธีการประเมิน
ที่ดินเพื่อการเกษตร การแปลผลสํารวจดิน การประเมินคุณภาพที่ดิน การแบงเขตนิเวศเกษตร 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   การวิเคราะหดิน น้ํา พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดลอม    3(1-6-7)
   Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and Environment 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
พื้นฐานการวิเคราะหทางเคมี การเก็บตัวอยางดิน พืช น้ํา วัสดุเกษตร และสิ่งแวดลอม การวิเคราะห

สมบัติทางเคมีของดิน และพืช การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมและวัสดุเกษตร การวิเคราะหทางกายภาพ 
เคมี และชีวภาพของน้ํา การแปลผลการวิเคราะห 

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: ไมมี 

ปจจัยและกระบวนการสรางตัวของดิน สัณฐานวิทยาของดิน ความสัมพันธระหวางธรณีสัณฐานกับดิน 
เทคนิคการสํารวจดินระบบสารสนเทศเชิงพื้นท่ีในการสํารวจทําแผนที่ดินการแปลความหมายของผลการ
สํารวจดินการใชประโยชนจากแผนที่ดินและรายงานการสํารวจดิน  
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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   มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม      3(3-0-6) 

 Environmental Pollution and Control 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

ความรูพื้นฐานของมลพิษสิ่งแวดลอม เคมีสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับความเปนไปและการเคลื่อนที่ของสาร
ปนเปอนในสิ่งแวดลอม มลพิษทางดิน น้ํา อากาศ มูลฝอยและของเสียอันตราย ผลกระทบของมลพิษ
สิ่งแวดลอมตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กิจกรรมการเกษตรกับมลพิษสิ่งแวดลอม สารเคมีเกษตรกับ
สิ่งแวดลอม อาหารปลอดภัย การแกไข ควบคุม และปองกันมลพิษสิ่งแวดลอม 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   ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 

 Soil Fertility and Plant Nutrition 
 เงื่อนไขของรายวิชา: AG002 201 

ดินในเชิงแหลงธาตุอาหารพืช ประวัติและการพัฒนาการศึกษา ระบบนิเวศดิน-พืช วงจรธาตุอาหาร 
ระบบคอลลอยดดินท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมธาตุอาหารพืช รูปธาตุอาหารและรูปที่เปนประโยชน กลไกที่ดินให
ธาตุอาหารแกรากพืช บทบาทของอินทรียวัตถุตอความอุดมสมบูรณของดิน วงจรและพฤติกรรมของธาตุ
อาหารพืชตาง ๆ ในระบบดิน-พืช การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน ปุย โภชนาการพืช กระบวนการที่พืช
ดูดใช ลําเลียงและปรุงแตงธาตุอาหารพืช หนาที่ทางสรีรวิทยาของธาตุอาหารพืช 

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   ดินเขตรอน          3(3-0-6) 

 Tropical Soils 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

ความสําคัญของทรัพยากรที่ดินในเขตรอน การจําแนกดินเขตรอน สมบัติของดินเขตรอน สถานภาพ
ของธาตุอาหารในดิน การใชประโยชนที่ดิน การจัดการและการอนุรักษดินและน้ําเพื่อความย่ังยืนของการผลิต
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   วิทยาแรในดินเบื้องตน   3(3-0-6) 

 Introduction to Soil Mineralogy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

สมบัติ โครงสราง การผุพัง และการกําเนิดของแรในดิน องคประกอบทางแรในดิน ความสัมพันธของแร
กับการแพรกระจายในดิน เทคนิคการวิเคราะหแรในดินโดยวิธีการเลี้ยวเบนรังสีเอกซการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงความรอนของวัสดุ กลองจุลทรรศนโพลาไรซ กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

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  การฝกงานทางปฐพีศาสตรและส่ิงแวดลอม 2     1(0-6-3) 

Practicum in Soil Scienceand Environment II  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

การฝกเทคนิคขั้นพื้นฐานในงานทดลองทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอมการเก็บตัวอยางดินเพ่ือการ
วิเคราะห การเตรียมแปลงทดลองปลูกพืชในแตละกรรมวิธีการทดลอง การเพาะปลูก การจัดการพืช การเก็บ
ตัวอยางพืชเพ่ือการวิเคราะหการเขียนและการนําเสนอรายงาน 

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   การฝกงานทางปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม 3     1(0-6-3) 

 Practicum in Soil Science and Environment III  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

การฝกงานตามหนวยงานของเอกชนหรือรัฐท่ีไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาการสะทอนผลการเรียนรู
เชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอ 

Training in private or governmental organizations approved by the department, 
reflection on learning experience, report writing and presentation. 
AG124 311   ฟสิกสของดิน         2(1-3-5) 

  Soil Physics 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

สมบัติทางกายภาพของดิน เนื้อดิน โครงสรางของดิน ความรวนเหนียวของดิน อากาศในดิน อุณหภูมิ
ดิน บทบาทและความสําคัญของนํ้าในดิน สมบัติเบื้องตนที่สําคัญของน้ํา การปรากฏตัวของน้ําในดินท่ีสภาพ
สถิตยศาสตร การเคลื่อนที่ของน้ําในดิน รอยเทานํ้า ความตองการน้ําของพืช 

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   เทคโนโลยีปุย         3(3-0-6)
   Fertilizer Technology 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 
พัฒนาการของปุย ปจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับพืชหลักการและ

เทคนิคการใชปุยชนิดตางๆการจําแนกและคุณสมบัติของปุยการผลิตปุยอินทรียหลักการผลิตปุยเคมีการผสม
ปุยคําแนะนําการซ้ือปุยเคมี  

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: ไมมี 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทยระบบเตือนภัยภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยแลง อุทกภัย ดินถลมไฟปาหลุมยุบ แผนดินไหวสึนามิ วาตภัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมาตรการและแผนปองกัน บรรเทา
และฟนฟูกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการภัยธรรมชาติ 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   การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 

 Resources and Environment Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

มโนทัศนและทฤษฎีดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม 
ผลกระทบจากการใชประโยชนที่ดินนโยบายการใชทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอมการวางแผนการใช
ทรัพยากรที่ดินเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กระบวนการในการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการ
จัดการที่ดินและสิ่งแวดลอม และกรณีศกึษา 

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: ไมมี 

แนวคิด นิยาม และความหมายของระบบนิเวศและทรัพยากรท่ีดิน ระบบนิเวศของที่ดินองคประกอบ
ของที่ดินหนาที่และปฏิสัมพันธขององคประกอบของที่ดินพัฒนาการของการใชที่ดินเพื่อการเกษตรและ
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สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาเชิงบริการผลกระทบของการใชทรัพยากรท่ีดินตอองคประกอบตางๆของระบบนิเวศ
ของท่ีดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกรอน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ
นิเวศวิทยาทรัพยากรท่ีดิน การวิเคราะหความยั่งยืนของการใชทรัพยากรที่ดินแนวทางลดความเสื่อมโทรมของ
ที่ดนิและปรบัปรุงใหเกิดความยั่งยืน 

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: ไมมี 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การกักเก็บ การรวบรวม การหมุนเวียนกลับมาใชประโยชน 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 : ไมมี 

วัตถุตนกําเนิดดิน สัณฐานวิทยาของดิน กระบวนการสรางตัวของดิน ปจจัยการสรางตัวของดิน การ
จําแนกดินการกระจายตัวของดินในโลก 

Soil parent materials, soil morphology, soil forming processes, soil forming factors, soil 
classification, worldwide distribution of soils. 
AG124 432  การวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6)
   Resources and Environmental Impact Analysis and Assessment 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
วิธีการวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คุณภาพชีวิตผลกระทบทางสุขภาพและผลกระทบทางสังคมจากโครงการ
พัฒนา การมีสวนรวมของสาธารณะ การกําหนดมาตรการและแผนการลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม การจัดทําขอเสนอและการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
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   การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา      3(3-0-6) 
 Soil and Water Management and Conservation 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

ความเสื่อมโทรมของดินและสาเหตุการชะลางพังทลายของดินประกอบดวย สาเหตุการควบคุมและ
ปจจัยที่สงเสริมและกลไกการชะลางพังทลายของดินโดยน้ําและลม สมการการสูญเสียดินสากล การประเมิน
การสูญเสียดิน การชลประทานการฟนฟูปาตนน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา การเก็บเก่ียวทรัพยากรน้ํา 
 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: ไมมี 

ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมตางๆ ของจุลินทรียในดินบทบาทของจุลินทรียในดินตอการแปรสภาพ
อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพืชจุลินทรียในดินกับวัฏจักรคารบอน วัฏจักรไนโตรเจน ความสัมพันธระหวาง
จุลินทรียกิจกรรมจุลินทรียในบริเวณรากพืช การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ ไมคอรไรซา จุลินทรียในดินกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ  

Kinds, nature and activities of microorganisms in soil, roles of soil microorganisms in 
organic matter decomposition and plant nutrient,soilmicroorganismsin carbon cycle, nitrogen 
cycle, relationships between microorganisms, microbial activities in the rhizosphere, 
biological nitrogen fixation, mycorrhiza, soil microorganisms and biotechnology. 
AG124 761   การสัมมนาทางปฐพศีาสตรและสิ่งแวดลอม     1(1-0-2) 

 Seminar in Soil Science and Environment 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี  

การคนควาวรรณกรรมปริทัศนที่เก่ียวของทางดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอมการเขียนบทความทาง
วิชาการการนําเสนอการอภิปรายและสรุปผลการสัมมนาภายใตการควบคุมดูแลของคณาจารยในสาขาวิชา 

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  โครงงานนักศกึษาดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม    3(1-6-5) 

 Student Project in Soil Science and Environment 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การวางแผนและดําเนินการทดลองทางดานปฐพีศาสตรและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหขอมูล เขียน
รายงาน และการนําเสนอผลการศกึษาภายใตการควบคุมดูแลของคณาจารยในสาขาวิชา 

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  หลักการขยายพันธุพชื        3(2-3-5) 
Principle of Plant Propagation 

 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 
หลักการและแนวคิดในขยายพันธุพืชแบบใชเพศและไมใชเพศ การเพาะเมล็ด การตัดชาํ การติดตา-ตอ

ก่ิง การตอน การทาบกิ่ง และเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ การเตรียมและการใชสารควบคมุการเจริญเติบโต การสราง
และการจัดการสถานท่ีเพื่อใชในงานขยายพันธุพืช  

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. 
AG133101 การผลิตผักเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 

 Economic Vegetable Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของผัก การจัดจําแนก การวางแผนและการจัดการทางการเกษตรที่เหมาะสม
ในการผลิตผักสด ผักอุตสาหกรรมและเมล็ดพันธุผักเศรษฐกิจ ผักพ้ืนบาน คุณภาพผลผลิต การเก็บเก่ียว 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 หลักการผลิตไมผล         3(2-3-5) 
  Principles of Fruit Crop Production 

เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 
ความสําคัญของไมผล การจําแนกชนิดของไมผล ลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตร ถิ่นกําเนิด การ

กระจายพันธุ การจัดการการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสม การปฏิบัติดูแลรักษา การขยายพันธุ การเก็บ
เก่ียว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การใชประโยชน และการตลาดของไมผลเศรษฐกิจของประเทศไทย 

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 การผลิตไมดอกไมประดับ        3(2-3-5) 

 Flower and Ornamental Plant Production  
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ความสําคัญและสถานการณการผลิตไมดอกไมประดับ การวางแผนการผลิต กระบวนการ วิธีการผลิต
อยางถูกตองเหมาะสมในไมดอกเศรษฐกิจ ไดแก กลวยไม กุหลาบ เบญจมาศ ไมดอกประเภทหัวและไมดอกที่
สําคัญอ่ืนๆ และไมประดับที่สําคัญทางเศรษฐกิจตาง ๆ การผลิตเมล็ดพันธุไมดอกท่ีสําคัญ 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   การจัดสวนและการจัดการสนามหญา      3(2-3-5) 
 Landscape Gardening and Turf Grass Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ความสาํคัญของการจัดสวน รูปแบบและชนิดของสวน องคประกอบของสวน พรรณไมและการเลือก
พรรณไม องคประกอบศิลปในการออกแบบ การประเมินราคา ขั้นตอนและวิธีการจัดสวน การบาํรุงดูแลรักษา 
การจัดสวนขนาดเล็ก ประโยชนและความสําคญัของหญาสนาม ประเภทของสนามหญา การทําสนามหญา 
และการบํารุงรักษา 

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  การผลิตเมล็ดพันธุผกั        3(2-3-5) 

 Vegetable Seed Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ความสําคัญและประเภทของเมล็ดพันธุผัก การวางแผนและการจัดการการผลิตเมล็ดพันธุผักที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การจัดการเมลด็พันธุกอนและหลังการเก็บเก่ียว การผลิตเมล็ดพันธุผักแบบมีสัญญา
ผูกพันธุ 

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   การฝกงานทางพืชสวน 1        1(0-6-3) 

 Practicum in Horticulture I 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

การฝกขยายพันธุพืชสวนดวยวิธีการตางๆ การวางแผน การจัดการการผลิต และการดูแลรักษาสวน
ขยายพันธุพืชสวน และการจัดการสถานเพาะชํา 

Practice on horticultural crop propagation, planning, production management and 
managing in horticultural propagulesand nursery operation. 
AG133 797  การฝกงานทางพชืสวน 2        1(0-6-3) 

 Practicum in Horticulture II 
เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 797 

การฝกทักษะการจัดการ ตั้งแตการวางแผน การเตรียมการ การใหคําแนะนําแกนักศึกษาระหวางการ
ฝกงานในรายวิชา AG001 797การฝกงานทางพืชศาสตร 2 ซึ่งเปนการฝกปฏิบัติการผลิตพืชสวนเบื้องตน เริ่ม
ตั้งแตการเตรียมพื้นที่ปลูก การวางระบบน้ําสําหรับการผลิตพืชสวน การเพาะเมล็ดและการยายกลา การปลูก 
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการการตลาดผลิตผลพืชสวนรวมทั้งการจัดทําแปลงสาธิตพืชสวน
สําหรับรายวิชา AG001 797การฝกงานทางพืชศาสตร 2 

Practical training in management skill starting from planning, preparation and giving 
advicesto 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   พืชเครื่องเทศและสมุนไพร        3(3-0-6) 

 Spice and Medicinal Plants Production  
เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ประเภทของพืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร ประเภทและการใชประโยชนจากสารทุติยภูมิในพืช การปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดี กระบวนการและวิธีการผลิตที่ดี ผลิตภัณฑ 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 การผลิตพืชสวนเพื่ออตุสาหกรรม      3(3-0-6) 

 Production of Industrial Horticulture Crops  
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพืชสวนอุตสาหกรรม ไดแก ยางพารา พืชเครื่องดื่ม ยูคา
ลิปตัส และปาลมน้ํามนั เริ่มตั้งแตการปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี ผลิตภัณฑ 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   การจัดดอกไมและการออกแบบ       3(2-3-5) 

Flower Arrangement and Design 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ความสําคัญ วิวัฒนาการและพื้นฐานของการจัดดอกไม ชนิดและการเลือกใชดอกไมและใบไม ในการจัด
ชิ้นงาน การเก็บรักษาและการดูแลดอกไมสด วัสดุและอุปกรณ หลักทางศิลปะการจัดดอกไมการจัดดอกไมขั้น
พื้นฐาน เทคนิคพิเศษ และนวัตกรรมในการจัดดอกไมการออกแบบและการสรางสรรคงานจัดดอกไมในโอกาส
พิเศษ การจัดดอกไมเชิงธุรกิจ การวิภาคผลงานการจัดดอกไมเชิงสรางสรรค 

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 

ความสําคัญของกระบวนการสรีรวิทยาตอการผลิตพืชสวน กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชสวนใน
ระยะวัฒนภาค ระยะสืบพันธุ และระยะเสื่อมชรา สารควบคุมการเจริญเติบโตและผลที่มีตอการเจริญเติบโต
ของพืชสวน สภาพแวดลอมที่มีผลตอการผลิตและสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียว 

Importance of physiological process of horticultural crops, physiological process in 
vegetative phase, reproductive phase and senescence, plant hormones and plant growth 
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regulators and their effects, environmental factors affecting horticultural production and 
postharvest physiology. 
AG134 402  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน    3(2-3-5) 

 Postharvest Technology of Horticultural Commodities 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ความสําคัญของการสูญเสียผลิตผลหลังเก็บเกี่ยวลักษณะโครงสรางของผลิตผลทางพืชสวนการ
เปลี่ยนแปลงของขบวนการชีวเคมีและชีวฟสิกสเกี่ยวกับการแกการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสดพืช
สวนหลังการเก็บเกี่ยวการเตรียมผลิตผลสดจากแหลงผลิตสูผูบริโภคการเก็บรักษาการขนสงการบรรจุหีบหอ
การคัดคณุภาพโรคหลังการเก็บเกี่ยวและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเก็บรักษา 

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  การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน     3(2-3-5) 

 Plant Growth Regulators in Horticulture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG143 312 

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คณุสมบัติ และการนํามาใชกับการผลิตพืชสวน  
Plant growth regulators, properties and uses for horticultural crops production. 

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

เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 
ความสําคัญและปจจัยที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช หลักการ ขั้นตอน และการวางแผนการ

ขยายพันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ เทคนิคและวิธีการขยายพันธุพืชท่ีสําคัญบางชนิดในเชิงพาณิชยโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรงุพันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ การผลิตพืช
บางชนิดใหปลอดเชื้อไวรัสและไมโครพลาสมา การผลิตพืชที่ตานทานโรคในสภาพปลอดเชื้อ การอนุรักษสาย
พันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ 

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   การสัมมนาทางพชืสวน        1(1-0-2) 

 Seminar in Horticulture 
 เงื่อนไขของรายวิชา :นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกพืชสวน 

วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับพืชสวน 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   ปญหาพิเศษทางพืชสวน        3(0-9-4) 
Special Problems in Horticulture 

เงื่อนไขของรายวิชา :นักศึกษาชั้นปที่ 3 หรือ 4 วิชาเอกพืชสวน 
การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานพืชสวน การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน และการ

นําเสนอผลการวิจัยภายใตการควบคุมของอาจารยประจําสาขา 
Planning and conducting research on horticulture, data analysis, report writing and 

presentation under the supervision of designated faculty members. 

AG134 775   โครงงานนักศกึษาดานพืชสวน       3(1-6-5) 
 Student Project in Horticulture 

เงื่อนไขของรายวิชา :นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือ 4 วิชาเอกพืชสวน 
โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางพืชสวน การปฏิบัติการสะทอนผลการเรียนรูเชิง

ประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 
Student project on selected issues or topics in horticulture, implementation, reflection 

on experience, report writing and presentation. 

AG143 311   การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 
Economic Field Crop Production 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

กระบวนการผลิต การใชประโยชน และการตลาดของพืชไรเศรษฐกิจ ในกลุมธัญพืช พืชตระกูลถั่ว  พืช
เสนใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน พืชน้ํามัน และพืชอาหารสัตว 

Production process, utilization and marketing of economic field crops; cereal crops, 
leguminous crops, fiber crops, industrial crops, oil crops and forage crops. 
AG143 312   สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช        3(3-0-6) 

 Physiology for Crop Production 
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานรายวิชา SC101 011 และรายวิชา SC803 305 

บทบาท ความสําคัญ และกลไกของกระบวนการทางเคมแีละฟสิกสภายในตน พืชเพื่อประยุกตใชในการ
ปรับปรุงผลผลิตของพืชใหดีขึ้น ไดแก การเคลื่อนยายน้ํา แรธาตุและอาหาร กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 
การเปลี่ยนแปลงของคารโบไฮเดรตและโปรตีน การหายใจ แรธาตุอาหาร ฮอรโมน การเจริญเติบโต พัฒนาการ
ของพืชและกลุมพืช 

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  ระบบการทําฟารม        2(2-0-4) 

Farming Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
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ความสําคัญ และความหมายของระบบการทําฟารม ความคิดเชิงระบบ เกษตรกรรายยอย การ
วิเคราะหพื้นที่ การรวบรวม และวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม การ
รวบรวม และวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรชุมชน การวิจัยและพัฒนาระบบการทํา
ฟารม การประเมินผลการทดสอบเทคโนโลยีทางดานสถิติ เศรษฐศาสตร และสังคม ชนิดของระบบการทํา
ฟารมในประเทศไทย 

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 : ไมมี 

บทบาทของอุตุนิยมวิทยาเกษตร การหมุนเวียนของอากาศ การแบงเขตภูมิอากาศ อิทธิพลของ
ปจจัยองคประกอบฟาอากาศตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชการวิเคราะหและแปลขอมูลฟาอากาศ
เพื่อการเกษตร ผลของอากาศที่เปลี่ยนแปลงตอการเกษตร 

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 : ไมมี 

บทบาทและความสําคัญของธัญพืช สถานการณการผลิตและการตลาดธัญพืชที่สําคัญ ชนิดธัญพืชท่ี
สําคัญของไทย ระบบการผลิต การปรับปรงุพันธุ โรค แมลงและวัชพืชที่สําคัญ การแปรรูปผลิตภัณฑขาว ขาว
สาลี ขาวโพดและขาวฟาง 

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  พืชอตุสาหกรรม         2(2-0-4) 

 Industrial Crops 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

บทบาท ความสําคัญ พฤกษศาสตรกระบวนการผลิต การใชประโยชน และสถานการณการผลิตและ
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  พืชน้ํามัน          2(2-0-4) 

 Oil Crops 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
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บทบาท ความสําคัญ สถานการณการผลิต การตลาด ขั้นตอนการผลิตตางๆ พันธุ การเขตกรรม 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การควบคุมโรคและแมลง การใชประโยชนของถั่วเหลือง ถั่วลิสง ปาลมน้ํามัน 
มะพราว และพืชน้ํามันที่มีศักยภาพบางชนิด 

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  การผลิตออยและผลิตภัณฑ       2(2-0-4) 

 Sugarcane Production and Products 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญของออยและผลิตภัณฑ ถิ่นกําหนด วิวัฒนาการ ลักษณะพฤกษศาสตร พันธุศาสตร และ
การปรับปรุงพันธุออย โรค แมลงและศัตรูที่สําคัญของออย ระบบการผลิตออย ระบบการผลิตน้ําตาล ระบบ
การตลาดน้ําตาลและระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล เทคโนโลยีการผลิตออย 
เครื่องจักรทุนแรงในไรออย กระบวนการผลิตน้ําตาล การแปรรูปน้ําตาลเปนผลิตภัณฑ และการใชประโยชนผล
พลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาล 

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 : ไมมี 

บทบาทของเมล็ดพันธุกับความม่ันคงทางอาหาร การเกิดเมล็ด โครงสรางและสวนประกอบของเมล็ด
พันธุ พัฒนาการและการสุกแกของเมล็ดพันธุ การลดความชื้น การปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุ การงอกของ
เมล็ดพันธุ การพักตัวของเมล็ดพันธุ การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การยกระดับ
คุณภาพเมล็ดพันธุ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุภายใตการรับรองคณุภาพ กฎหมายเมล็ด
พันธุ สถานการณปจจุบันการใชเมล็ดพันธุในประเทศไทย การทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ 

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 การฝกงานทางพืชไร 1        1(0-6-3) 

 Practicum in Agronomy I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 796 

ฝกปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุพืชไรที่สําคัญบางชนิด ท้ังพืชผสมตัวเอง และพืชผสมขาม ฝก
ปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด ขาว และถั่วเหลือง ฝกปฏิบัติการขยายพันธุออย และยางพารา 
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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. 

 
 

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

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ AG143 796 
การฝกทักษะการจัดการ ตั้งแตการวางแผน การเตรียมการ การใหคําแนะนําแกนักศึกษาระหวางการ

ฝกงานในรายวิชา AG001 796การฝกงานทางพืชศาสตร 1 ซึ่งเปนการฝกปฏิบัติในการผลิตพืชไรที่สําคัญแบบ
ครบวงจร เริ่มตั้งแตการเตรียมดิน การเขตกรรม การประเมินตนทุนและกําไร การฝกทักษะในการใชเครื่องมือ
และเครื่องจักรทางการเกษตรในกระบวนการการผลิตพืช รวมทั้งการจัดทําแปลงสาธิตพืชไรสําหรับรายวิชา 
AG001 796การฝกงานทางพืชศาสตร 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  การฝกงานทางพืชไร 3        1(0-6-3) 

 Practicum in Agronomy III 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานรายวิชา AG143 797 

การฝกเกี่ยวกับเทคนิคและการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการตางๆ เชน สรีรวิทยา โภชนาการพืชและ
การเทคโนโลยีชีวภาพ 

Training in techniques and handlings of equipment in plant physiology, plant nutrition, 
and plant biotechnology. 
AG144 402  วัชพืชและการควบคมุ        3(2-3-5) 

 Weeds and Weed Control 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การจําแนกชนิด การขยายพันธุ การแพรกระจาย และนิเวศวิทยาของวัชพืช 
วิธีการจัดการวัชพืช และการปองกันโดยการเขตกรรม  วิธีกล ชีววิธี การควบคุมดวยสารเคมี และการควบคุม
วัชพืชแบบผสมผสาน คุณสมบัติของสารกําจัดวัชพืช กลไกการทําลาย การเลือกทําลาย ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืช อุปกรณ และวิธีการใชสารกําจัดวัชพืชวัชพืชตานทานสาร การใชสารกําจัด
วัชพืชอยางปลอดภัย 

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. 
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AG144 417   การผลิตพืชไรแบบบูรณาการ       3(1-6-5) 
 Integrated Management in Field Crop Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานรายวิชา AG143 311 

การวิเคราะหและอภิปรายในเรื่องการจัดการการผลิต การใชประโยชน การแปรรูปการตลาดพืชไร
เศรษฐกิจ ธัญพืช พืชเสนใย พืชอุตสาหกรรม พืชตระกูลถ่ัว พืชน้ํามัน พืชอาหารสัตว และพืชไรยืนตน ท้ังชอง
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  การปรับปรุงพันธุพชื        3(2-3-5) 

Plant Breeding 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

กระบวนการสรางหนวยสืบพันธุ แหลงพันธุกรรม และการอนุรักษพันธุพืช การคัดเลือกพันธุพืชที่
ขยายพันธุโดยไมใชเพศ วิธีการปรับปรงุพันธุพืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม การปรับปรุงพันธุพืชโดยการชักนํา
ใหเกิดการกลายพันธุการปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานโรค แมลงและสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม การ
ประยุกตใชความแปรปรวนของโครโมโซมและเทคโนโลยี ชีวภาพในงานดานการปรับปรงุพันธุ การรับรองเมล็ด
พันธุพืชและการกระจายเมล็ดพันธุดี 

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 นเิวศวิทยาและสรีรวิทยา        3(2-3-2) 

Field Crop Ecology and Physiology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานรายวิชา AG143 312 

กระบวนการสรีรวิทยาของกลุมพืชไร ซึ่งมีผลกระทบตอผลผลิตทางเศรษฐกิจอัตราการเจริญเติบโต การ
สังเคราะหดวยแสงการหายใจของกลุมพืชการกระจายคารโบไฮเดรตสูผลผลิตทางเศรษฐกิจการวิเคราะห
องคประกอบผลผลิตเทคนิคการวิเคราะหการเจริญเติบโตของพืชปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
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 ผูประกอบการทางพืชไร        3(2-3-5) 

Entrepreneur in Agronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญของการเปนผูประกอบการทางพืชไร ความหมายของผูประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ธุรกิจเพื่อสังคม ทักษะของการเปนผูประกอบการ ชองทางทางการตลาด ธุรกิจการผลิตขั้นตน การ
ผลิตเพื่อเพิ่มมูลคา แผนธุรกิจและการประเมิน กรณีตัวอยางธุรกิจใหมทางพืชไรท่ีสําคัญ 
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Importance of entrepreneur in agronomy, definition of entrepreneur, small and 
medium enterprises (SMEs), social enterprise, skills for entrepreneur, marketing channel, 
primary business, value added production, business plan and evaluation, some important 
cases of new business in agronomy. 
AG144 761   การสัมมนาทางพืชไร        1(1-0-2) 

Seminar in Agronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการท่ีเก่ียวของดานพืชไร การเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอ การ
อภิปราย และสรุปผลการสัมมนา ภายใตการควบคุมของอาจารยประจําสาขาวิชา 

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  ปญหาพิเศษทางพืชไร        3(0-9-4) 

Special Problems in Agronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การวางแผนและการดําเนินงานวิจัยทางดานพืชไร การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน และการ
นําเสนอผลการวิจัย ภายใตการควบคุมของอาจารยประจําสาขาวิชา 

Planning and conducting research on agronomy, data analysis, report writing and 
presentation under the supervision of designated faculty members. 
AG144 775  โครงงานนักศกึษาดานพืชไร       3(1-6-5) 

Student Project in Agronomy 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางพืชไร การปฏิบัติการสะทอนผลการเรียนรูเชิง
ประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอภายใตการควบคุมของอาจารยประจํา
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 : ไมมี 

การตลาดในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะหตลาดผูบริโภค การแบงสวนการตลาดและการเลือก
เปาหมายการตลาด การจัดการผลิตภัณฑในธุรกิจการเกษตร การจัดการราคาสินคาในธุรกิจการเกษตร การ
จัดการชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจการเกษตร การจัดการการสงเสริมทางการตลาดในธุรกิจ
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  หลักเศรษฐศาสตรเกษตร  3(3-0-6) 
 Principles of Agricultural Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 001# 

แนวคิดพ้ืนฐานดานเศรษฐศาสตรเกษตร กระบวนการผลิตทางการเกษตร ความสัมพันธระหวางปจจัย
การผลิตกับผลผลิต การตัดสินใจในการใชปจจัยการผลิต ตนทุนการผลิต กําไรสูงสุดของหนวยธุรกิจ  
อุปสงคและอุปทาน การประเมินมูลคาในปจจุบันและอนาคต การวัดผลสําเร็จในการทําฟารม การคิดคาเสื่อม
ราคา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการเกษตรจากแผนการพัฒนาที่ผานมา 

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  คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตรเกษตร 3(3-0-6) 

Mathematics for Agricultural Economics 
เงื่อนไขของรายวิชา   : SC401 209# 

แนวคิดเบื้องตนของคณิตศาสตรในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกษตร ฟงกชันและกราฟ อนุพันธ 
ปริพันธ เมทริกซ ปญหาการหาคาเหมาะสมท่ีสุด การวิเคราะหความสัมพันธ 

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   : ไมมี 
บทบาทและความหมายของการสหกรณระบบสหกรณประวัติการสหกรณเอกลักษณใหมของการสหกรณ

การสหกรณในประเทศไทยโครงสรางสหกรณของไทยกฎหมายสหกรณไทยลักษณะและวิธีดําเนินงานของสหกรณ
ประเภทตาง ๆปญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการสหกรณ 

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 
AG153102  การจัดการฟารม         3(3-0-6) 

 Farm Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 001# 

ความหมายและขอบเขตการจัดการฟารม หลักเศรษฐศาสตรและการจัดการฟารม การจัดการฟารม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตและผลผลิต การจัดทํางบประมาณฟารม
และบัญชีฟารม  การจัดการความเสี่ยงและความไมแนนอนในฟารม โปรแกรมเชิงเสนตรงและการวางแผน
ฟารม 
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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 
AG153103  เศรษฐศาสตรการผลิตทางการเกษตร      3(3-0-6) 

 Agricultural Production Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : AG152 101#,AG152 401# 

การผลิตทางการเกษตรในประเทศไทย การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตกับปจจัยการ
ผลิต การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตกับผลผลิต การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลผลิต
กับผลผลิต การวิเคราะหตนทุนการผลิตและรายได การจัดสรรปจจัยการผลิตเพ่ือใหเกิดกําไรสูงสุด ผลไดตอ
การผลิต อุปทานของผลผลิตทางการเกษตร การตัดสินใจในกระบวนการผลิตทางการเกษตรเมื่อมีเวลาเขามา
เก่ียวของ การตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอน การประยุกตใชสมการเชิงเสน 

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  เศรษฐศาสตรการตลาดและราคาเกษตร      3(3-0-6) 

 Economics of Agricultural Marketing and Price 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : AG152 101# 

บทนําการตลาดเกษตรการแขงขันในตลาดผลผลิตเกษตร การกําหนดราคาผลผลิตเกษตร หนาท่ี
การตลาด ตนทุนและสวนเหลื่อมการตลาด ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา การวิเคราะหดัชนีราคาตามฤดูกาล  

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  การวิเคราะหราคาผลผลิตเกษตร       3(3-0-6) 

 Agricultural Product Price Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : AG152 101# 

บทบาทของราคาในระบบเศรษฐกิจ  ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การกําหนดราคาผลผลิต
เกษตร  นโยบายดานราคาผลผลิตเกษตร  เสถียรภาพและความแตกตางของราคา  การกําหนดราคาสินคา
เกษตรแปรรูป ดัชนีราคา การวิเคราะหอนุกรมเวลา 

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  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรทรัพยากรทางการเกษตรเบ้ืองตน   3(3-0-6) 

Introduction of Agricultural Resource Economics theory   
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 001#, EC101 002# 
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 ทฤษฎีเก่ียวกับเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดิการและการวัดสวัสดิการสังคม ประสิทธิภาพ
และความลมเหลวของตลาดทรัพยากรการเกษตร แนวคิดการจัดการทรัพยากรที่เสริมสรางขึ้นใหมไดและ
เสริมสรางใหมไมได มาตรการและนโยบายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทย 
 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 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยวเชิงเกษตร      3(3-0-6) 

 The Economics of Agrotourism 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 001#,AG152 101# 

 การทองเที่ยวกับการพัฒนาภาคการเกษตร การวิเคราะหอุปสงคและอุปทานของการทองเที่ยวเชิง
เกษตร การแขงขันและการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ความรวมมือดานการทองเที่ยว ธุรกิจการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตร การทองเท่ียวและสิ่งแวดลอม 

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  การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกษตร3(1-6-5) 

Computer Application for Agricultural Economics Analysis 
เงื่อนไขของรายวิชา   : ไมมี 

แนวคิดพื้นฐานสําหรับการใชคอมพิวเตอร การสรางแฟมขอมูลโดยการประยุกตใชโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติพื้นฐาน 

Basic concept of computer application, database creation by program computer 
application, use of program computer for basic statistic analysis 
AG153 403  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรเกษตร 1                        2(2-0-4) 

Research Methods in Agricultural Economics I   
เงื่อนไขของรายวิชา   : ไมมี 

ความเปนมาของปญหา คําถามงานวิจัย วัตถุประสงคการวิจัย การออกแบบการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย การจัดทําขอเสนอเคาโครงการวิจัย การนําเสนอเคาโครงการวิจัย 

Statement of the problems, research questions, research objectives, research design, 
literature review, theory and research methodology, preparation of research proposal, 
proposal presentation 
AG153 404  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรเกษตร 2                                            2(2-0-4) 

 Research Methods in Agricultural Economics II   
 เงื่อนไขของรายวิชา   : ไมมี 

การจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยทางเศรษฐศาสตรเกษตร กรณีศึกษา การวิเคราะหและการเขียน
รายงาน, สัมมนางานวิจัย 
 Preparation of research proposal in agricultural economics, case study, analysis and 
report writing, research seminars 
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AG153 405  เศรษฐมิติเพื่อการวิเคราะหทางการเกษตร     3(3-0-6) 
 Econometrics in Agricultural Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : SC602 003#,AG152 401# 

การประยุกตใชเศรษฐมิติในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเกษตร แบบจําลองการถดถอยและเทคนิค
การประมาณคา การทดสอบและแกปญหาสําหรับแบบจําลองการถดถอย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการฝก
ปฏิบัติการอธิบายผล 

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  กระบวนการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตรเกษตร    3(2-3-5) 

 Data Analytics in Agricultural Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : ไมมี 

ขอมูลและสารสนเทศ การนําเขาขอมูล การจัดการขอมูล ฟงกชันสําหรับการวิเคราะหขอมูล การ
วิเคราะหทางคณิตศาสตร การวิเคราะหทางสถิติ วิธีการดานกราฟกสําหรับการนําเสนอขอมูล กรณีศึกษาทาง
เศรษฐศาสตรเกษตร 

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  ธนกจิเกษตร       3(3-0-6) 

Agricultural Finance  
เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 001# 

ขอบเขตและความสําคัญของธนกิจเกษตร  หลักเศรษฐศาสตรการลงทุน  มูลคาของเงินตามเวลา  
รายงานการเงินของธุรกิจฟารม  การวิเคราะหทางการเงิน แหลงและตนทุนของเงินลงทุน  ตลาดการเงินและ
เทคโนโลยีทางการเงิน สินเชื่อการเกษตรในประเทศไทย 

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   : ไมมี 

บทบาทและความสาํคัญของการจัดการระบบ ลักษณะเฉพาะและองคประกอบของธุรกิจเกษตร ระบบ
ยอยของธุรกิจเกษตรไทย ปจจัยการผลิต การผลิต การตลาด การแปรรปู และการสงออก สินเชื่อเกษตร  
กลยุทธการตลาดแผนธุรกิจ 

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   : ไมมี 
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การตลาดในธุรกิจการเกษตร การวิเคราะหตลาดผูบริโภค การแบงสวนการตลาดและการเลือก
เปาหมายการตลาด การจัดการผลิตภัณฑในธุรกิจการเกษตร การจัดการราคาสินคาในธุรกิจการเกษตร การ
จัดการชองทางการจัดจําหนายสินคาในธุรกิจการเกษตร การจัดการการสงเสริมทางการตลาดในธุรกิจ
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  การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 1      1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Economics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : ไมมี 

การฝกรวบรวมขอมูลภาคสนามทางเศรษฐกิจเกษตร การวางแผนการสํารวจ การออกแบบสอบถาม  
การชี้ปญหา การสังเกต การสัมภาษณและการออกสํารวจ  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  การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 2                                      1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Economics II 
เงื่อนไขของรายวิชา   : AG153 796 

การวิเคราะหขอมูลภาคสนามโดยใชคอมพิวเตอร การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 
Field survey data analysis using computer, report writing and presentation 

AG154104  นโยบายการเกษตร         3(3-0-6) 
Agricultural Policy 
เงื่อนไขของรายวิชา   : AG152 101# 

ทฤษฎีพื้นฐานเศรษฐศาสตรสวัสดิการกับการกําหนดนโยบาย แนวคิดพื้นฐานดานนโยบายและนโยบาย
เกษตร ประเภทของนโยบายเกษตร นโยบายดานการผลิตและปจจัยการผลิตทางการเกษตร นโยบายดาน
ราคาและการตลาด นโยบายเกษตรของพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะหนโยบายเกษตร  

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 
AG154105  เศรษฐศาสตรการพัฒนาการเกษตร      3(3-0-6) 

 Economics of Agricultural Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : EC101 005# 

บทบาทของการเกษตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาทางการเกษตร ความตองการอาหาร 
การเจริญเติบโตของประชากร รายไดและความยืดหยุน ความยากจนและความเหลื่อมล้ําเชิงรายได การสะสม
ทุนในภาคการเกษตร ที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน บทบาทของแรงงานตอผลิตภาพของฟารมการศึกษากับการ
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  การคาทางการเกษตรระหวางประเทศและเศรษฐกิจอาเซียน 3(3-0-6) 

International Agricultural Trade and ASEAN Economy 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : ไมมี 

ความสําคัญของการคาทางการเกษตรระหวางประเทศทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคา
ทางการเกษตร อิทธิพลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา กระบวนการดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
ดุลการชําระเงิน การลงทุนระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการคา 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  เศรษฐศาสตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
   ทางการเกษตร  

Economics Environmental Impact Assessment and Management  
 in Agricultural Resources 
 เงื่อนไขของรายวิชา   : : ไมมี 

แนวคิดในการประเมินประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางการเกษตร หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม   การประเมินมูลคาผลกระทบทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม   การ
ประยุกตใชผลการศึกษาในการดําเนินนโยบาย 

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  การวิเคราะหโครงการเกษตร       3(2-3-5) 

Agricultural Project Analysis 
เงื่อนไขของรายวิชา   :  AG152 101# 

แนวคิดในการวิเคราะหโครงการเชิงการเงินและเศรษฐศาสตร  ตนทุนและผลไดของโครงการ  การ
วิเคราะหโครงการดานอุปสงคตลาด   ดานสินทรัพย  และดานเศรษฐกิจ  การประเมินมูลคาโครงการ  การ
วิเคราะหโครงการเกษตร 

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  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

Quantitative Analysis for Agribusiness Decision Making 
เงื่อนไขของรายวิชา   : ไมมี 

แนวคิดและกระบวนการในการแกปญหาและตัดสินใจทางธุรกิจการเกษตร กระบวนการวิเคราะหเชิง
ปริมาณและตัวแบบคณิตศาสตร เทคนิคโปรแกรมเสนตรงในการแกปญหาการจัดสรรทรัพยากรในองคกรธุรกิจ
การเกษตร แบบจําลองการขนสง แบบจําลองการกําหนดงาน แบบจําลองการวิเคราะหขายงาน แบบจําลอง
การควบคุมสินคาคงคลัง 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  สัมมนาทางเศรษฐศาสตรเกษตร       1(1-0-2) 

  Seminar in Agricultural Economics 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน 
และการนําเสนอรายงาน 

Literature reviews, data collection, data analysis and synthesis, report writing, and 
report presentation 
AG154 774  ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรเกษตร      3(0-9-5) 

  Special Problems in Agricultural Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรเกษตร การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การ
เขียนรายงาน และการนําเสนอ 

Planning and conducting research in agricultural economics, data analysis and 
synthesis, report writing, and presentation 
AG154 775  โครงงานนกัศกึษาดานเศรษฐศาสตรเกษตร     3(1-6-5) 

 Student Project in Agricultural Economics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี 

ปญหาหรือประเด็นที่มีความสนใจในสาขาตาง ๆ  เชน เศรษฐศาสตรการเกษตร ธุรกิจการเกษตร และ
สาขาที่เก่ียวของอื่น ๆ จัดทําโครงงาน การวิเคราะห 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  การฝกงานทางเศรษฐศาสตรเกษตร 3     1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Economics III 
เงื่อนไขของรายวิชา   : AG153 797 

การฝกงานในหนวยราชการหรือองคกรธุรกิจท่ีนักศึกษามีความสนใจ การบันทึกผลงานในแตละวัน และ
จัดทํารายงานการฝกภาคสนาม 

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   สถิติเพื่อการวิจัยทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 

Statistics for Research in Agricultural Extension and Development  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การใชสถิติในการวิจัยทางสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรและมาตร
วัดตัวแปรการใชสถิติเพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรการหาความแตกตางและความสัมพันธระหวางตัวแปร การ
ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิจัย 
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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 วิธีการสงเสริมการเกษตร        3(3-0-6) 

 Agricultural Extension Methods 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิดความสําคัญปรัชญา ความมุงหมาย หลักการ กระบวนการ และวิธีการสงเสริมการเกษตร
บทบาทและหนาที่ของนักสงเสริมการเกษตรทฤษฎีและปจจัยที่เ ก่ียวของที่เก่ียวของกับการสงเสริมและ
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   การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมการเกษตร     3(3-0-6) 

Socio-economic Development in Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญ ประวัติและนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทยหลักการและแนวทางพัฒนาการเกษตร
ดานเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบของระบบการเกษตรบทบาทในการพัฒนาการเกษตรขององคกรที่เก่ียวของ
ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเกษตร 

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 นเิทศศาสตรพฒันาการเกษตร       3(2-3-5) 

Development Communications in Agriculture  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิด ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาการเกษตร กระบวนการ
แพรกระจายนวัตกรรมการเกษตรการวางแผน การออกแบบ การผลิตการใช และการประเมินสื่อสารในงาน
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรและฝกปฏิบัติการดานนิเทศศาสตรพัฒนาการเกษตร 

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 กฎหมายเกษตรขอกําหนด และจริยธรรมทางการเกษตร    3(3-0-6) 

 Agrarian Laws, Regulations and Ethics in Agriculture  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิดความสําคัญที่มาและประเภทของกฎหมาย ขอกําหนด และจริยธรรมทางการเกษตรกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน กฎหมายเกษตร ขอกําหนดทางการเกษตร จริยธรรมทางการเกษตร กฎหมายการประกอบ
กิจการและธุรกิจเกษตร กฎหมายและขอบังคับระหวางประเทศทางการเกษตร 
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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 การวิเคราะหชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร     3(2-3-5) 

Community Analysis for Agricultural Development 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิด ความสําคัญ หลักการกระบวนการของการวิเคราะหชุมชนเกษตรการรวบรวมขอมูลเครื่องมือ 
และเครื่องมือทางความคิดในการวิเคราะหชุมชน การวิเคราะหชุมชนดานการศึกษาเอกสารการวิเคราะหชุมชน
แบบสํารวจการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม การวิเคราะหขอมูลชุมชน การเขียนรายงานผลการวิเคราะห
ชุมชนเกษตรและการฝกปฏิบัติในการวิเคราะหชุมชนเกษตร 

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: ไมมี 

แนวคิด หลักการ กระบวนการ เทคนิคการวางแผนโครงการ การประเมินผลโครงการ และการเขียน
รายงานผลการดําเนินโครงการทางการเกษตร 

Concept, principles, process, techniques for project planning, project evaluation and 
report writing of agricultural project. 
AG163 402 การจัดการกิจกรรมนนัทนาการในงานสงเสริมการเกษตร   3(2-3-5) 

 Management of Recreational Activities in Agricultural Extension  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญและประเภทของนันทนาการหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการคุณลักษณะและบทบาทของ
ผูนํานันทนาการการศึกษาและประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินดานนันทนาการในงานสงเสริมการเกษตร และการ
ฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการสงเสริมการเกษตร 

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 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร       3(3-0-6) 

Management of Agro-Tourism  
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

แนวคิด ความสําคัญ และประเภทของการทองเที่ยวและการทองเที่ยวเชิงเกษตร  การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตร คุณสมบัติ บทบาท และหนาที่ของมคคุเทศกและคณะทํางาน  กฎหมายและขอกําหนดที่
เก่ียวของกับการทองเที่ยว วัฒนธรรมทองถิ่นกับการทองเท่ียว พฤติกรรมนักทองเที่ยว การวางแผนกิจกรรม
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การทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการกิจกรรมการเพิ่มความรูและประสบการณกับนักทองเท่ียว  การจัดการการ
เดินทางและความปลอดภัย การจัดการที่พักและการโรงแรม  การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการ
กิจกรรมนันทนาการ และการประเมินผลกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

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 การจัดการไมซทางการเกษตร       3(3-0-6) 

 Management of MICE in Agriculture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิด ความสําคัญ  และหลักการที่เกี่ยวของกับการจัดการไมซทางการเกษตรการวิเคราะหความ
จําเปน การวางแผน การออกแบบ เทคนิค และการประเมินผลการจัดการกิจกรรมไมซทางการเกษตรและ
ศึกษากรณีศึกษาการจัดการกิจกรรมไมซทางการเกษตร 

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 การพูดและการเขียนทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    2(1-3-2) 

 Speaking and Writing in Agricultural Extension and Development  
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิดและความสําคัญของการพูดและการเขียนทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร การพูดในท่ี
ชุมชนองคประกอบและรูปแบบในการพูด คุณสมบัติของนักพูดที่ดี การเขียนและประเภทของการเขียน 
ขั้นตอนและเทคนิคการเขียนการฝกปฏิบัติการพูดและการเขียนทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

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: ไมมี 

ความสําคัญ ประเภทและบทบาทของสื่อประสมในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ
และวัสดุในการผลิตสื่อประสม กระบวนการผลิตสื่อประสมและการประเมินผลการใชสื่อประสมในงานสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร และการฝกปฏิบัติการผลติสื่อประสมทางการเกษตร 

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 การเปนผูนาํและการเจรจาตอรองทางการเกษตร    3(3-0-6) 
 Leader and Negotiation in Agriculture  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

แนวคิดและความสําคัญของผูนําทางการเกษตร และหลักการของการเปนผูนํา การเปนผูนําทางการ
บริหารการเกษตร การเปนผูนําทางความคิดทางการเกษตร การพัฒนาผูนําทางการเกษตร การทํางานเปนทีม 
แนวคิดและความสําคัญของการเจรจาตอรองทางการเกษตร หลักการเจรจาตอรองทางการเกษตร แนว
ทางการเจรจาตอรองทางการเกษตร แนวคิดและความสําคัญของการจัดการความขอแยงทางการเกษตรการ
เกิดความขัดแยง แนวทางการจัดการความขัดแยงทางการเกษตร 

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   การฝกงานทางการสงเสริมและพฒันาการเกษตร 1    1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Extension and Development I 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

การฝกงานที่เก่ียวของกับการสื่อสารการเกษตรการผลิตสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการสงเสริม
และพัฒนาการเกษตร  

Practical work inagricultural communication, media production and information 
technology in agricultural extension and development. 
AG163 797    การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2    1(0-6-3) 

 Practicum in Agricultural Extension and Development II 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

การฝกงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและพัฒนาชุมชนเกษตร การจัดการกิจกรรมทางการสงเสริม การ
พัฒนา การบริการทางการเกษตรสูชุมชน  

Practical work in agricultural community study and development, activity management 
in agricultural extension and development, service outreach to community. 
AG164 303   การจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบตอสังคม  3(3-0-6) 

Management of Agricultural Community Development  
and Cooperate Social Responsibility 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
แนวคิด ความสําคัญ  และหลักการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความ

รับผิดชอบตอสังคม การวิเคราะหความจําเปน การวางแผน เทคนิค และการประเมินผลการจัดการการพัฒนา
ชุมชนเกษตรและความรับผิดชอบตอสังคม และศึกษากรณศึีกษาการจัดการการพัฒนาชุมชนเกษตรและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

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   การจัดการเรียนรูและฝกอบรมทางการเกษตร     3(2-3-5) 

 Management of Instructional Learning and  
 Training in Agriculture 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิด ความสําคัญ  และหลักการที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูและฝกอบรมทางการเกษตร การ
วิเคราะหความจําเปน การวางแผน เทคนคิ และการประเมินผลการจัดการเรียนรูและฝกอบรมทางการเกษตร 
และฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูและฝกอบรมทางการเกษตร 

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: ไมมี 

แนวคิดความสําคัญ ประเภท องคประกอบและเครือขายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดิจิทัลทางการเกษตร  การสืบคนการรวมรวบการจัดเก็บและการเผยแพรสารสนเทศดานการเกษตรเทคโนโลยี
และการจัดการสารสนเทศทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรและชุมชน การสรางสรรคการสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร จรรยาบรรณและการจัดการดานลิขสิทธิ์ของสื่อดิจิทัลและฝกปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการเกษตร 

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 การจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาผูประกอบการทางการเกษตร 3(3-0-6) 

Management of Community Enterprise and Entrepreneur  
Development in Agriculture 

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 
แนวคิด ความสําคัญ  และหลักการที่ เ ก่ียวของกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา

ผูประกอบการทางการเกษตรการวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอม การวางแผน เทคนิคการผลิต 
การเงิน การตลาดวิสาหกิจชุมชน และศึกษากรณีศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนา
ผูประกอบการทางการเกษตร 

Concepts, importance, principles related to management of community enterprise and 
agricultural entrepreneurdevelopment, 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 การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    1(1-0-2) 
Seminar in Agricultural Extension and Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 
การศึกษาคนควาเชิงวิชาการในหัวขอที่สนใจดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร การเขียนรายงาน

และการนําเสนอผลการศกึษาภายใตการควบคุมของอาจารยประจําสาขาวิชา 
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   โครงงานวิชาการและวิชาชีพทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(0-9-4) 

Academic and Professional Project in Agricultural 
Extension and Development  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

ดําเนินการโครงงานวิชาการและวิชาชีพในประเด็นหรือหัวขอที่เกี่ยวของทางการสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการที่เก่ียวของในลักษณะท่ีเปนโครงงานวิจัยกรณีศึกษาหรือโครงงานพัฒนากรณีศึกษาการ
สะทอนผลการเรียนรูเชิงประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอ ภายใตการควบคุม
ของอาจารยประจําสาขาวิชา 

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 การฝกงานทางการสงเสริมและพฒันาการเกษตร 3    1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Extension and Development III 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร การจัดการกิจกรรมทางการสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรกับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของโดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา และการ
ทัศนศึกษาดูงานภายในหรือตางประเทศทางการจัดการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

Practical work in agricultural extensionand 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   การผลิตไกพื้นเมืองไทย        3(2-3-5) 

 Thai Native Chicken Production  
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

พันธุ  การปรับปรุงพันธุ พฤติกรรม อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยง ขยายพันธุ การจัดการ สุขภาพ
และการสุขาภิบาล การตลาด การจัดการผลผลิต  การเพ่ิมมูลคาของไกพื้นเมือง 

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 การผลิตกระตาย         3(2-3-5) 
 Rabbit Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ประวัติ ประโยชนที่ไดรับจากการเลี้ยง ลักษณะทั่วไปทางสรีรวิทยาและกายวิภาค การผสมพันธุและการ
คัดเลือกพันธุ อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยง สุขภาพ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค การจัดการ
ผลผลิต การเพิ่มมูลคาจากหนังกระตาย 

History, utility, anatomy and physiology, breeding and selection, feed and feeding, 
raising, health and sanitation, product management, value-added of rabbit skin. 
AG173 303  การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก       3(2-3-5) 

 Small Ruminant Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

หลักการเบ้ืองตนของการผลิตแพะ แกะ และสัตวเล็กอื่น ในการเกษตร ขอไดเปรียบและเสียเปรียบของ
สัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็กชนิดดังกลาว พันธุ อาหาร และการจัดการที่เกี่ยวของ ตลอดจนการจัดการสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมและการแปรรูปผลผลิต 

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  การผลิตเปดหาน และไกงวง       3(3-0-6) 

Production of Ducks Geese and Turkeys  
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

การผลิตเปดหาน และไกงวง ในเขตรอน ประวัติความเปนมา สภาวะทางเศรษฐกิจของเปด หาน และไก
งวง พันธุสัตว โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงการเลี้ยงและการจัดการเปดพอแมพันธุเปดไขหานไกงวง อาหาร
และการจัดการการเงินของฟารมการตลาดและการสงออกการสุขาภิบาลและการควบคุมโรค 

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# 

สภาพแวดลอมตอการเจริญเติบโตและการปรับตัวของพืชอาหารสัตว หญาและถั่วพืชอาหารสัตวเขต
รอนบางชนิด ธาตุอาหารพืชอาหารสัตว พืชตระกูลถ่ัว และไรโซเบียม คุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตวการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในระบบทุงหญา ความสมดุลของทุงหญาถั่วผสมการผลิตเมล็ดพืชอาหารสัตวการสราง
และการจัดการทุงหญาการปรับปรุงทุงหญาธรรมชาติการผลิตพืชอาหารสัตวในระบบการทําฟารมการถนอม
พืชอาหารสัตว การใชประโยชนของพืชอาหารสัตว 

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 :ไมมี 

ชนิดและลักษณะ รูปแบบการเก็บ การรวบรวม การขนสง การแปรรูปผลิตอาหาร การผลิตพลังงาน
ชีวภาพ การผลิตปุยอินทรีย ของเสียจากการฆาสัตวและแปรรูปเนื้อสัตว ผลกระทบและการควบคุมของเสีย
จากสัตวตอสังคม สิ่งแวดลอม การสูญเสียทางเศรษฐกิจ โรคจากมูลสัตวและสุขลักษณะ กฎหมายและ
ขอบังคับ 

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  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 1    3(2-3-5) 

 Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 
เงื่อนไขของรายวิชา :รายวิชาเรียนรวม SC803 305 

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของเซลล การเจริญเติบโตและการพัฒนา ระบบโครงราง ระบบ
กลามเนื้อ ระบบประสาทระบบวิทยาเอ็นโดไครนระบบสืบพันธุและการใหน้ํานม 

Cell anatomy and physiology, growth and development, skeletal system, muscular 
system, nervous system, endocrine system, reproductive system and lactation. 
AG173 332   กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 2     3(2-3-5) 

 Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
เงื่อนไขของรายวิชา : SC803 305# 

ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจระบบหายใจระบบทางเดินอาหารไตการรักษาสมดุลน้ําและเกลือแร การ
ควบคุมอุณหภูมิและการปรับตัว และระบบภูมิคุมกัน 

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 :ไมมี 

ภูมิอากาศและอิทธิพลของภูมิอากาศตอการกระจายของสัตว การผลิตความรอนภายในตัวสัตว การ
แลกเปลี่ยนความรอนระหวางสัตวและสิ่งแวดลอม การควบคุมดุลความรอนของสัตว ผลของภูมิอากาศตอเม
แทบอลิซึม ชวงอุณหภูมิที่เปนกลาง ผลของปจจัยตางๆ ของภูมิอากาศเขตรอนตอผลผลิต วิธีการปรับปรุงการ
ผลิตสัตวในภูมิอากาศเขตรอน 

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 



160 

 

 

 

neutral zone, effects of tropical climatic factors on animal production, methods for the 
improvement in animal production under hot climatic conditions. 
AG173 334   พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตวเลี้ยง      3(2-3-5) 

 Behavior and Welfare of Domestic Animals 
 เงื่อนไขของรายวิชา:ไมมี 

พฤติกรรมตางๆของสัตวเลี้ยง พฤติกรรมเพื่อการผลิตสัตว พฤติกรรมสัญชาติญาณ พฤติกรรมการ
เรียนรู พฤติกรรมการสื่อสาร พฤติกรรมทางสังคม ความเครียดในสัตวเ ล้ียง พฤติกรรมการกินอาหาร 
พฤติกรรมการสืบพันธุ พฤติกรรมการเลี้ยงลูก พฤติกรรมผิดปกติ การควบคุมพฤติกรรม สิทธิและสวัสดิภาพ
ของสัตวเลี้ยง   

Domestic animal behaviors, domestication, instinct, learning, communication, social, 
stresss, feeding, sexual, maternal, and abnormal behaviors, handling, animal right and 
welfare. 
AG173 341  หลักโภชนศาสตรสัตว        3(3-0-6) 

  Principles of Animal Nutrition 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

โภชนาการ สารอาหาร และกระบวนการเมแทบอลิซึมพื้นฐาน ความตองการสารอาหารของสัตว ปจจัย
ที่มีผลตอความตองการสารอาหาร สารเสริมอาหาร กฎหมายอาหาร และการควบคุม มาตรฐานการใหอาหาร 
และสารพิษในอาหารสัตว 

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   สุขศาสตรสัตว         3(2-3-5) 

Animal Health Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

อาการสัตวปวยในปศุสัตว การตรวจอาการทางคลีนิค การตรวจทางหองปฏิบัติการ หลักการของระบาด
วิทยา ระบบภูมิคุมกัน วัคซีนและการใหวัคซีน ยาและการใชยา การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจโรคสุขศาสตรของ
เนื้อและนม การควบคุมโรคพยาธิภายในและภายนอก โรคสําคัญของปศุสัตวกฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว 

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   การจัดการอนุรักษสัตวปา        3(2-3-5) 

 Wildlife Conservation Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

ทฤษฏีความสัมพันธระหวางสัตวปาและสิ่งแวดลอม หลักการพื้นฐานในการปรับตัวทางนิเวศวิทยา และ
การอยูรวมกันของสัตวปาเพ่ือการจัดการดานการอนุรักษ 

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    การจัดการสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน        3(2-3-5) 
 Management in Companion Animal      

 เงื่อนไขของรายวิชา:ไมมี 
ผลประโยชนของสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน การเลือกสัตวเลี้ยงท่ีเหมาะสม การจําแนกสัตวเลี้ยงในบาน พันธุ

และการผสมพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยง การฝกหัดสัตวเลี้ยง การดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการสัตว วัคซีนและการปองกันโรค  

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   หลักการตัดสินประกวดสัตวเลี้ยง       3(2-3-5) 

 Principles of Domestic Animal Judging 
 เงื่อนไขของรายวิชา:ไมมี 

แนวคิดข้ันพื้นฐานในการตัดสินประกวดสัตวเลี้ยง ประโยชนที่มีความสําคัญ และบทบาทการตัดสิน
ประกวดสัตวเลี้ยง การเตรียมสัตวเลี้ยงเพื่อเขาประกวด และการพิจารณาใหมาตรฐานคะแนนสัตวเลี้ยงแตละ
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  การฝกงานทางสัตวศาสตร 1       1(0-6-3) 

 Practicum in Animal Science I 
 เงื่อนไขของรายวิชา: AG001 798 

การฝกการผลิต สัตวปกและ สุกรอยางเขมขน 
Intensive practices in poultry and swine productions. 

AG173 797   การฝกงานทางสัตวศาสตร 2       1(0-6-3) 
 Practicum in Animal Science II 

 เงื่อนไขของรายวิชา :AG001 798 
การฝกการผลิตโคนม โคเนื้อและกระบือ อยางเขมขน 
Intensive practices in dairy cattle, beef cattle, and buffalo productions. 

AG173 798   การฝกงานทางสัตวศาสตร 3       1(0-6-3) 
 Practicum in Animal Science III 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG173 796หรือ AG173 797 

การฝกงานอยางเขมขนตามหนวยงานของเอกชนหรือรัฐที่ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาการสะทอน
ผลการเรยีนรูเชิงประสบการณ  การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 

Intensive practices in industrial farm or government farm depend on department, 
reflection on learning experience, report writing and presentation. 
AG174 401   การผลิตสัตวปก         3(2-3-5) 

 Poultry Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา :AG001 102 

ความสําคัญของการผลิตสัตวปก การผสมพันธุ อาหารและการใหอาหารสัตวปก การจัดการเลี้ยงสัตว
ปกและการสุขาภิบาล ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอการผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ 
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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 การผสมพันธุ การสืบพันธุ อาหารและการใหอาหาร โรงเรือนและการ
จัดการ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค คุณภาพซาก ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอการผลิตและการตลาด 

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   การผลิตโคเนื้อและกระบือ        3(2-3-5) 

Beef and Buffalo Production 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102 

ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตโคเนื้อและกระบือ พันธุ ระบบการผลิต ระบบการผสมพันธุ สรีรวิทยาการ
สืบพันธุ อาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ การคํานวณสูตรอาหาร สถานการณปจจุบันและปญหาที่
มีผลตอการผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตรอน 

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 พันธุ การผสมพันธุ โรงเรือน มาตรฐานฟารม การสังเคราะหน้ํานม 
อาหารและการใหอาหาร การจัดการ การควบคุมคุณภาพน้ํานม การควบคุมโรคและการตลาดผลิตภัณฑนม 

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   หลักวิทยาศาสตรเนื้อสัตว        3(2-3-5) 

 Principles of Meat Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและสรีรวิทยาของเนื้อสัตวและกลามเน้ือ การเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของกระดูก กลามเนื้อและไขมัน ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาของกระดูกกลามเนื้อและไขมัน 
คุณภาพเนื้อและการวัด การคัดเลือกสัตว การตรวจสัตวกอนและ    หลังฆา การขนสงสัตวสูโรงฆา การฆา 
การแบงเกรด ซากและเนื้อ และการตัดสินซากหลังฆา การตัดแตงซาก โค กระบือ สุกร และสัตวปก  

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 
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postmortem inspection,  animal transportation, animal slaughtering, carcass, meat grading 
and scoring, carcass cutting of cattle, buffaloes, swine and poultry. 
AG174 412   การฟกไขและการจัดการโรงฟก       3(2-3-5) 

 Incubation and Hatchery Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

ประวัติและวิวัฒนาการเครื่องฟกไขพัฒนาการของคัพภะการฟกไขโดยวิธีการฟกไขโดยใชเครื่องฟก
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการฟกไขสัตวปกเชนปจจัยทางพันธุกรรมและธรรมชาติพฤติกรรมของสัตวปกหลักและ
วิธีการจัดการโรงฟกไขในสัตวปก 

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   การจัดการผลิตภัณฑทางสัตวศาสตร      3(2-3-5) 

 Animal Science Product Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# 

ลักษณะ คุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตจากสัตว (เนื้อ นม ไข) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การจัดการผลผลิต การใชประโยชนและการแปรรปูผลผลิตจากสัตว 

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 สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมในสัตวเลี้ยง    3(2-3-5) 

 Reproductive Physiology and Artificial Insemination in Domestic Animals 
 เงื่อนไขของรายวิชา :AG173 331# 

การสืบพันธุของสัตวเบื้องตนและการประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในสัตวเลี้ยงกายวิภาค
ศาสตรของระบบสืบพันธุการควบคุมฮอรโมนการสืบพันธุการถึงวัยหนุมสาวและการเปนสัดการสรางเซลล
สืบพันธุการปฏิสนธิการตั้งทองและการคลอดการใหน้ํานมความลมเหลวทางการสืบพันธุและการจัดการ
ทางการสืบพันธุการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ 

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   โภชนศาสตรสัตวประยุกต        4(3-3-7) 

 Applied Animal Nutrition 
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102#, AG173 341# 

วัตถุดิบอาหารสัตว เทคนิคการประเมินคุณคาอาหารสัตวการประกอบสูตรอาหารสัตวมาตรฐานการให
อาหารสัตวการใหอาหารสัตวเลี้ยงการวิเคราะหและการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวโดยวิธีทางกายภาพ ทาง
เคมี และทางกลองจุลทรรศน ปญหาเก่ียวกับอาหารสัตวในการผลิตปศุสัตว  
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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 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง       3(2-3-5) 

 Ruminant Nutrition 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

หลักการสมัยใหมดานโภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง การใชหลักทฤษฎีประยุกตในโภชนศาสตรสัตวเคี้ยว
เอ้ือง เพื่อประสิทธิภาพการใชประโยชนของอาหารและการใหผลผลิต รวมไปถึงทรัพยากรอาหารสัตวและกล
ยุทธการใหอาหารสัตวเคี้ยวเอ้ือง 

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   การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวเบื้องตน   3(1-6-5) 

 Principle of Feed Quality Control and Microscopy  
 เงื่อนไขของรายวิชา : AG001 102# ,AG173 341# 

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว การใชเทคนิคทางกลองจุลทรรศนในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว สิ่งปนเปอนและปลอมปนรวมกับการใชเทคนิคเคมีวิเคราะหคุณภาพแบบ
รวดเร็วตรวจหาวัตถุดิบอาหารสัตว สิ่งปนเปอนและปลอมปนและวัตถุดิบอ่ืนท่ีเติมในอาหารสัตวและการ
ประเมินหาปริมาณสัดสวนของวัตถุดิบเพื่อเปนมาตรการประกันคณุภาพอาหารสัตว 

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   การปรับปรุงพันธุสัตว        4(3-3-7) 

 Animal Genetics and Breeding 
 เงื่อนไขของรายวิชา :AG003 302# 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณกับการปรับปรุงพันธุสัตว ทฤษฎี
ทางพันธุกรรมของการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุและการปรับปรงุพันธุในสัตวเศรษฐกิจ 

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 :นักศึกษาชั้นปที่ 4 วิชาเอกสัตวศาสตร 

วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการที่เก่ียวของดานสัตวศาสตร การเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอ 
การอภิปราย และสรปุผลการสัมมนา 

Literature review on topics relating to animal science, scientific report writing 
presentation discussion and conclusion of the seminar. 
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AG174 775  โครงงานนักศกึษาดานสัตวศาสตร      3(1-6-5) 
 Student Project in Animal Science 
เงื่อนไขของรายวิชา :นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือ 4 วิชาเอกสัตวศาสตร 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางสัตวศาสตร การปฏิบัติ การสะทอนผลการเรียนรู
เชิงประสบการณ การเขียนรายงานผลการดาํเนินงาน และนําเสนอ 

Student project on selected issues or topics in animal science, implementation, 
reflection on learning experience, report writing and presentation. 
AG181 201    การประมงทั่วไป         3(3-0-6) 

  General Fisheries 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

การประมงทั่วไปในประเทศไทยและตางประเทศ เครื่องมือประมงและทรัพยากรประมง  การเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําและพืชนํ้า การแปรรปูและการถนอมอาหารจากสัตวน้ํา การตลาดสัตวน้ํา สุขภาพสัตวนํ้า องคกรและ
สถาบันตาง 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    หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา        3(3-0-6) 

  Principles of Aquaculture 
เงื่อนไขของรายวิชา:  AG 181 201 

ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในประเทศไทยและตางประเทศ สภาวะการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ
ไทยในปจจุบัน องคประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อุปกรณและวิธีการฟกไข
ปลา การอนุบาลลูกปลา ตลอดจนวิธีการเพาะเลี้ยงปลาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ 

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    การฝกงานทางการประมง 1        1(0-6-3) 

  Practicum in Fisheries I 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

การใชเครื่องมือทําการประมง การประเมินประชากรปลา การประเมินผลผลิตข้ันตนของแหลงน้ํา 
สัดสวนปลากินพืชและปลากินเนื้อในแหลงน้ํา 

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    การฝกงานทางการประมง 2        1(0-6-3) 

  Practicum in Fisheries II 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 
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การเตรียมบอปลา  การเลี้ยงพอแมพันธุ การคัดเลือกพอแมพันธุ การเพาะพันธุ การอนุบาล การบรรจุ
และการจําหนายลูกปลา 

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 รูปรางและลักษณะภายนอกของปลา ระบบกลามเนื้อ ระบบ
โครงรางภายใน ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนเลือด อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ ระบบ
ขับถายของเสียและการปรับสมดุลรางกาย ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก การจัดหมวดหมูของปลา 
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    สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง        3(3-0-6) 

  Aquatic Invertebrates  
เงื่อนไขของรายวิชา: SC101 011 หรือ  SC101 012 

อนุกรมวิธาน ชีววิทยา แหลงท่ีอยู และการแพรกระจายของสตัวไมมกีระดูกสันหลังทางการประมง  
หลักการเลี้ยง และเพาะพันธุสตัวไมมีกระดูกสันหลังเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 

Taxonomy, biology, habitats and distribution of invertebrates in fisheries, principles of 
culture and breeding of invertebrates for aquaculture 
AG182 203    การเพาะและอนุบาลสัตวนํ้าจืด       3(2-3-5) 

  Breeding and Nursing of Freshwater Animals    
เงื่อนไขของรายวิชา: AG181 202 

การเพาะพันธุสัตวน้ําจืด การเลี้ยงสัตวน้ําจืด การเล้ียงสัตวน้ําแบบอินทรีย การจัดการระบบฟารมเลี้ยง
สัตวน้ําและการศึกษานอกสถานที่ 

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    กฎหมายและการอนุรักษทรัพยากรประมง     3(3-0-6) 

  Fishery Law and Resource Conservation 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 181 201 

กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติการประมง พระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการประมงอนุสัญญาวาดวย
กฎหมายทะเลระหวางประเทศฐานสภาพแวดลอมและทรัพยากรประมง ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ประมง หลักการในการอนุรักษทรัพยากรประมง 

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 
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AG183 103    อนุกรมวิธานของปลา        3(2-3-5) 
Fish Taxonomy 

  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 182 101 
ประวัติ หนวยและระบบอนุกรมวิธาน ศัพทบัญญัติและกฎเกณฑสากลเรื่องชื่อและการตั้งชื่อ การเก็บ

รักษาตัวอยางปลา วิธีการศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูลในทางอนุกรมวิธาน การใชเอกสารและรูปวิธานในการ
วิเคราะหและจัดจําแนกปลา 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    หลักนิเวศวิทยาทางน้ํา        3(2-3-5) 

  Principles of Aquatic Ecology 
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 101 013 

ระบบนิเวศ วัฏจักรของแรธาตุในแหลงน้ํา ปจจัยจํากัดในระบบนิเวศ การแพรกระจายและพฤติกรรม
ของปลาในระบบนิเวศ สังคมในแหลงนํ้าจืดและทะเล และความสัมพันธของปลาในสิ่งแวดลอม 

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 และความสําคัญของการศึกษาประชากรสัตวน้ํา ทรัพยากรสัตวน้ําและวงจรชีวิต 
เครื่องมือประมงและผลกระทบตอประชากรสัตวน้ํา การติดเครื่องหมายสัตวน้ํา การศกึษาการเจริญเติบโต การ
ทดแทนและการตาย การประเมินสภาวะของทรัพยากรสัตวน้ํา ผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอประชากรสัตวน้ํา 

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     สรีรวิทยาพื้นฐานของสัตวนํ้า       3(3-0-6) 

  Basic Physiology of Aquatic Animals 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG182 101 

สิ่งแวดลอมทางน้ําที่มีผลตอสรีรวิทยาของสัตวน้ําสมบัติของเซลลประสาทกระบวนการปรับสมดุลของ
สัตวน้ําการทํางานของกลามเนื้อสรีรวิทยาทางเดินอาหาร กลไกการหายใจ  การไหลเวียนเลือด  การขับถาย
ของเสีย ระบบสืบพันธุ และระบบฮอรโมน 

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    พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา     3(3-0-6) 
  Genetics and Biotechnology of Aquatic Animals 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG182 201 

หลักการทางพันธุศาสตรของสัตวน้ํา โครงสรางและบทบาทหนาของดีเอ็นเอและโปรตีน การถายโอน
ลักษณะทั้งทางคุณภาพและปริมาณ การใชประโยชนของพันธุศาสตรในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเซลลพันธุศาสตร
ของสัตวน้ํา การปรับปรุงพันธุสัตวนํ้า เทคนิคทางทางอณูพันธุศาสตรของสัตวน้ํา และพันธุวิศวกรรมทางการ
ประมง 

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     การเพาะและอนุบาลสัตวทะเล       3(2-3-5) 

  Breeding and Nursing of Marine Animals 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

สภาพทางกายภาพ เคมี และเงื่อนไขทางชีวภาพของปาชายเลน การสรางฟารมเพาะและเลี้ยงสัตวทะเล 
การจัดการโรงเพาะฟกและพอแมพันธุ การอนุบาลและการขนยายลูกพันธุ  การเพาะเลี้ยงอาหารสัตวน้ําวัย
ออน การจัดการในการเลี้ยงสัตวทะเลชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  

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    หลักโภชนาการสัตวน้ํา        3(3-0-6) 

  Principles of Aquatic Animal Nutrition 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 182 201 

พัฒนาการดานโภชนศาสตรสัตวน้ํา ชีวพลังงานศาสตร สารอาหารและความตองการสารอาหาร  
สรีรวิทยาการยอยอาหารและการดูดซึม เมแทบอลิซึมของสารอาหาร โรคที่ เกี่ยวของกับสารอาหาร
เทคโนโลยีชีวภาพกับโภชนศาสตรสัตวน้ํา 

Development in aquatic animal nutrition, bioenergetics, nutrients and nutrient 
requirement, digestive physiology and absorption, nutritional metabolism, nutritional 
diseases 
AG183 302    หลักการจัดการฟารมสัตวน้ํา      3(2-3-5) 

  Principles of Aquafarm Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการจัดการฟารมสัตวน้ํา ประเภทของฟารมสัตวน้ํา การเริ่มกิจการ
ฟารม การวางผงัฟารม บัญชีและการบันทึกกิจการฟารมสัตวน้ํา การวิเคราะหและวินิจฉัยฟารมสัตวน้ํา ปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการทําฟารม ปจจัยที่ทําใหฟารมสัตวน้ํามีกําไรแตกตางกัน 

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 สุขภาพสัตวน้ํา         3(2-3-5) 
  Aquatic Animal Health 
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC702 101 หรือ SC702 102 

ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการศึกษาโรคสัตวน้ํา การตรวจวินิจฉัยโรค โรคสัตวน้ําที่เกิดจากแบคทีเรีย 
เชื้อรา ไวรัส และปรสิต โรคท่ีไมไดเกิดจากเชื้อกอโรค ลักษณะอาการของสัตวน้ําที่ติดเชื้อโรค ความสัมพันธ
ระหวางการระบาดของโรคและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากโรคตอผลผลิต การควบคุมโรคสัตวนํ้าระบบ
ภูมิคุมกันสัตวน้ํา 

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    ผลิตภัณฑประมง         3(2-3-5) 

Fishery Products 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไมมี 

กลุมของสัตวน้ําที่ใชในการแปรรูป คุณคาทางอาหารของสัตวนํ้า การเสื่อมเสียของสัตวน้ํา กระบวนการ
แปรรูปสัตวน้ําและหลักการของแตละกระบวนการ ไดแก การทําเค็ม การทําแหง การแชเย็นและแชเยือกแข็ง 
การฉายรังสี การรมควัน การหมักดอง การบรรจุกระปอง การใชสารเคมี และการแปรรูปดวยวิธีอื่นๆ  

Groups of aquatic animals usedfor 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    คณุภาพน้ําเพื่อการประมง        3(2-3-5) 

 Water Quality for Fisheries 
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC 201 007 

คุณภาพน้ําและวิธีการวิเคราะหปจจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพน้ําความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ํากับ
กําลังผลิตของบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ําในบอเลี้ยงสัตวน้ํา 

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    การฝกงานทางการประมง 3       1(0-6-3) 

  Practicum in Fisheries III 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

การฝกปฏิบัติทางดานการเลี้ยงปลานํ้าจืดการเตรียมบอเลี้ยงปลา การเตรียมและการใหอาหารปลา การ
ควบคุมคุณภาพน้ําและโรค 

Training on freshwater fish culture, pond preparation, feed preparation and fish 
feeding, water quality and diseases control 
AG183 797    การฝกงานทางการประมง 4       1(0-6-3) 

  Practicum in Fisheries IV 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 
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การฝกงานนอกสถานท่ีดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดกับหนวยงานของรัฐและเอกชน  
External field work training in freshwater aquaculture with publics and private sectors 

AG184 107    แพลงกตอนวิทยา         3(2-3-5) 
Planktonology 

  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 
อนุกรมวิธานของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว วิธีการเก็บรักษาตัวอยาง การวิเคราะหชนิดและ

ปริมาณแพลงกตอนในแหลงน้ําตาง ๆ  หลักเบื้องตนเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงแพลงกตอน 
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 Biologyin Fisheries    
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 183 204 

พันธุศาสตรและการประยุกตสูพันธุวิศวกรรม เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพในการประมง เทคนิค
การศึกษาดีเอ็นเอทางการประมง การสกัดดีเอ็นเอและการประยุกตทางการประมง ปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส
ของดีเอ็นเอและการตรวจสอบปริมาณโปรตีนดวยเทคนิคอิเลคโตรโพรีซีส 

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 
AG184207 อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา      3(2-3-5) 

  Feed and Feeding for Aquatic Animals 
เงื่อนไขของรายวิชา: AG 183 206 

ประวัติและพัฒนาการการเตรียมอาหารสัตวน้ํา ประเภทของวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
อาหาร และการประเมินคุณคาอาหารและวัตถุดิบ การประกอบสูตรอาหารสําหรับสัตวน้ํา การผลิตอาหาร 
การทดสอบการใหอาหาร การใหอาหารสัตวน้ําชนิดตาง ๆ 

History and development of aquatic feed preparation, feed ingredients, feed 
determination and evaluation in feed and raw materials, feed formulation, feed processing, 
feeding trialand aquatic animals feeding 
AG184 208    การเลี้ยงปลาสวยงาม        3(2-3-5) 

  Aquarium Fish Culture 
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 181 201 

การออกแบบและการสรางภาชนะสําหรับเลี้ยงปลาสวยงาม วัสดุอุปกรณสําหรับการตกแตงที่เลี้ยงปลา
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    การเพาะเลี้ยงพรรณไมนํ้า        3(2-3-5) 

  Propagation of Aquatic Plants 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 
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ความหลากหลายของชนิดและการจาํแนกพรรณไมน้ําในประเทศไทย พรรณไมน้ําที่นําเขาจาก
ตางประเทศ การใชประโยชน เทคนิคการเพาะเลี้ยงพรรณไมน้ําในแปลงดิน แปลงน้ํา และการเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือ ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตการจัดตกแตงตูพรรณไมน้ําและการประกวด  

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    การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบบูรณาการ      3(2-3-5) 

  Integrated Aquaculture  
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG181 201 

หลักการเพาะเลี้ ยงสัตวน้ําแบบบูรณาการ แนวคิดการบูรณาการ ปจจัยที่มีผลตอกิจกรรม 
สภาพแวดลอม โมเดลของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแบบบูรณาการ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การเพิ่มมูลคา
ผลผลิต ขอจํากัดในการบูรณาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   

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    การควบคุมและประเมินคณุภาพวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตวนํ้า  3(2-3-5) 

  Quality Control and Evaluationof Feedstuffs and Aquatic Animal Feed 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไมมี  

หลักการและความสําคัญของการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหารสัตวน้ําการตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบและอาหาร โดยเทคนิคทางเคมี ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางกลองจุลทรรศน เทคนิคการตรวจ
วิเคราะหอยางงายและรวดเร็ว และเทคนิคการประเมินคุณคาของวัตถุดิบและอาหารจากภายในและนอกตัว
สัตว 

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    การจัดการอางเก็บน้ําและพื้นท่ีชุมน้ําเพื่อการประมง   3(3-0-6) 

  Reservoir and Wetland Management for Fisheries 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  ไมมี 

นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา แหลงทําการประมง พื้นที่ชุมน้ํา อุทกวิทยาของแหลงน้ํา ประเภทและ
คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยาของแหลงน้ํา การควบคุมและการจัดการแหลงน้ําเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําระเบียบและการบริหารการประมง การจัดการสภาพแวดลอม 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 การสงเสริมการประมง        3(3-0-6)  

  Fishery Extension 
  เงื่อนไขของรายวิชา:  AG181 201 
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หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตรและการประมง บทบาทการสงเสริมการประมงตอ
การพัฒนาประเทศ การประมงของประเทศไทย หลักการสงเสริมและวิธีการสงเสริมการประมง การยอมรับ
ของกลุมเปาหมาย ทักษะการสื่อสาร การผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณในการสงเสริมการประมง  การวางแผน
และและการประเมินผลโครงการสงเสริม 

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    โรคของกุง          3(3-0-6) 

  Shrimp Diseases 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

โรคของกุงที่เกิดจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ปรสิต และโรคไมติดเชื้ออื่น ๆ ลักษณะอาการของกุงที่เปน
โรค การตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคในภาคสนามและหองปฏิบัติการ ระบบภูมิคุมกันของกุงและการ
ตอบสนองตอเชื้อกอโรค  การปองกันและรักษาการจัดการฟารมเพื่อลดปญหาการเกิดโรค 

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 systemsand its response to pathogens, disease prevention and therapy, farm 
management for disease outbreak control 
AG184 403    โรคและปรสิตของสัตวน้ํา        3(3-0-6) 

  Diseases and Parasites of Aquatic Animals  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

โรคและปรสิตที่สําคัญในสัตวน้ํา เทคนิคปจจุบันในการวินิจฉัยโรคและการปองกันโรคท่ีเกิดจาก
แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา 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 จุลชีววิทยาสําหรับผลิตภัณฑสัตวน้ํา      3(2-3-5) 

  Microbiology of Aquatic Animal Products 
  เงื่อนไขของรายวิชา: SC702  101 

ความสําคัญของจุลินทรียตอผลิตภัณฑสัตวน้ํา การแบงหมวดหมูของจุลินทรีย แบคทีเรียที่ทําใหเกิดการ
เนาเสียในสัตวนํ้า แบคทีเรียที่เปนดัชนีการกอโรคในมนุษยที่พบในสัตวน้ําจุลินทรียในผลิตภัณฑสัตวน้ําแชแข็ง 
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าบรรจุกระปอง และผลิตภัณฑสัตวน้ําอ่ืนๆ การใชประโยชนจากจุลินทรียในผลิตภัณฑสัตวน้ํา
หมักดองและผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

Importance of microorganisms in aquaticanimal 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 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสัตวน้ํา      3(2-3-5) 
  Quality Control in Aquatic Animal Products  
  เงื่อนไขของรายวิชา: AG 183 501 

ความสาํคัญของการควบคุมคุณภาพลักษณะสัตวน้าํที่มีคณุภาพการเสื่อมคุณภาพของสัตวน้ําการสุม
และการเตรียมตัวอยางเพ่ือการประเมินคุณภาพ การประเมินคุณภาพดวยจุลชวีวิทยา เคมี ชีวเคมีฟสิกสและ
ประสาทสัมผัสสถิติสําหรับการควบคุมการผลิต แนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับการผลิตมาตรฐานฮาลาล กระบวนการ
ดําเนินการมาตรฐานสุขาภิบาล การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม  

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    การเพิ่มมูลคาของผลพลอยไดในการแปรรูปสัตวน้ํา      3(2-3-5) 

  Value-addition of By-products in Aquatic Animal Processing  
เงื่อนไขของรายวิชา: AG 183 501 

ชนิดผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและองคประกอบทางเคมี
ของผลพลอยได กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มแกผลพลอยได มาตรฐานและการประเมินคณุภาพของผลิตภัณฑ
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    หลักการสรางฟารมสัตวน้ํา       3(3-0-6) 

  Principles of Aquafarm Construction 
 เงื่อนไขของรายวิชา: AG 181 201 

หลักการเลือกสถานท่ี องคประกอบของฟารมสัตวน้ํา ประเภทของบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ําองคประกอบ
ของบอและขอกําหนดการออกแบบสรางบอ ระบบน้ําและอุปกรณที่ใชในฟารมสัตวน้ํา ผลกระทบของฟารม
สัตวน้ําตอสิ่งแวดลอม 

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: เปนนักศึกษาสาขาวิชาการประมง ชั้นปที่ 4 

วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการที่เก่ียวของดานประมง การสืบคนขอมูลการเรียบเรียง การเขียนรายงาน
ทางวิชาการ การอางอิงแหลงขอมูล 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    โครงงานนักศกึษาดานการประมง      3(1-6-5) 
Student Projects in Fisheries 
เงื่อนไขของรายวิชา: เปนนักศึกษาสาขาวิชาการประมง ชั้นปที่ 4 

การจัดทําขอเสนอโครงงานทางการประมง การปฏิบัติ การสะทอนผลการเรียนรูเชิงประสบการณ 
รายงานผลการดําเนินงาน และการนําเสนอ 

Project proposal in fisheries, implementation, reflection on experience, report writing 
and presentation 
AG184 796    การฝกงานทางการประมง 5       1(0-6-3) 

  Practicum in Fisheries V 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

การฝกงานทางดานการวางแผนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเคม็ และประเมินผลการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็ม 
Training on marine aquaculture planningand assessment of marine aquaculture 

AG184 797    การฝกงานทางการประมง 6       1(0-6-3) 
  Practicum in Fisheries VI 
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

การฝกงานนอกสถานท่ีดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็มกับหนวยงานของรัฐและเอกชน  
External field work training in sea water aquaculture with governments 

SC101011  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1        2(2-0-4)
   Biology for Agriculture I 

 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 
หลักการทางชีววิทยา โครงสรางและหนาที่ของเซลล พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุระดับเซลลและพันธุ

ศาสตร และการสืบพันธุการเจริญของสัตว โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

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 ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1      1(0-2-1) 

 Biology for Agriculture Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา :รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกันSC101 011 

การทดลองปฏิบัติการในเรื่องโครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับชีวิต การสืบพันธุระดับเซลล
และพันธุศาสตร โครงสรางและสรรีวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

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 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2        2(2-0-4) 

Biology for Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 
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วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของเซลล เนื้อเยื่อพืช การ
สืบพันธุและการเจริญของพืช การสังเคราะหดวยแสง 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 ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2      1(0-2-1) 

 Biology for Agriculture Laboratory  
 เงื่อนไขของรายวิชา :รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน  SC101 013 

การทดลองปฏิบัติการการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่
ของเซลล เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุและการเจริญของพืช การสังเคราะหดวยแสง 
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   พฤกษศาสตรทางการเกษตร       2(2-0-4) 

 Agricultural Botany  
 เงื่อนไขรายวิชา : SC101 011 

หลักการพื้นฐานในพฤกษศาสตรการเกษตร ความสัมพันธของพฤกษศาสตรและเกษตรศาสตร หลักการ
จําแนก การระบุ และการตั้งชื่อพืช วงชีวิตของพืช เซลล โครงสรางและรูปรางพืช สัณฐานวิทยา การเจริญ 
หนาที่ทางสรีรวิทยา การถายละอองเรณู และชีววิทยาการสืบพันธุของพืชอาหารและพืชสวน และ
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพืชทางการเกษตร 

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   ปฏิบัติการพฤกษศาสตรทางการเกษตร      1(0-3-2) 

 Agricultural Botany Laboratory  
 เงื่อนไขรายวิชา : รายวิชาควบ SC113 209 

ทักษะปฏิบัติการในการเก็บรวบรวบและการรักษาพืชเพื่อการศึกษาสัณฐานวิทยา การจัดจําแนก และ
การระบุชนิดพืชดวยรูปวิธาน การสํารวจสัณฐานวิทยาทั่วไป เชน ใบ ลําตน ราก และผลของพืชอาหาร พืช
ประดับ และพืชสวนที่สําคัญ โครงสรางทางกายวิภาคศาสตรพื้นฐาน การวัดคาดัชนีทางสรีรวิทยาที่สําคัญบาง
คาเพื่อประเมินสุขภาพพืช การทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณู การเจริญของออวุลและเมล็ด การขยายพันธุ
ที่ไมเก่ียวของกับอวัยวะสืบพันธุ ธาตุอาหารพืชและการปลูกพืชดวยระบบไฮโดรโพนิก 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 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป        1(0-3-2) 
General Chemistry Laboratory   

 เง่ือนไขของรายวิชา :รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน SC201 005หรือ SC201007 หรือ
                            SC201 008 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  SC201 005 (เคมีทั่วไป)    หรือSC201 007 (เคมีพื้นฐาน) 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 เคมีพื้นฐาน          3(3-0-6) 

 Basic Chemistry 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพล
ศาสตรเคมี ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุ
เรพรีเซนเททีฟโลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร 

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   เคมีอินทรียเบื้องตน         3(3-0-6) 
   Elementary Organic Chemistry 
   เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ไฮบริไดเซชัน การเขียนโครงสรางหมูฟงกชัน การเรียกชื่อ อะลิฟาติกไฮโดรคารบอน แอลเคนแอลคีน
แอลไคน แอโรมาติกไฮโดรคารบอน เบนซีนสเตอริโอเคมี แอลคิลแฮไลด แอลกอฮอลและฟนอล อีเทอร อีพอก
ไซด แอลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีนสารชีวโมเลกุล การประยุกตใชเทคนิคสเปคโตส
โคป 

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   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ     3(3-0-6) 

 Mathematics for Health Science  
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

กําหนดการเชิงเสนขั้นแนะนํา   อุปนัยเชิงคณิตศาสตร   เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบ  ลิมิตและความ
ตอเนื่องของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันและการประยุกตของอนุพันธ  ผลตางของอนุพัทธ  ปริพันธและเทคนิค
การหาคาปริพันธ การประยุกตปริพันธ  สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับที่หนึ่งและการประยุกต 

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 ฟสิกสเบื้องตน         3(3-0-6) 

       Elementary Physics 
 เงื่อนไขของรายวิชา :ไมมี 

ทฤษฎีและการประยุกตของกลศาสตร กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรกระแสไฟฟา-
อิเล็กทรอนิกส เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสี 

Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and thermodynamics, 
electric current and electronics, acoustics, optics, atomicphysics, radioactivity. 
SC702 101 จุลชีววิทยาทั่วไป         3(3-0-6) 

General Microbiology 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

หลักการทํางานและการเตรียมตัวอยางสําหรับกลองจุลทรรศนชนิดตางๆ การเรียกชื่อและการจัด
จําแนก ประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหราย โภชนาการ การเจริญการตาย และการทําลาย
จุลินทรีย เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย ภูมิคุมกันวิทยาและโรค ที่เกิดจากจุลินทรีย จุลชีววิทยา
ของดิน น้ํา 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 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       1(0-3-3) 

General Microbiology Laboratory        
 เงื่อนไขของรายวิชา : SC702 101หรือ รายวิชาควบ SC702 101 

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาขั้นแนะนํา การใชกลองจุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการจํากัด
เชื้อ เทคนิคบางอยางทางจุลชีววิทยา การแจงนับจํานวน จุลินทรีย การศึกษาเชื้อราการยอมสีแบคทีเรีย การ
ทําลายและการยับย้ังการเจริญของเชื้อจุลินทรยี  

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   ชีวเคมีพื้นฐาน         3(3-0-6) 
   Basic Biochemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา :รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : SC201101 หรือ SC202103 
หรือ SC201103 หรือ SC212103 หรือ SC201103 

ชีวเคมีพื้นฐานเก่ียวกับ เคมีของสารชีวโมเลกุล เอนไซมและโคเอนไซม ชีวพลังงานและกลยุทธของเม
แทบอลิซึมและการควบคุม เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต การขนสงอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเล
ชัน และการสังเคราะหแสง เมแทบอลิซึมของลิปด เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน เมแทบอลิซึมของกรด
นิวคลีอิก การสังเคราะหดีเอ็นเอ 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  หลักการบญัชีข้ันตน        3(3-0-6) 

 Preliminary Principles of Accounting  
  เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี 

หลักการบัญชีและความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชน
ของขอมูลทางการบัญชี และแมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู การบัญชี
สําหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทรายการปรับปรุง รายการ
ปดบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงิน ระบบเงินสดยอย การบัญชีเบื้องตน
เก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย หลักการและวิธีการของระบบใบสําคัญ และ
จริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี 

Accounting principles and general knowledge about accounting accounting 
definition and objectives, the value of accounting information and accounting framework, 
accounting principles andmethods of double entry system, accounting for trading 
enterprisesand services business, journal and general ledger, end-of-period 
adjustments,closing entries, trialbalance, working paper, financialstatements preparation, 
petty cash system, fundamental accounting for assets, liabilities, equity, revenue and 
expenses, concepts of voucher system and accounting professional ethics 
BS912 111   หลักการบญัชีข้ันกลาง        3(3-0-6) 

  Intermediate Accounting 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : BS911 111 

การบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย อันไดแกลูกหนี้, ตั๋วเงิน, สินคา, เงินลงทุน, ที่ดิน อาคาร อุปกรณ, 
ทรัพยากรธรรมชาติ, และสินทรัพยไมมีตัวตน การบัญชีเก่ียวกับหนี้สินระยะยาวและระยะสั้น อันไดแก หนี้สิน
โดยประมาณและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น, ตั๋วเงินจายระยะยาว, และหุนกูการบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของ การ
จําหนายหุน การเพ่ิมหรือลดทุน หุนทุนซื้อคืน 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  : ไมมี 

ศึกษาถึงประโยชนและความสําคัญของการบริหาร ลักษณะและแนวคิดในการ บริหารงาน ความเปนมา
และพัฒนาการของทฤษฎีการบริหาร หลักและกระบวนการบริหารดัน ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การ
จัดบุคคลเขาทํางาน 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  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม     3(2-2-5) 

 Small and Medium Enterprises Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี 

แนวทางการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม การจัดแผนกงาน การบันทึกขอมูล  การจัดทํา

งบประมาณมาใชในการควบคุมธุรกิจ การวิเคราะหการแขงขัน เครดิตทางการคา การภาษีอากร การจัดการ

ทางการเงิน การจัดการงานการตลาด การคาสง การคาปลีก และการบริการ ธุรกิจสัมปทาน การบริหารงาน

บุคคล การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ การวางแผนกลยุทธ  อิทธิพลของสภาพแวดลอมตอ

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  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1: ผูบริโภค ผูผลิต และราคาตลาด   4(4-0-8) 
 Microeconomics I: Consumers; Producers; and Market Prices 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี 

บทนํา ทฤษฎีผูบรโิภคและอุปสงค ทฤษฎีผูผลิตและอุปทาน ดุลภาพของอุปสงคและอุปทาน 
Introduction, consumer theory and demand, theory of firm and supply, demand and 

supply equilibrium 
EC101 004  เศรษฐศาสตรมหภาค 1: โครงสรางระบบเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

Macroeconomics I: Structure of the Economic System 
เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี 

บทนําเศรษฐกิจมหภาค รายไดประชาชาติ ตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดเงินตราตางประเทศ  
Introduction to macroeconomy, national income, output market, money market, and 

foreign exchange market 
EC101 002  เศรษฐศาสตรจุลภาค 2: โครงสรางตลาด และกลยุทธการแขงขัน 2 (2-0-4) 

 Microeconomics II: Market Structure and Competitive Strategies 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EC101 001 

โครงสรางตลาดการวิเคราะหธุรกิจและสภาพแวดลอมในการแขงขันความลมเหลวของการตลาด
วิเคราะหสวัสดิการ 

Market structures, business and competitive environment, market failure, welfare 
analysis 
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EC101 005  เศรษฐศาสตรมหภาค 2: ความสัมพนัธของตัวแปรและผลกระทบของนโยบาย3 (3-0-6) 
 Macroeconomics II: Relationships between Variables and  

   Impacts of Policies 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EC101 004 

แบบจําลอง IS-LM-BP การวิเคราะหนโยบายการเงิน การวิเคราะหนโยบายการคลังตลาดโภคภัณฑโลก
และเศรษฐกิจไทย แบบจําลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลและบัญชีการเจริญเติบโต และการ
วิเคราะหนโยบายดานอุปทาน 

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  เศรษฐศาสตรจุลภาค 3: เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต   2(1-2-4) 

 Microeconomics III: Applied Microeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : EC101 001 

การสํารวจและแบงแยกตลาดการวิเคราะหอุปสงคการวิเคราะหตนทุนงบดุลและบัญชีการบริหารการ
วิเคราะหอุตสาหกรรมและโครงสรางตลาด 

Market survey and market segment, demand analysis, cost analysis, balance sheet, 
managerial accounting, industrial analysis and market structure 
EC102 006  เศรษฐศาสตรมหภาค 3: เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต   3 (3-0-6) 

 Macroeconomics III: Applied Macroeconomics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :EC101 005 

การจัดทํารายงานเศรษฐกิจมหภาคแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคและการพยากรณการจัดทําขอมูล
เศรษฐกิจมหภาคและการเขียนรายงานเศรษฐกิจมหภาค 

Macroeconomic model and forecasting, constructing macroeconomic data and writing 
macroeconomic report 
EC102 017  เศรษฐศาสตรระบบการเงิน        3(3-0-6) 

 Economics of Financial System 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :ไมมี 

โครงสรางและบทบาทของตลาดการเงิน หนาท่ีและการจําแนกตลาดการเงิน ประเภทและบริการของ
สถาบันการเงิน การกํากับดูแลธุรกิจ และนโยบายเศรษฐกิจผานตลาดการเงิน ทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการ
อธิบายความสัมพันธของตัวแปรในระบบการเงนิ 

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  คณิตศาสตรทั่วไป         3(3-0-6) 

 General Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3 มิติ เมทริกซ ระบบสมการเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่อง 
อนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต 
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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  แคลคูลัสสําหรับวิทยาศาสตรกายภาพ 2     3(3-0-6) 

 Calculus for Physical Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : SC401 006 หรือ SC401 208 

เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความตอเนื่องของฟงกชนัหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง 

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  สถิติเบื้องตน          3(3-0-6) 

 Elementary Statistics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี 

ความหมายและขอบขายของสถิติ ขอมูลและระดับการวัด วิธีการทางสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุม 
การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรเชิงสุม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหขอมูลเชิงจําแนก การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสน 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

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  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม        3(3-0-6) 

 Environmental Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี 

สมดุลตามธรรมชาติในระบบนิเวศ ความรูพื้นฐานดานนิเวศวิทยาสําหรับนักสิ่งแวดลอม  ปญหา
สิ่งแวดลอมไดแก อากาศเสีย น้ําเสีย ขยะ และมลพิษเสียง การเพ่ิมประชากรมนุษย ปญหาดานพลังงาน ความ
เสื่อมโทรมทางดานสังคมและทางดานเศรษฐกิจเน่ืองจากการพัฒนาที่ไมเหมาะสม ความสัมพันธของปญหา
สิ่งแวดลอมกับชีวิตประจําวัน การปองกันและการแกปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

Natural equilibrium inecosystem,basicknowledge for environmental 
scientists,environmentalproblemsincludingairpollution, waterpollution, 
solidwastes,noisepollution,humanpopulationgrowth,social and economic deterioration 
caused by improper development, relation ofenvironmental problems and everyday life, 
prevention and solutions for environmental problems,environmental conservation 
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AG 211 001   คณิตศาสตรและสถิติสําหรับธุรกิจการเกษตร    3(3-0-6)  
   Mathematics and Statistics for Agribusiness 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร คณิตศาสตรการเงิน ฟงกชันและสมการ เมทริกซ ความนาจะเปน สถิติ
เบื้องตนการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจการเกษตรโดยสถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจการเกษตร
โดยสถิติเชิงอนุมานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสาํหรับการวิเคราะหทางสถิติ  

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 

AG211 301  การจัดการธุรกิจสมัยใหม       2(2-0-4) 
   Modern Business Management 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
ความสําคัญ ประเภทของธุรกิจเกษตร ธุรกิจเกษตรของไทย การจัดการธุรกิจเกษตร ระบบธุรกิจเกษตร 
วิเคราะหตนทนุการจัดการผลิต การจัดการการตลาด การบัญชี และการจัดการทางการเงิน แผนธุรกิจเกษตร 
กฎหมายธุรกิจวิเคราะหกรณตัีวอยางทางดานธุรกิจเกษตร โครงการธุรกิจเกษตรการจัดการธุรกิจขนาดยอม 
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 
AG212 101  ธุรกิจการเกษตรเบื้องตน       1(0-3-2) 
   Introduction to Agribusiness  
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมมี 
ธุรกิจทางดานพืช สัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ําขั้นแนะนําศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบความสําเร็จใน
ดานธุรกิจทางพืช สัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา 
Introduction to crops, livestock and aquatic animal businesses, study tours on the successful 
crops, livestock and aquatic animal business 
AG212 102  การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของพืช    6(3-6-9) 
   Plant Production and Innovative Management  
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมมี 
แนวโนมของตลาดและผลิตภัณฑของพืชการวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตพืชรองรับตลาด และ
ผลิตภัณฑใหม การเก็บรักษา การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา โลจิสติกส แผนธุรกิจการเกษตร การเงิน การบริหาร
จัดการธุรกิจการเกษตรเบ้ืองตน 
Trends of market and plant products, production planning, plant production technologyto 
accommodate new markets and products, storage, processing for value-adding, logistic, 
agribusiness plan, finance, introduction to agribusiness management 
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AG212 103 การผลิตและการจัดการเชิงนวัตกรรมของสัตว    6(3-6-9) 
   เศรษฐกิจและสัตวนํ้า 
   Productionand Innovative Managementof 
   Livestock and Aquatic Animal 
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี
แนวโนมของตลาดและผลิตภัณฑใหมของสัตวเศรษฐกิจและสัตวน้ํา การวางแผนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต
สัตวเศรษฐกิจและสัตวนํ้ารองรับตลาด และผลิตภัณฑใหม การเก็บรักษา การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา โลจิสติกส 
แผนธุรกิจการเกษตร การเงนิ การจัดการธุรกิจการเกษตรเบ้ืองตน  
Trends in new market and products of livestock and aquatic animal, production 
planning,livestock and aquatic animalproduction technologyto accommodate new markets 
and products, storage, processing for value-adding,logistic,  agribusiness plan, finance, 
introduction to agribusiness management 
AG 212201   เคร่ืองจักรกลการเกษตรเบื้องตน      3(2-3-5) 
   Basics of Farm Mechanization 
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี
บทนําเก่ียวกับชนิด และการใชเครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรกล สําหรับการเตรียมดิน การปลูก ระบบ
ชลประทาน การใสปุย การจัดการศัตรูพืช การติดตามสุขภาพพืช การเก็บเก่ียว และการจัดการหลังการเก็บ
เก่ียว ขอควรระวังในการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตร การแกไขปญหาเบื้องตน 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   การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอปุทาน     2(2-0-4) 
   Logistics and Supply Chain Management 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
ความสําคัญของโลจิสติกสตอธุรกิจกระบวนการวางแผนและควบคุม การจัดหาวัตถุดิบ จัดการคลังสินคา 
บริหารตนทุน การขนสง การจัดการหวงโซอุปทานกระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การจัดจําหนาย 
การขนสงและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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, transportationand Information technology 
AG 212 303  การตลาดสมัยใหม        2(2-0-4) 
   Modern Marketing 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
แนวคิดทางการตลาดสมัยใหมการบริหารการตลาดสมัยใหมไดแกการวิจัยตลาดเพื่อเขาใจความตองการของ
ลูกคากลุมเปาหมายการวางตําแหนงทางการตลาดการกําหนดราคาการวางแผนในการวางตลาดสินคาหรือ
บริการสําหรับธุรกิจใหมการเช ื่อมโยงทางการตลาดแนวคิดและกลยุทธการตลาดดิจิตอลครอบคลุมกลยุทธชอง
ทางการสื่อสารกับผูบริโภคและกลยุทธการสรางสรรคเนื้อหาการตลาดออนไลนการทําตลาดผานเนื้อหาการ
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สรางแบรนดสําหรับตลาดดิจิตอลการสรางทีมการตลาดดิจิตอลประกอบดวยองคประกอบของทีมคุณลักษณะ
ทีมการสรางทมีการบริหารจัดการคนเกง 
Modern marketing concept, modern marketing management including, market research for 
understanding needs of target markets, identify market positioning, pricing determination, 
marketing plan for new productsor services, Omni channel marketing. Digital marketing 
concept and strategycovering 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  การฝกประสบการณอาชีพเกษตร 1     6หนวยกิต 
   Work Experience in Agricultural Career I 
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี
การฝกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสบการณดานอาชีพเกษตรในสภาพแวดลอมของการทํางานจริงในชุมชน  
Practicum in community where student undertake practical work tasks with workplace 
supervision 
AG 213105   การเกษตรอินทรียและเกษตรผสมผสาน     3(2-3-5) 
   Organic and Integrated Farming 
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี  
ประวัติและความสําคัญของเกษตรอินทรีย การผลิตพืชอินทรีย การผลิตปศุสัตวอินทรีย การผลิตสัตวน้ํา
อินทรีย ขอบังคับ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียประวัติและความสําคัญของเกษตรผสมผสาน 
ประเภทของเกษตรผสมผสาน การผสมผสานระหวางพืชกับพืช การผสมผสานระหวางปศุสัตวกับปศุสัตว การ
ผสมผสานระหวางพืชกับปศุสัตว การผสมผสานระหวางสัตวน้ํากับสัตวน้ํา การผสมผสานระหวางพืชกับสัตวน้ํา 
การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหมและวนเกษตร 
 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 
AG213 106    การคัดเลือกพันธุพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ    3(2-3-5) 
   Plant Selection and Seed Production   
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี
วิธีการปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเองและผสมขาม ฝกปฏิบัติการปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเองและผสมขามการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุภายใตการ
รับรองคุณภาพ และกฎหมายเมล็ดพันธุ 
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  ธุรกิจการทําฟารมแมลงเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
   Economic Insect Farming Business  
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   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี
ความหลากหลายและการจําแนกประเภทของแมลง การใชประโยชนจากแมลง  การจัดการฟารมแมลงชนิด
ตางๆ ฟารมแมลงกินไดที่เปนอาหารสําหรับมนุษยและสัตวฟารมแมลงศัตรูธรรมชาติ  ฟารมแมลงสําหรับการ
ทําสวนแมลง ผลิตภัณฑ การแปรรปู การเพิ่มมูลคา  กฎระเบียบและมาตรฐานฟารมแมลง ระบบหวงโซอุทาน 
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 
AG213 108  การผลิตจุลินทรียเชิงพานิชย       3(3-0-6) 
      Commercial Production of Microorganisms 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
ประวัติและบทบาทของจุลินทรยีทางการเกษตรนิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางจุลินทรียและพืชการแยกและ
การเลี้ยงจุลินทรีย การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย การพัฒนาและการประยุกตใชจุลินทรียเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตพืชเทคโนโลยีการผลิตจุลินทรยีและกรณีศกึษาการผลิตและการใชประโยชน 
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 
AG213 109  ธุรกิจสัตวพื้นเมือง        3(3-0-6) 
   Native Animals Business  
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
ความสําคัญของธุรกิจสัตวพื้นเมือง พันธุและ การปรับปรุงพันธุ พฤติกรรม อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยง 
ขยายพันธุ และการจัดการ สุขภาพและการสุขาภิบาล การตลาดและการจัดการผลผลิต การเพิ่มมูลคาของ
สัตวพื้นเมือง 
Important of native animals business, Breeds and breeding, behaviors, feed and feeding, 
raisingand reproducing managements, health and sanitation, marketing, product 
management, value-added of native animals 
 
AG 213 202  การเกษตรแมนยําและการเกษตรเรือนกระจก     3(2-3-5) 
   Precision and Greenhouse Farming 
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี
ความสําคัญของการควบคุมสภาพแวดลอมพืชเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และผลกําไร ประโยชนของการ
ทําฟารมในโรงเรือนโดยใชเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ และเทคโนโลยีเกษตรแมนยําการรับรูระยะไกลระบบ
ตําแหนงพิกัดบนพื้นโลกการจัดการน้ํา การจัดการธาตุอาหาร และศัตรูพืช กรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ี
เกิดขึ้นใหม  
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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 
AG213 203  การสรางมูลคาเพิ่มสิ่งเหลือใชทางการเกษตร    3(2-3-5) 
   Value Added of Agricultural Wastes  
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี
ชนิดลักษณะ คุณสมบัติปริมาณและคุณภาพของเศษเหลือจากการผลิตและอุตสาหกรรมทางการเกษตร การ
เก็บรวมรวมการขนสง และการกําจัดเศษเหลือทางการเกษตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูป การ
สรางมูลคาเพิ่ม และการใชประโยชนจากเศษเหลือทางการเกษตร กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ การ
พัฒนา และการตลาด เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของเศษเหลือทางการเกษตร 
Type, characteristics, quantity and qualities of wastes in an agricultural productionand 
industrial agriculture, collection, transport and disposal ofagricultural 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 
AG213 204 การวิเคราะหพื้นที่และวางแผนพัฒนาการเกษตร    3(2-3-5) 
   Area Analysis and Agricultural Development Planning   
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี  
การอภิปราย และการประยุกตข้ันตอนการวางแผนการพัฒนาดานการเกษตรในแตละทองที่การคัดเลือกพื้นท่ี
เปาหมาย การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิทางดานกายภาพ ชีวภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมการฝกปฏิบัติภาคสนาม วิเคราะห และพัฒนาแผนพัฒนาทางดานการเกษตรสําหรับหมูบาน 
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   ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร      3(2-3-5) 
   Agricultural Irrigation System 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
หลักการของระบบชลประทาน ระบบชลประทานแบบตางๆ  เครื่องมืออุปกรณในงานชลประทานและการ
บํารุงรักษา การคัดเลือกระบบชลประทานที่เหมาะสม ความตองการน้ําและการคํานวณปริมาณการใหน้ําพืช 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใหน้ํา 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 : ไมมี 



187 

 

 

 

แนวคิดพื้นฐานและความแตกตางในประเภทของรูปแบบธุรกิจกระบวนการตรวจสอบแนวคิดเปลี่ยนแนวคิดให
เปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ  /บริการใหม แนวคิดการสรางแบบจําลองทางธุรกิจการวิเคราะหคุณคาของ
ธุรกิจเกษตรการจัดกลุมลูกคาและพฤติกรรมการนําเสนอคุณคาชองทางการเขาถึงลูกคาการสรางสายสัมพันธ
กับลูกคาปจจัยที่ขับเคลื่อนธุรกิจคูคาดําเนินธุรกิจที่สําคัญกิจกรรมหลักทรัพยากรหลักรายไดหลักโครงสราง
คาใชจายเปนตนกรณีศึกษาแบบจําลองทางธุรกิจ 

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 
AG213 404 กฎหมายเกษตรและขอบังคบั      3(3-0-6) 

Law Regulation and Ethics in Agriculture 
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิด ความสําคัญของกฎหมายในประเทศ และระหวางประเทศทางการเกษตร ขอบังคับจรรยาบรรณดาน
การเกษตร การประกอบกิจการและธุรกิจเกษตรที่มีอยูในปจจุบัน  
Concept, importance existing national and international laws, regulations and ethics in 
agriculture, entrepreneurship and agribusiness 
AG 213 796  การฝกประสบการณอาชีพเกษตร2     6 หนวยกิต 
   Work Experience in Agricultural Career II 
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี
เปนการฝกปฏิบัติงานเพ่ือเพิ่มประสบการณดานอาชีพเกษตรในสภาพแวดลอมของการทํางานจริงกับสถาน
ประกอบการ  
Practicum with a private, or non-government agricultural organization or agribusiness where 
student undertake practical work tasks with workplace supervision 
AG 214 796   การฝกประสบการณอาชีพเกษตร3     12 หนวยกิต 
   Work Experience in Agricultural Career III 
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมม ี
การฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาโดยการปฏิบัติดวยตนเอง การวางแผนการผลิต  ปฏิบัติการผลิต การตลาด และการ
วิเคราะหกระบวนการผลิต  
Full-time operation of selected agri-enterprise on their own, production planning, productive 
operation, marketing and production analysis 
AG 214 797   การฝกประสบการณอาชีพเกษตร4     12 หนวยกิต 
   Work Experience in Agricultural Career IV 
   เงื่อนไขของรายวิชา:ไมมี 
การฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาโดยการปฏิบัติดวยตนเอง การปรับปรุงกระบวนการผลิตจากประสบการณท่ีไดจาก
การฝกประสบการณอาชีพ 3 การวิเคราะหตนทุน-ผลตอบแทนการผลิต การวิเคราะหความเปนไปไดทาง
การเงินและการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิต และการสรางมูลคาเพิ่มเชิงธุรกิจ  
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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 
EN313 400  เครื่องจักรกลเกษตร       3(3-0-6) 
   Agricultural Machinery 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
ศึกษาการทํางานเครื่องตนกําลังในการเกษตร เชน รถไถเดินตามและรถแทรกเตอร ศึกษาการทํางาน ทฤษฎี
และการออกแบบเบื้องตน การปรับตั้งอุปกรณ และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร ไดแก อุปกรณเตรียม
ดิน เครื่องปลูกและเครื่องใสปุย เครื่องกําจัดวัชพืช เครื่องพนยาฆาแมลง เครื่องเก็บเก่ียว เครื่องเกี่ยวนวด 
เครื่องสีขาวและเครื่องอบแหง 
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 
EN313508 ฟารมอัจฉริยะ        3(3-0-6) 
  Smart Farm 
   เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 
การพัฒนาและแนวโนมของเทคโนโลยีฟารมอัจฉริยะ หลักการของวงจรไฟฟา หลักการของอุปกรณเชื่อมตอ 
เครื่องรับรูตรวจจับ 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 การออกแบบบรรจุภัณฑข้ันพื้นฐาน     3(1-4-4) 
   Basic Packaging Design  
  เงื่อนไขรายวิชา : ไมมี 
ความเปนมาและวิวัฒนาการในการออกแบบบรรจุภัณฑตั้งแตสมัยเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน เรียนรูเก่ียวกับ การ
ออกแบบเรขศิลป ตราสินคา วัสด ุ เทคโนโลย ี เทคนิคการออกแบบ และประเภทของบรรจุภัณฑตาง ๆ
โดยสังเขป และมุงประเด็นในการฝกออกแบบ สรางออกมาเปนรูปแบบผลงานสามมิติและบรรจุภัณฑจริง 
 Packaging design from past to present, graphic design, packaging materials, design 

techniques, packaging hands-on practice, packaging mockups and prototypes 

 
หมายเหต ุ
1. ตัวเลขทายชื่อรายวิชา 3(2-3-5) มีความหมายคอืจํานวนหนวยกิตรวม(จํานวนชั่วโมงบรรยาย-จํานวนชั่วโมง
ปฏิบัต-ิจํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตัวเอง)ตอสัปดาห  

เชน 145431 การวิเคราะหโครงการเกษตร 3(2-3-5) หมายความวา วิชานี้มีจํานวนหนวยกิตรวมของ
รายวิชาคือ 3 หนวยกิต โดยเปนการบรรยาย 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ปฏิบัติการ3ชั่วโมงตอสัปดาห และใหผูเรียน
ศึกษาดวยตัวเองอีก 5 ชั่วโมงตอสัปดาห  
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2. เงื่อนไขของรายวิชา มีความหมายดังนี้ 

2.1 ระบุรหัสวิชาไว หมายถึง รายวิชาที่จําเปนตองเรียนมากอนและตองสอบผาน 
2.2 ระบุรหัสวิชา และตอดวยสัญลักษณ (#) หมายถึง รายวิชาที่จําเปนตองเรียนมากอน และมีสิทธิ์เขา

สอบไล แตไมจําเปนตองสอบผาน 
3. รายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนใหครบตามที่
หลักสูตรกําหนดไว โดยตรวจสอบรายวิชาไดที่ www.reg.kku.ac.th และไปที่เมนู “วิชาท่ีเปดสอน” 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1668/2557) 

เร่ือง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศกึษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

---------------------------------- 

  เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่มุงสงเสริมศักยภาพใหนักศึกษาเปนผูที่
ประกอบดวย วิทยา  จริยา  ปญญา  เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย  และเพื่อใหการเขารวมกิจกรรม
การเรยีนรูแบบบูรณาการของนักศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสูตรการจัด
การศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 23 (4) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และตามขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2557 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2557 เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงออกประกาศดังตอไปนี้   
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1668/2557)  เรื่อง  หลักเกณฑการเขารวม

กิจกรรมการเรยีนรูแบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน” 
ขอ 2  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1414/2554) และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 
ขอ 3 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เขาศึกษาตั้งแต                       
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป 
ขอ 4 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “คณะ”    หมายความวา คณะวิชาหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

คณะและใหหมายความถึงหนวยงานเจาของโครงการดวย 
 “คณบด”ี    หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานักหรือหนวยงาน                

ที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะและใหหมายความ
ถึงหัวหนาหนวยงานท่ีเปนเจาของโครงการดวย 

 “คณะกรรมการ”   หมายความวา คณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณา
การของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “นักศกึษา”        หมายความวา นักศึ กษาที่ ศึ กษา ในหลั กสู ตรระดั บปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“กิจกรรม”          หมายความวา กิจกรรมหรือโครงการเสริมหลักสูตรที่ไมเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนการสอนซึ่งมหาวิทยาลัย คณะ องคกรกิจกรรม
หรือองคกรภายนอกจัดข้ึน 

 “หนวยกิจกรรม”   หมายความวา จํานวนหนวยนับโดยเทียบจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมท่ี
นักศึกษาเขารวมโครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ การกําหนด
หนวยกิจกรรมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด   

 “องคกรภายนอก”  หมายความวา หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนซึ่งไมอยูภายใตการกํากับของ
มหาวิทยาลัย 



223 

 

  

 

 “องคกรกิจกรรม”  หมายความวา กลุม กิจกรรมนักศึกษาประเภทตาง ๆ ประกอบดวย 
องคการนักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา ชมรม 
กลุมนักศกึษาสโมสรนักศึกษาคณะและชุมนุม 

ขอ 5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการที่มีองคประกอบและหนาที่ ดังนี้  

 5.1 องคประกอบของคณะกรรมการ 
 5.1.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานคณะกรรมการ 
 5.1.2 รองคณบดีหรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมายจากทกุคณะ  เปนกรรมการ 
 5.1.3 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณดานพัฒนานักศึกษาไมเกิน 3 คน   เปนกรรมการ 
 5.1.4 ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เปนกรรมการ 
 5.1.5 ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา   เปนกรรมการและเลขานุการ 
 5.2 หนาที่ของคณะกรรมการ 
 5.2.1 กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเพื่อใหการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการของ

นักศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย โดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
 5.2.2 กําหนดและอนุมัติหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณาเทียบคา

ประสบการณผูนําองคกรกิจกรรมและเทียบโอนหนวยกิจกรรม 
 5.2.3 แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการในขอบเขตหนาที่ของ

คณะกรรมการได 
 5.2.4 กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษา 
 5.2.5 สรุปประเมินผลการดําเนินงานและใหขอมูล เสนอแนะและรายงานผลเสนอตอ

มหาวิทยาลัย 
 5.2.6 หนาที่อื่น ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
ขอ 6  ใหคณะท่ีมีนักศึกษาสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการเขารวมกิจกรรมแบบบูรณาการ โดยใหมี
หนาที่ดังตอไปนี้ 
 6.1  รวบรวมขอมูลแผนการจัดกิจกรรมของคณะ องคกรกิจกรรมภายใตกํากับของคณะ เพื่อจัด

หมวดหมูกิจกรรมใหเปนไปตามขอ 7 
 6.2 พิจารณากําหนดหนวยกิจกรรมของแตละโครงการและพิจารณาเทียบคาและเทียบโอน

ประสบการณการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในสังกัด ตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด แลวนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 6.3 ประชาสัมพนัธ กํากับ ติดตามและประเมินผลการรวมกิจกรรมของนักศึกษาในคณะ 
 6.4  หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
 
ขอ 7 นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมครบ 5 ดาน ดังนี้ 
 7.1 ดานการพัฒนาศักยภาพตนเอง หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษา 

ดานภาวะผูนํา บุคลิกภาพ สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ               
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกิจกรรมที่เก่ียวกับสุขอนามัย กีฬาและ
นันทนาการ 
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 7.2 ดานการธํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เสริมสรางจิตสํานึกความภาคภูมิใจใน
มหาวิทยาลัยและคณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีมุงสงเสริมความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมืองที่ดีของประเทศและ
ประชาคมโลกและรักษาไวซึ่งเอกลักษณมหาวิทยาลัย สรางความรักความสามัคคีความผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยและคณะ 

 7.3 ดานการเสริมสรางจิตอาสาและจิตสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมใหนักศึกษาเกิด
จิตสํานึกในการชวยเหลือผูอ่ืน โอบออมอารี บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม รับผิดชอบตอสังคม
และสาธารณะสมบัติ  

7.4 ดานเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมใหนักศึกษาเปนคน
ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 

7.5 ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง กิจกรรมที่มุงสงเสริมการ
สรางจิตสํานึกและตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมแนวทาง
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

ขอ 8 นักศึกษาจะสํา เร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขขอ 29 แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และตองเขารวมกิจกรรมตามขอ 7.1 ถึงขอ 
7.5 ใหครบทุกดาน และตองผานหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

8.1 นักศึกษาหลักสูตร 2 ป หรือ 2 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 30 หนวย
กิจกรรม  

8.2 นักศึกษาหลักสูตร 3 ป หรือ 3 ปครึ่ง ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 45 หนวย
กิจกรรม  

8.3 นักศึกษาหลักสูตร 4 ป 5 ป หรือ 6 ป ตองเขารวมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 60 หนวย
กิจกรรม 

8.4 นักศึกษาพิการหรือทุพลภาพตองเขารวมกิจกรรมใหครบทุกดานรวมทั้งสิ้นไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหนวยกิจกรรมท่ีกําหนดในหลักสูตรตามขอ 8.1 ถึงขอ 8.3 

8.5 นักศึกษาหลักสูตรสองปริญญาหรือหลักสูตรรวมระหวางสถาบันการศึกษาท่ีมีระยะเวลาศึกษาใน
สถาบันการศึกษาตางประเทศ ใหนับจํานวนหนวยกิจกรรมตามจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตร
ในเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามขอ 8.1 ถึง 8.4 หรือใหเปนไปตามที่สถาบันตางประเทศ
กําหนด 

ขอ 9 การเขารวมโครงการ กิจกรรมและการรับรองการเขารวมกิจกรรม 
9.1 กิจกรรมที่จัดโดยคณะและองคกรกิจกรรม 

9.1.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมและเขารวมกิจกรรม 
9.1.2 ใหคณะหรือองคกรกิจกรรมที่จัดกิจกรรมตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม 
9.1.3 ใหคณบดีหรือหัวหนาองคกรกิจกรรมหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาว เปนผู

รับรองผลการเขารวมกิจกรรม  
9.1.4 ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของคณะ บันทึกขอมูลการเขารวมกิจกรรมเขาในระบบ

ทะเบียนกิจกรรม 
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9.2 กิจกรรมที่จัดโดยองคกรภายนอก 
นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมแลวตองสงแบบการขอเทียบหนวยกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด พรอมแนบหลักฐานที่มีตราประทับขององคกรภายนอกท่ีจัดกิจกรรม (ถามี) และใหหัวหนาหนวยงาน
หรือเจาของโครงการลงนามเพื่อรับรองการเขารวมโครงการนั้นเพื่อประกอบการขอหนวยกิจกรรมไดที่กอง
กิจการนักศึกษาหลังเขารวมกิจกรรมภายใน 15 วันทําการ หากพนกําหนดนี้แลวถือวานักศึกษาไมประสงคขอ
หนวยกิจกรรม 
ขอ 10 การคิดหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 การเทียบคาหนวยกิจกรรม 1 ชั่วโมง ใหคิด 0.33 หนวยกิจกรรม ใน 1 วัน คิดไมเกิน 9 ชั่วโมง โดยคิด
เฉพาะชวงปฏิบัติงานจริงไมนับชวงเวลาเดินทาง เตรยีมงานและนักศึกษาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการหรือ
กิจกรรมกําหนดดวย  
ขอ 11 การเทียบหนวยกิจกรรมของนักศึกษาผูดํารงตําแหนงในองคกรกิจกรรม ใหเทียบหนวยกิจกรรมไดตาม
หลักเกณฑดังนี้ 

11.1 นายกองคการนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกสโมสรคณะและประธานกรรมการหอพัก
นักศึกษา ไดรับการเทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 15 หนวยกิจกรรม   

11.2 คณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา กรรมการสภานักศึกษาและประธานชมรม ไดรับการ
เทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 10 หนวยกิจกรรม   

11.3 ประธานกลุมนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ สมาชิกสภานักศึกษา ประธานชุมนุมและ
กรรมการหอพักนักศึกษา ไดรับการเทียบหนวยกิจกรรมดานพัฒนาศักยภาพตนเอง จํานวน 5 
หนวยกิจกรรม   

ท้ังนี้หากดํารงตําแหนงไมครบตามวาระใหคิดจํานวนหนวยกิจกรรมตามสัดสวนเวลาท่ี
ปฏิบัตงิานจริง หลักฐานที่ใชในการเทียบหนวยกิจกรรมตามขอ 11.1 ถึง 11.3 ประกอบดวย 

1) แบบขอเทียบหนวยกิจกรรม 
2) คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัยคณะองคกรกิจกรรมหรือหลักฐานอ่ืนเพื่อประกอบการ

พิจารณา 
  ตําแหนงอ่ืน ๆ ที่ไมไดกําหนดไวขางตนใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาเทียบหนวยกิจกรรม 
ขอ 12 การเทียบโอนหนวยกิจกรรมใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

ในกรณีนกัศึกษายายคณะหรือยายสาขาวิชารวมทั้งนักศึกษาใหมท่ีเคยเรียนในมหาวิทยาลัย สามารถ
เทียบโอนหนวยกิจกรรมได ทั้งนี ้นักศึกษาตองย่ืนแบบคํารองขอเทียบโอนภายใน 1 ภาคการศึกษา นับจาก
ที่เขาศึกษาในคณะหรือโอนยายสาขาวิชา โดยยื่นคํารองขอเทียบโอนหนวยกิจกรรมที่กองกิจการนักศึกษา
ในกรณีที่ไมยื่นตามระยะเวลานี้ใหถอืวานักศกึษาไมประสงคจะขอเทียบโอนหนวยกิจกรรม 
  ทั้งน้ี การเทียบโอนหนวยกิจกรรม กรณีอื่น ๆ ที่ไมระบุไวในประกาศนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาเปน    
กรณี ๆ ไป 
ขอ 13 การตรวจสอบขอมูลทะเบียนกิจกรรม 

13.1 ใหกองกิจการนักศึกษา จัดทําระบบฐานขอมูลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
สามารถตรวจสอบสถานะการเขารวมกิจกรรมได 
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13.2 กรณทีี่นักศึกษามีขอสงสัยในขอมูลทะเบียนกิจกรรมหรือประสงคขอตรวจสอบหนวยกิจกรรมให
ยื่นคาํรองที่คณะหรือกองกิจการนักศึกษาภายหลังโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวไมเกิน 60 
วันหากพนกําหนดเวลาดังกลาวถือวาหนวยกิจกรรมของโครงการนั้น ๆ ถูกตองแลว 

ขอ 14 การตรวจสอบหนวยกิจกรรมเพื่อสําเร็จการศึกษา 
ใหคณะ เปนผูตรวจสอบและรับรองผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ขอ 15 การออกใบระเบียนกิจกรรม (Activities Transcript) 

ใหกองกิจการนักศึกษาเปนผูออกใบระเบียนกิจกรรมใหแกนักศึกษาภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่
ไดรับคํารองโดยมีขั้นตอนและหลักฐานประกอบดงันี้ 

15.1 นกัศกึษากรอกและย่ืนแบบคํารองไดที่กองกิจการนักศึกษา 
15.2 นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดที่กองกิจการนักศกึษา 
15.3 กองกิจการนักศึกษาจัดทําใบระเบียนกิจกรรมเพื่อเสนอนายทะเบียนหรือผูชวย              

นายทะเบียนที่ไดรับการแตงตั้งโดยอธิการบดีใหรับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการเรียนรู
แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูลงนาม 

ขอ 16 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้โดยมีอํานาจออกหลักเกณฑ แนวปฏิบัติ หรือคําสั่งท่ี
เก่ียวกับการดําเนินการซึ่งไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้ 
 

ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการตีความหรือปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผู
วินิจฉัย คําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

     (รองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย) 
                              อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗) 

เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
………………………………………………. 

 
   เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคลองกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและนโยบายดานการผลิตบัณฑิต และสรางบรรยากาศแหงการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลยั 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๒๔) แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.๒๕๔๑ 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ จึง
กําหนดนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 
   ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี ๒/๒๕๕๗) เรือ่ง นโยบาย
การพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน” 
   ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
   ขอ ๓ ใหบรรดาประกาศ คําสัง่ใดท่ีขัดหรือแขงกับประกาศนี้ ใหใชประกาศนี้แทน 
   ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
     “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
     “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     “อธิการบดี”     หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
     “หลักสูตร”     หมายความวา  หลักสูตรระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

ยกเวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

     “รายวิชา”     หมายความวา  รายวิชาระดับปริญญาตรี 
     “คณะ”      หมายความวา  คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน สํานัก  

ศูนยหรือหนวยงานที่เรียกชี่ออยางอ่ืนท่ีเทียบเทา
คณะ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงหนวยงานในกํากับ
ดวย 

   ขอ ๕ นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีดังนี้ 
    ๕.๑ นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 
     ๕.๑.๑ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาภาษาอังกฤษไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
     ๕.๑.๒ ทุกหลักสูตรจัดใหมีชาวตางประเทศหรือชาวไทยท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
อยางดีเปนผูสอนหรือผูชวยสอนประจํา อยางนอยปละ ๑ คน 
     ๕.๑.๓ ทุกหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ
นักศกึษาเปนประจําทุกภาคการศึกษา 
     ๕.๑.๔ ทุกหลักสูตรจัดใหมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน 
(Medium of Instruction) ในทุกภาคการศกึษาตามแผนการศึกษา โดยมีรูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกาํหนด
ตามเปาหมายการดาํเนินการ ดังนี้ 
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      ๑) จัดหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ ๔๕ ชั่วโมง ในปการศึกษา ๒๕๕๗ 
      ๒) จัดหลักสูตรอยางนอยภาคการศึกษาละ ๙๐ ชั่วโมง ในปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป 
     ๕.๑.๕ นักศึกษาทกุคนที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไปไดรบัการทดสอบหรือ
ประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษกอนการสําเรจ็การศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๕.๑.๖ ใหคณะจัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสรางเสรมิบรรยากาศ การใช
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
    ๕.๒ นโยบายดานการบริหารจัดการ 
     ๕.๒.๑ จัดใหมีศูนยฝกอบรมแหลงเรียนรูภาษาอังกฤษและศูนยขอมูลสารสนเทศท่ีให
นักศกึษาสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา 
     ๕.๒.๒ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานในมหาวิทยาลยัให
มีลักษณะสองภาษาโดยมีภาษาอังกฤษดวยเปนอยางนอย ๑ ภาษา 
     ๕.๒.๓ จัดใหมีบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ส่ือสารไดเพ่ือใหบริการ
นักศกึษาและบุคลากรท่ัวไป 
     ๕.๒.๔ ในการสรรหาบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุแตงตั้ง
ใหรับราชการหรือปฏิบัติงานใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
     ๕.๒.๕ การส่ือสารไมวาจะเปนเอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ และเว็บไซตที่ใชในการสื่อสารกับ
นักศกึษาและบุคคลท่ัวไปใหมีเนื้อหาเปนลักษณะสองภาษา โดยมีภาษาอังกฤษดวยเปนอยางนอย ๑ ภาษา  
   ขอ ๖ ใหมหาวิทยาลัยจัดระบบประกันคุณภาพ เพื่อติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้ 
   ขอ ๗ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติให
เปนไปตามประกาศนี้ หากมีปญหาในการปฏิบัติใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย คาํวินิจฉยัของอธิการบดีถือเปน
ที่สุด 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 

(นายณรงคชัย  อัครเศรณี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 

*********************** 

 

    โดยที่เห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการ

สอนภาคการศึกษาฤดูรอน ระดับปริญญาตรี  พ .ศ . 2543 ให เหมาะสม สอดคลอง กับระ เบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และสอดคลองกับนโยบายประกันคุณภาพ

การศึกษา 

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 

ประกอบกับมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 

จึงวางระเบียบไว ดังนี้ 

    ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาค

การศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2557” 

    ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศกึษาพิเศษ ปการศึกษา 2557 เปนตนไป 

    ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา   

ฤดูรอน ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2553 

      บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในระเบียบน้ีหรือท่ี

ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

    ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

      “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      “อธิการบดี”     หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

      “คณะ”      หมายความวา คณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี 

                   ฐานะเทียบเทาคณะหรือหนวยงานที่จัดการ 

เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

“คณบดี”      หมายความวา คณบดีหรือผูบริหารสูงสุดของคณะหรือ  

หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ 

เทียบเทาคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรี   

“นักศึกษา”     หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ 

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
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“ภาคการศกึษาพิเศษ”  หมายความวา ภาคการศึกษาฤดูรอนในหลักสูตรเดิมและ 

          ภาคการศึกษาที่ไมไดเปนภาคการศึกษาปกติ 

    ขอ 5 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษตองเปนนักศึกษา 

    ขอ 6 กําหนดการเปดภาคการศึกษาพิเศษ ใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย

มีชั่วโมงเรียนแตละรายวิชาไมนอยกวาภาคการศึกษาปกต ิและใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห 

    ขอ 7 ในกรณีที่คณะจะขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษใหเปนไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไข

หนึ่ง ดังน้ี 

(1) เปนวิชาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนภาคการศึกษาพิเศษ 

(2) ถาเปนวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอนใหแกนักศึกษาที่เคย

เรียนวิชานั้นมากอนและสอบไมผานหรือเปนการลงทะเบียนเรียนซ้ํา ยกเวนวิชาที่

อาจารยผูสอนไมสามารถสอนในภาคการศึกษาปกติ หรือในกรณีที่ไดรับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัย 

(3) วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีใหเปดสอนไดตามความจําเปน 

ขอ 8 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) วิชาตามขอ 7(1) และขอ 7(2) ไมนอยกวา 10 คน 

(2) วิชาตามขอ 7(3) ไมนอยกวา 20 คน 

ในกรณีที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวากําหนด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให

เปดสอนโดยความเห็นชอบของคณะที่รายวิชานั้นสงักัดอยู 

    ขอ 9 กรณีที่มหาวิทยาลัยมีประกาศปดรายวิชาท้ังหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนหรือปด

รายวิชาเกินกวารอยละ 50 ของรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนทั้งหมดและนักศึกษาประสงคจะถอน

รายวิชาท้ังหมด ใหคืนเงินคาลงทะเบียนเรยีนแกนักศึกษา 

    ขอ 10 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต หากประสงคลงทะเบียนเกินกวานี้ให

คณบดีคณะท่ีนักศึกษาสังกัดอยูพิจารณาอนุมัติใหลงเพิ่มอีก แตรวมแลวไมเกิน 12 หนวยกิต 

    ขอ 11 วันเพิ่มวิชาเรียนและวันถอนวิชาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา

ดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี สวนขั้นตอนการเพิ่มหรือการถอนรายวิชาเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับภาค

การศึกษาปกติ 

    ขอ 12 การกําหนดสิทธิในการเขาสอบปลายภาค การวัดและประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการ

สอบประจําภาค 
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    ขอ 13 นักศึกษาที่กระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี ตองไดรับโทษทางวิชาการตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และอาจถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษาอีกโสตหนึ่งดวย 

    ขอ 14 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือ แนว

ปฏิบัติ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

    ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย และคํา

วินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 

  

      ประกาศ ณ วันท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

 

 

              (นายณรงคชัย อัครเศรณี) 

                    นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 



232 

 

  

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวยการสอบประจําภาคของนักศกึษา ระดับปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2557 

***************** 

 

    เพื่อใหการดําเนินการสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ  

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541

ขอ 27.4 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2555 ประกอบกับมติท่ี

ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2557 จึงวางระเบียบไว 

ดังน้ี 

ขอ 1   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา ระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2557” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคของนักศึกษา พ.ศ.2557 และใหใช

ระเบียบนี้แทน 

ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”     หมายถึง  คณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

หรือหนวยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  

 “คณบด”ี     หมายถึง  คณบดีหรือผูบริหารสูงสุดของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง 

อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําหนวยงานที่ 

     ประจําคณะ”       เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือคณะกรรมการ 

ประจําหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 

“อาจารยที่ปรึกษา”  หมายถึง  อาจารยที่คณะแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาเก่ียวกับการศกึษา 

ของนักศึกษา  

  “คณะกรรมการสอบ” หมายถึง  คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งใหรับผิดชอบดําเนินการ 

เก่ียวกับการสอบของนกัศึกษา 

“กรรมการคุมสอบ”   หมายถึง  ผูที่คณะแตงต้ังใหเปนกรรมการคุมสอบในรายวิชาที่มีการจัดการ 

เรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
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“อาจารยผูสอน” หมายถึง  อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการ 

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

“การสอบประจําภาค” หมายถึง  การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชาเมื่อเสร็จสิ้นการสอนใน 

ภาคการศกึษานั้น 

  “นักศึกษา”    หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 5 ใหมีการกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบเปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนวันสอบอยางนอย 15 วัน 

และมีการจัดผังที่น่ังสอบอยางเปนระบบ 

ขอ 6 นักศึกษาตองตองแตงกายใหสุภาพเรียบรอยและถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย

เครื่องแบบและเครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. 2557 

  กรรมการคมุสอบอาจไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาสอบหากนักศึกษาไมปฏิบัติตามความในวรรคแรก 

ขอ 7 ผูมีสิทธิเขาสอบ 

(1) เปนผูที่ไมถูกตัดสิทธิการสอบจากมหาวิทยาลัย 

(2) เปนผูปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และประกาศฯ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนดโดยคณะหรือ

มหาวิทยาลัยตองแจงใหนักศกึษาทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน 

ขอ 8 การเขาหองสอบ 

(1) หามเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 

(2) หามนําหนังสือ ตํารา เอกสาร บันทึกขอความ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ท่ีสามารถจัดการขอมูลไดเขาหองสอบ เวนแตอุปกรณหรือเครื่องใชจําเปนที่อาจารยผูสอนอนุญาต

ไวเปนลายลักษณอักษร 

(3) ในกรณทีี่นักศึกษามาถึงหองสอบภายหลังการสอบไดเริ่มตนแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการคุม

สอบเสียกอนจึงจะเขาสอบได แตถาเวลาไดลวงเลยไปเกินกวา 30 นาที นับตั้งแตเวลาเริ่มตน

สอบนักศึกษาไมมีสิทธิ์เขาสอบ 

(4) นักศึกษาเขาหองสอบและน่ังสอบตามเลขท่ีนั่งสอบที่คณะกรรมการสอบจัดไวให 

ขอ 9 การปฏิบัติตนระหวางการสอบ 

(1) นักศึกษาตองใหความรวมมือและปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการคมุอบ 

(2) นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกใหที่มีรูปถายให

กรรมการคมุสอบตรวจสอบกอนลงชื่อในบัญชีรายชื่อผูเขาสอบ 

(3) นักศึกษาตองมีอุปกรณหรือเครื่องใชจําเปนของตนเอง หามยืมกันในหองสอบ 

(4) หามกระทําการทุจริต หรือกระทําการใดๆ อันสอไปในทางทุจริต 

(5) หามสูบบุหรี่หรือรับประทานส่ิงใดในหองสอบ 

(6) หากมีขอสงสัยใด ๆ เก่ียวกับขอสอบใหทําไปตามที่ปรากฏในขอสอบหรือสอบถามกรรมการคุมสอบ 

(7) เมื่อเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบเวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 
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(8) หามลุกออกจากที่นั่งสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรรมการคุมสอบ 

(9) เมื่อไดยินเสียงสัญญาณหรือประกาศจากคณะกรรมการคุมสอบวาหมดเวลาสอบใหยุติการทํา

ขอสอบโดยทันที 

ขอ 10 การสงกระดาษคําตอบ 

(1) ใหกรอกขอความในกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบใหครบถวน 

(2) ใหวางกระดาษคําตอบหรือสมุดคําตอบไวบนโตะที่สั่งสอบของตนหรือตามที่กรรมการคุมสอบ

กําหนดให 

ขอ 11 การออกจากหองสอบเมื่อสอบเสร็จแลว 

(1) หามนําขอสอบ กระดาษคําตอบ หรือสมุดคําตอบออกไปนอกหองสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

อาจารยผูสอนเปนลายลักษณอักษร 

(2) นักศึกษาจะออกจากหองสอบไดภายหลังจากเวลาที่กําหนดใหเริ่มทําขอสอบแลวไมนอยกวา 45 

นาที 

(3) เมื่อออกจากหองสอบแลว ตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที และหามสงเสียงดังรบกวนหรือทํา

ความรําคาญใหแกผูที่ยังสอบอยู 

ขอ 12 การกระทําตอไปนี้ถือวามีเจตนาทจุริตในการสอบ 

(1) พูด ถาม บอก ลอกคําตอบ แสดงอาณัติสัญญาณหรือกระทาํใด ๆ อันสอไปในทางทุจริต 

(2) นําเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถจัดการขอมูลได อุปกรณอื่นที่ไมจําเปนในการ

สอบหรือไมไดรับอนุญาตเขามาในหองสอบ 

(3) นําหนังสือ ตํารา เอกสาร บันทึกขอความที่ไมไดรับอนุญาตเขามาในหองสอบ 

ขอ 13 กรรมการคมุสอบมีอํานาจตรวจคนผูมีเหตุอันควรสงสัยวาจะทําการทุจริตในการสอบ 

ขอ 14 เมื่อกรรมการคุมสอบพบวามีการทุจริตเกิดขึ้น ใหยึดอุปกรณหรือเอกสารท่ีใชในการทุจริตและให

นักศกึษารายนั้นสอบตอไดจนเสร็จ 

ขอ 15 เมื่อพบวามีนักศึกษากระทําผิด หรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหกรรมการคุมสอบอยางนอย 2 คน จัดทํา

รายงานพรอมรวบรวมพยานหลักฐานและบันทึกลักษณะความผิดไวใหเสร็จเรียบรอยภายในวันเกิดเหตุเพื่อ

เสนอตอคณะกรรมการสอบ 

   ใหคณะกรรมการสอบรวบรวมหลักฐานประกอบดวย คําชี้แจงของกรรมการคุมสอบ คําชี้แจงของ

นักศึกษา และความเห็นของคณะกรรมการสอบ ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันเกิดเหตุและจัดทํา

รายงานเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา 

ขอ 16 ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกคําสั่งลงโทษใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน 

หลังจากวันสุดทายของการสงผลการเรียนในแตละภาคการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัย และแจง

คําสั่งลงโทษเปนหนังสือใหนักศึกษาและสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบภายใน 15 วัน นับวันที่ออก

คําสั่ง และใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกผลและประวัติการลงโทษ พรอมทั้งแจงบิดามารดา

ผูปกครองหรอืผูที่เกี่ยวของกับนักศึกษาแลวแตกรณีเพื่อทราบเมื่อผลการพิจารณาเปนท่ียุติและเปนท่ีสุดแลว 
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   กรณีแจงคาํสั่งลงโทษใหนักศึกษาตองแจงสิทธิในการอุทธรณใหนักศึกษาทราบดวย รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทายระเบียบ 

ขอ 17 นักศึกษาผูไมปฏิบัติตามระเบียบน้ีถือวามีเจตนาฝาฝนสอเจตนาทุจริตหรือกระทําการทุจริตใหพิจารณา

โทษตามควรแกกรณี ดังน้ี 

(1) ปรับตกในรายวิชานั้น 

(2) ปรับตกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศึกษานั้นโดยนับยอนหลัง

ตามลําดับรายวิชาที่สอบ 

(3) ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีเขาสอบแลวสําหรับภาคการศึกษานั้น 

(4) ปรับตกในทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนสําหรับภาคการศึกษานั้น 

ท้ังนี้ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา

อีกโสตหนึ่งดวย 

ขอ 18 กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนจะตองขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตามขอ 15 ใหขออนุมัติตอคณบดี 

และขอ 16 ใหขออนุมัติตออธิการบดีไดไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดตามขอ 15 หรือ 16 แลวแต

กรณ ี

ขอ 19 นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ มีสิทธิอุทธรณได ดังนี้ 

(1) ยื่นอุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ 

(2) การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูอุทธรณ 

(3) การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่นหรือมอบหมายให

คนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษ ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ 20 ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัยเพิ่มโทษ ลดโทษ ยกโทษ หรือยกอุทธรณตามควรแกกรณี 

    คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคแรกใหถือเปนที่สุดและใหคณะแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือให

อุทธรณทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีมติ กรณีไม

สามารถดําเนินการใหแลวเสรจ็ภายในกําหนดระยะเวลา ใหคณบดีขออนุมัติตออธิการบดีเปนกรณี ๆ ไป 

ขอ 21 ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบดวยมีเหตุผลความจําเปน ใหนักศึกษาที่ขาดสอบทําเรื่องชี้แจงเปนหนังสือ

ถึงสาเหตุที่ขาดสอบยื่นตอคณบดีเพ่ือพิจารณาใหมีการสอบชดเชย โดยใหยื่นคํารองตอคณบดีผานอาจารยที่

ปรึกษาและอาจารยผูสอน 

    กรณีนักศึกษาขาดสอบในรายวิชาอ่ืนนอกคณะท่ีนักศึกษาสังกัดใหยื่นคํารองตอคณบดีผาน

อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนเพื่อแจงใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยูดําเนินการสอบชดเชย 

    เม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีแลว ใหนักศึกษาสอบชดเชยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่คณะ

กําหนด 
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ขอ 22 กรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนทําใหการสอบไมสามารถดําเนินตอไปได หรือมีหลักฐานแสดงวามีขอสอบ

รายวิชาใดลวงรูไปยังผูเขาสอบไมวาจะดวยวธิีใด ๆ กอนเขาสอบหรือหลังสอบรายวิชานั้น ใหคณบดีเสนอ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งยกเลิกการสอบ หรือใหมีการสอบใหม 

ขอ 23 การสอบกลางภาค หรือการสอบอ่ืนใด ทั้งที่เปนการจัดสอบโดยคณะ สาขาวิชา หรือผูสอนจัดสอบเอง

ใหนําระเบียบนี้ไปใชไดโดยอนุโลม 

ขอ 24 คณบดีโดยความเห็นชอบของกรรมการประจําคณะ อาจกําหนดรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวของกับการ

สอบของนักศึกษาไดเทาที่ไมขดัหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ขอ 25 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณทีี่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 

 

 

ณรงคชัย อัครเศรณี 

(นายณรงคชัย อัตรเศรณี) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่ 816/2552) 

เร่ือง เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552 

 

************************* 

 

   เพื่อใหการพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน บรรลุเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑคุณลักษณะที่

พึงประสงคของมหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตระดับปริญญาตรีจะตองมีความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อประโยชนในการศึกษาเรียนรูดวย

ตนเองอยางตอเนื่องและการประกอบอาชีพของบัณฑิตในสังคมและสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความ

ตองการผูที่มีความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล   

   ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2541 และขอ 29.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดย

มติท่ีประชุมคณบดีในการประชุม ครั้งที่ 20/2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศไว

ดังน้ี 

   ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 816/2552) เรื่องเกณฑมาตรฐาน

ความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน” 

   ขอ 2 ใหประกาศนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีออกประกาศเปนตนไป 

   ขอ 3 เกณฑมาตรฐานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน 

สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดดังนี้ 

    3.1 นักศึกษาทุกคนที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตป

การศึกษา 2552 เปนตนไป ตองสอบผาน “การทดสอบความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

ขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรมาตรฐานความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน (หลักสูตร พ.ศ. 2548)” ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหศึกษาตามหลักสูตรนั้น ๆ และใหนับการสอบผานเกณฑมาตรฐานขางตนเปนสวน

หนึ่งของการสําเร็จการศึกษา 

     นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ซึ่งจะตองศึกษารายวิชาทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ         

ตางๆ เปนแกนหลักเพื่อการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอยูแลว อาจไดรับการยกเวนไมตองสอบผานเกณฑ
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ตามประกาศนี้ได ท้ังนี้คณะที่รับผิดชอบหลักสูตรจะตองดําเนินการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยจะจัดทําเปนประกาศรายชื่อหลักสูตรท่ีไดรับการยกเวนใหเปนที่ทราบทั่วกัน 

    3.2 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนป

การศึกษา 2552 ใหเปนไปตาม “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 771/2548) เรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน” 

   ขอ 4 ใหสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน เปนหนวยงานรับผิดชอบการจัดสอบความรู

ความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานตามประกาศนี้ รายละเอียดเก่ียวกับการ

ดําเนินการจัดสอบในแตละปการศึกษา ใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

   ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปญหาในการตีความ หรือปญหาการ

ปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย ขอวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สิ้นสุด 

 

      ประกาศ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2552 

 

 

กุลธิดา  ทวมสุข 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

    ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร (ฉบบัที่ 17/2541) 

เร่ือง   หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับคะแนน 

********************** 

               เพื่อใหการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบระดับคะแนนของรายวิชาที่คณะเกษตรศาสตร

เปดสอนไปดวยความเรียบรอย บังเกิดความยุติธรรมและใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการประจําคณะ

เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2541 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2541 จึงกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสอบระดับคะแนน ดังน้ี  

ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับ

คะแนน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2528  

ขอ 2  ใหใชประกาศนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

ขอ 3  นักศึกษาที่ประสงคขอตรวจสอบระดับคะแนน 

3.1 จะตองลงทะเบียนวิชาเรียนนั้น 

3.2 ตรวจสอบไดรายวิชาละไมเกิน 1 ครั้ง 

3.3 ยื่นคาํรองตอคณบดี ผานหัวหนางานบริการการศึกษา ภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันประกาศผลการสอบ  

3.4 นักศึกษาจะตองชําระเงิน 50 บาทตอวิชาที่งานบริการการศกึษา 

ขอ 4  ใหหัวหนาภาควิชาท่ีเก่ียวของ และอาจารยประจําวิชาดําเนินการตรวจสอบคะแนน แลวรายงานผล 

เสนอคณบดีคณะเกษตรศาสตรภายใน 1 สัปดาห และหากมีการแกไขใหอาจารยประจําวิชาตรวจสอบ

ระดับคะแนนของนักศึกษาทุกคนแลวทําบันทึกผานหัวหนาภาควิชาชี้แจงสาเหตุสาเหตุของการแกไข

และแนบหลักฐานการวัดประเมินผลของรายวิชาดังกลาวดวย 

ขอ 5  ใหงานบริการการศึกษาแจงผลการตรวจสอบระดับคะแนนแกนักศึกษาโดยมีหลักปฏิบัติดังนี้ 

5.1 ถาผลการตรวจสอบระดับคะแนนถูกตองโดยไมมีการแกไข ใหนําเงินตามขอ 3.4 เขาเปน 

      เงินรายไดคณะเกษตรศาสตร  

5.2 ถาผลการตรวจสอบระดับคะแนนมีการแกไข ใหคืนเงินตามขอ 3.4 แกนักศึกษา 

ขอ 6  ผลการตรวจสอบตาม ขอ 4 ถือเปนขอยุติ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2541 

 

 

ลงชื่อ    พิทักษสิทธิ์   ฉายะภูติ 

        (รองศาสตราจารยพิทักษสิทธิ์ ฉายะภูต)ิ 

                       รองคณบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร (ฉบับที ่ 28   / 2562) 

เรื่อง  หลักเกณฑการเปลี่ยนสาขาวิชาของนกัศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร 

------------------------ 

เพื่อใหการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ขอ 42 เปนไปดวยความเรียบรอย             

คณะเกษตรศาสตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร ในการประชุม ครั้งที่ 13 / 

2562 เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเปลี่ยน

สาขาวิชาของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ดังนี้ 

ขอ 1. ใหยกเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 11/2558) ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยใหใช

ประกาศฉบับน้ีแทน 

ขอ 2. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะเกษตรศาสตร (ฉบับท่ี.....28../2562) เรื่อง หลักเกณฑการ

เปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร” 

ขอ 3. ใหใชประกาศนี้ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป 

ขอ 4. การเปลี่ยนสาขาวิชา หมายถึง การเปลี่ยนสาขาวิชาระหวาง สาขาวิชาเกษตรศาสตรทุกวิชาเอก  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร สาขาวิชาการประมง และสาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม โดยใหเปนไปตามเกณฑ

ของการรับของแตละสาขาวิชา ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ขอ 5. การเปลี่ยนสาขาวิชา จะกระทําไดตอเมื่อสาขาวิชานั้นมีที่วางพอที่รับเขาศึกษา และไมเกินเปา 

จํานวนรับที่คณะกําหนดไวในแผนการรับ 

ขอ 6. นักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชา ตองศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมไมนอยกวา 2 ภาค 

การศึกษาปกติ และมีจํานวนหนวยกิตสะสมมาแลว ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 ขอ 7. นักศึกษามีสิทธิ์เปลี่ยนสาขาวิชา ไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น 

ขอ 8.  การดําเนินการเปลี่ยนสาขาวิชา ใหนักศึกษาที่ประสงคจะขอเปลี่ยนสาขาวิชา ยื่นคาํรองท่ี 

งานบริการการศึกษา โดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และหัวหนาสาขาวิชาเดิม ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด คือ  วันที่ 1-15 มีนาคม ของทกุป 

ขอ 9. นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชา มีสิทธิ์เรียนในสาขาวิชาที่รับเขาศึกษาไมเกินสองเทา

ของระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของสาขาวิชาน้ัน โดยนับจากวันท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 10. ใหนําผลการเปลี่ยนสาขาวิชา เขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณากอน

ประกาศใหนักศึกษาทราบทุกครั้ง 

ขอ 11. ใหรองคณบดีที่รับผิดชอบดานการศึกษาที่คณบดีมอบหมาย เปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ประกาศนี้ 

ขอ 12. ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไวในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับ

การปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีคณะเกษตรศาสตรมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ คําวินิจฉัยของคณบดีคณะ

เกษตรศาสตร ถือเปนที่สุด 
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ประกาศ ณ วันท่ี   2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

 

(รองศาสตราจารยดรุณ ีโชติษฐยางกูร) 

           คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

เอกสารแนบทายประกาศคณะเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 28  / 2562) 

เร่ือง  การเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตร ีคณะเกษตรศาสตร 

 

ขอยายเขาสาขาวิชา หลักเกณฑการขอยายเขา 

การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร - นักศกึษาที่ขอยายสาขาวิชา ตองไมมีผลการเรียนข้ันตก (F) ในรายวิชาที่จะสงผล

ใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชา โดยใหอยูในดุลพินิจของ

สาขาวิชาการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

สัตวศาสตร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- ตองมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา 2.25 

 - ตองมีผลคะแนนรายวิชา AG001102 หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและ 

สตัวน้ํา หรือ รายวิชา AG181202 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ ไมต่ํากวา B 

 2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 

- ตองมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา 2.75 

- ตองมีผลคะแนนรายวิชา AG001102 หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจและ    

สตัวน้ํา และ รายวิชา SC101011 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1 ไมต่ํากวา B 

 

นักศกึษาหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ยายสาขาวิชาไปหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     

ทุกสาขาวิชา นักศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาสายวิทย-คณิต จากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และใหอยูในดุลพินิจ 

ของสาขาวิชานั้น ๆ 

 

 

  

 

 

 

 

********************************** 
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ประกาศคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 06/2557) 

เรื่อง หลักเกณฑและขอปฏิบตัิในการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

 

********************** 

         ตามประกาศคณะเกษตรศาสตร ฉบับที่ 34/2552 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552  ไดกําหนดหลักเกณฑ

และขอปฏิบัติในการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร นั้น  บัดนี้ เปนการสมควรที่จะ

ปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว เพื่อใหการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการดําเนินงานสหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทย คณะเกษตรศาสตร โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 

2557 จึงไดกําหนดหลักเกณฑและขอปฏิบัติในการจัดการและการดําเนินงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ไว

ดังตอไปนี ้

ขอ 1.   ใหยกเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตร ฉบับที่ 34/2552 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 โดยใหใชประกาศ

ฉบับนี้แทน 

ขอ 2.  ประกาศนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ออกประกาศนี้ เปนตนไป   

ขอ 3. ในประกาศนี้ 

“คณะ”       หมายถึง    คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

“สหกิจศึกษา    หมายถึง   ระบบการจัดการศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอนในสถานการศึกษา 

  ทางการเกษตร”       รวมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางการเกษตร 

อยางมีระบบ โดยไดรับความรวมมือจากสถานประกอบการและ   

ทุกฝายที่เกี่ยวของ เปนการผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน                                             

“หัวหนาภาควิชา/     หมายถึง    หัวหนาภาควิชา/ผูประสานงานสาขาวิชา ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร 

  ผูประสานงานสาขาวิชา”     ที่เปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

“แผนที่ 1”          หมายถึง   แผนการศึกษาที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนรายวิชาตางๆ โดยไมตองเรยีน 

รายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร  

“แผนที่ 2”        หมายถึง   แผนการศึกษาที่กําหนดใหนกัศึกษาไปปฏิบัติงานสถานประกอบการ 

ไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือ  1 ภาคการศึกษาโดยตองลงทะเบียนเรียน

รายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

“นักศึกษา”     หมายถึง   นักศึกษาคณะเกษตรศาสตรที่ไดรับคัดเลือกใหศึกษาแผนที่ 2 ซึ่ง 

ตองเรยีนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

“คณะกรรมการ    หมายถึง   คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งใหรับผิดชอบดําเนินงานสหกิจศึกษา  

 สหกิจศึกษาประจํา       ทางการเกษตรประจําคณะเกษตรศาสตร 

 คณะเกษตรศาสตร”  
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“หนวยสหกิจศึกษา    หมายถึง    หนวยงานที่คณะจัดตั้งข้ึนเพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

  ทางการเกษตร”        ทางการเกษตรและการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไป 

            ประกอบอาชีพ 

 “อาจารยท่ีปรึกษา”    หมายถึง     ผูท่ีคณะแตงตั้งใหเปนอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา 

ดานวิชาการและการปฏิบัติงานแกนักศึกษา นเิทศงาน และประเมินผล 

 “อาจารยนิเทศงาน”  หมายถึง   ผูท่ีคณะแตงตั้งใหเปนอาจารยนิเทศงานเพื่อทําหนาที่ติดตาม 

ความกาวหนาของนักศึกษาประเมินผล และใหขอเสนอแนะในการ 

ปฏิบัติงาน  

“สถานประกอบการ” หมายถึง    หนวยงานเอกชน หนวยงานรฐัวิสาหกิจหรือหนวยงานราชการที่ 

คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตร เห็นชอบให

นักศึกษาเขาปฏิบัติงาน   

“ผูนิเทศงาน”    หมายถึง    บุคลากรของสถานประกอบการที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลและ 

ใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาในระหวางการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ

ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน หรือเรียกอีกนัยหนึ่งวา พนักงาน

ท่ีปรึกษา (Job Supervisor) 

หมวดที่ 1 

หนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตร และคณะกรรมการสหกิจศกึษาทางการเกษตร 

ขอ 4.  หนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตร มีหนาที่เก่ียวกับสหกิจศึกษาทางการเกษตร ดังนี้  

4.1 ประสานงานและอํานวยความสะดวกแกนักศึกษา อาจารย และสถานประกอบการในสวนท่ีเก่ียวของ

กับสหกิจศึกษาทางการเกษตร                 

         4.2 แสวงหาความรวมมือและเสริมสรางความเขาใจอันดีกับสถานประกอบการ รวมทั้งการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

4.3 จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

    4.4 ติดตอและประสานงานในการจัดหาสถานประกอบการ  

    4.5 ติดตอและประสานงานกับสถานประกอบการในการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทาง

การเกษตร การจัดสงลักษณะงาน/โครงงาน/แผนการปฏิบัติงาน และการจัดสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

    4.6 ติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศกึษาทางการเกษตรของนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาอาจารยนิเทศงาน 

และสถานประกอบการ 

   4.7 ประสานงานและนัดหมายการนิเทศงานใหแกอาจารยนิเทศและสถานประกอบการ 
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   4.8 จัดการสัมมนาสหกิจศึกษา หลังจากนักศึกษากลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสห

กิจศึกษานําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางนักศึกษา คณาจารยนิเทศคณาจารยสาขาวิชา 

และคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะ 

   4.9 ติดตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการและการสงรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

4.10 จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลที่เก่ียวของกับสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

    4.11 จัดทํารายงานผลประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปและรายงานประเมินคุณภาพการดําเนินงาน

ตามมาตรฐานและการประกันคณุภาพการดาํเนินงานสหกิจศกึษา 

ขอ 5. คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตร 

5.1 คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตร ประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการเปน

ประธาน รองประธาน จํานวน 2 คน ผูแทนจากทุกสาขาวิชาเอก หัวหนางานบริการการศึกษา เปนกรรมการ

และเลขา และเจาหนาที่สหกิจศึกษาทางการเกษตร เปนผูชวยเลขา   

5.2 คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

5.2.1  กําหนดรูปแบบวิธีการดําเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงานประจําป 

           5.2.2  กําหนดแนวทางการแสวงหาความรวมมือและเสริมสรางความเขาใจอันดีกับ 

                     สถานประกอบการเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางการเกษตรและประสานงานในการจัดหา 

สถานประกอบการ     

5.2.3  พิจารณากลั่นกรองนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

      5.2.4  พิจารณาการขอเลื่อนเวลาไปปฏิบัติงาน หรือการขอเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา 

         ที่ไดรับการคัดเลือกไปปฏิบัติงาน 

      5.2.5  พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

      5.2.6  พิจารณาเสนอการลงโทษนักศึกษาที่ฝาฝนประกาศนี้ตอคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ 

      5.2.7  พิจารณารายงานผลประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

5.2.8  พิจารณาการประเมินคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานและการประกันคณุภาพการ  

ดําเนินงานสหกิจศึกษา  

      5.2.9  พิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร หรือแผนที่ 2 

      5.2.10  พิจารณาเสนอรายชื่อสถานประกอบการที่มีความพรอมในการรวมโครงการสหกิจศึกษา 

                       ทางการเกษตร 

      5.2.11  พิจารณาและหรือพิจารณารวมกับสถานประกอบการในการคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติ 

           งานสหกิจศึกษา 

      5.2.12 พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน และหรือปรับเปลี่ยน 

        โครงการ/แผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรของนักศึกษา 
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       5.2.13   พิจารณาใหความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแผนการศกึษาจากแผนที่ 1 เปนแผนที่ 2 

                   หรือทางกลับกัน 

       5.2.14  พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ 

หมวดที่ 2 

คุณสมบัติและหนาที่ของสถานประกอบการ ผูนเิทศงาน นักศกึษา 

อาจารยนิเทศงาน และอาจารยที่ปรึกษา 

ขอ 6. คุณสมบัติและหนาท่ีของสถานประกอบการ 

6.1 เปนสถานประกอบการที่มีนโยบายสนับสนุนและผูบริหารใหความสําคัญตอการดําเนินงาน สหกิจ

ศึกษาทางการเกษตร  

   6.2 เปนสถานประกอบการที่มีการประกอบการที่สอดคลองกับวิชาชีพและวิชาเอกของนักศึกษา 

    6.3 เปนสถานประกอบการที่สามารถจัดหาบุคลากรหรือเจาหนาที่ เพื่อทําหนาท่ีเปนผูนิเทศงาน 

หรือพนักงานท่ีปรึกษา (Job Supervisor) ซึ่งมีคุณวุฒหิรือประสบการณตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา 

   6.4 เปนสถานประกอบการที่ยินดีและสามารถจายคาตอบแทนหรือใหการสนับสนุนในดานอ่ืนๆแก

นักศกึษาตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร 

   6.5 เปนสถานประกอบการที่มีอุปกรณ เครื่องมือ เคร่ืองใชท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

    6.6 เปนสถานประกอบการที่มีความปลอดภัยตอการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

ขอ 7. คุณสมบัติและหนาที่ของนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร  

   7.1 เปนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร ชั้นปท่ี 4  

7.2 มีความประพฤติเรยีบรอย ไมอยูในระหวางการถูกทําโทษทางวินัย  

7.3 มีวุฒิภาวะทางอารมณและสามารถพัฒนาตนเองได 

7.4 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.25 ในวันเลือกสถานประกอบการ  

7.5 ตองผานการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร  

 ไมตํ่ากวารอยละ 80 

7.6 ตองสามารถเขารวมการปฏิบัติงานไดตลอดระยะอยางตอเนื่อง 

7.7 ตองมีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคติดตอหรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีเปนอุปสรรคตอการ 

     ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ 

7.8 สามารถรับผิดชอบในคาใชจายตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

7.9 ไดรับความยินยอมจากผูปกครองและจะตองทําประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกอนเขาปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบการ  

ขอ 8. คุณสมบัติและหนาที่ของผูนิเทศงานหรือพนักงานท่ีปรึกษา 

8.1 เปนผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศึกษาหรือใกลเคยีง หรือเปน 

ผูมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพเดียวกับนักศกึษา 
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8.2 มีการใหคําปรึกษา ติดตาม แนะนําการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนกัศึกษาและประสานงานกับ 

หนวยงานตางๆภายในสถานประกอบการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

8.3 ตรวจสาระรายงานและใหขอเสนอแนะในการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 

8.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอตอสถานประกอบการและ 

องคกรของตนเอง 

ขอ 9. คุณสมบัติและหนาที่ของอาจารยนิเทศงาน 

9.1 เปนคณาจารยประจําคณะเกษตรศาสตร 

      9.2 มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศกึษา  

        9.3 ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานของนักศึกษาและใหขอเสนอแนะแกนักศึกษา    

        9.4 มีแผนการนิเทศนักศึกษาและไปนิเทศงานขณะนักศึกษาปฏิบัติงานอยางนอย 1 ครั้ง โดยเปน 

การไปพบนักศึกษา ณ สถานประกอบการ และใชเวลาในการนิเทศไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอครั้ง 

   9.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานจากการนิเทศงาน  

ขอ 10. คุณสมบัติและหนาที่ของอาจารยที่ปรกึษา 

   10.1 เปนคณาจารยประจําสาขาวิชา/วิชาเอกที่นักศึกษาสังกัด 

   10.2 มีประสบการณการสอนไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและเคยเปนอาจารยนิเทศงานการปฏิบัติ  

งานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

   10.3 ใหคําปรึกษาดานวิชาการและการปฏิบัติงานแกนักศึกษา    

   10.4 ใหความเห็นชอบโครงงาน/แผนการปฏิบัติงาน 

  10.5 ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงาน และหรือ นิเทศงาน 

   10.6 ตองเขารวมการประเมินผลการนําเสนอผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศกึษาในการสัมมนา               

   สหกิจศึกษา หลังจากนักศึกษากลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   10.7 ประเมินผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร  

หมวดที่ 3 

ลักษณะงานสหกิจศึกษา ขั้นตอนการเขาศึกษา และการลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศกึษาทางการเกษตร 

ขอ 11. ลักษณะงานสหกิจศึกษา ตองเปนงานท่ีมีลักษณะเปนโครงงานหรืองานประจําที่ตรง สาขาวิชาชีพและ

เนนประสบการณการทํางาน 

ขอ 12. กระบวนการและขั้นตอนการเขาศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร   

12.1 การแสดงความจํานง ใหนักศึกษาแจงความจํานงสมัครเขาศึกษาแผนที่ 2 ในชวงระยะเวลาท่ี

คณะฯ กําหนด    

   12.2 การสมัครและการเลือกสถานประกอบการ  ใหนักศึกษาย่ืนคํารองสมัครไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

และเลือกสถานประกอบการตามความสนใจไดคนละไมเกิน 3 แหง  
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   12.3 การคัดเลือกนักศึกษาเขาสถานประกอบการ    

      คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตรจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขา

สถานประกอบการ และแจงผลการพิจารณาใหหนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตรศึกษาดําเนินการสงใบสมัคร

และประวัตินักศึกษาไปใหสถานประกอบการคัดเลือก ซ่ึงอาจจะตองเขารับการสัมภาษณจากสถาน

ประกอบการตามระยะเวลาที่สถานประกอบการกําหนด 

   12.4 การประกาศผลและการยืนยันไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใหหนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตร

ศึกษาประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนวันเริ่มไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

อยางนอย 30 วัน และนักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกจะตองยืนยันการไปปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีคณะ

กําหนด     

     นักศึกษาที่ไมแจงการยืนยันถือวาสละสิทธิ์การเขาศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาและจะตองเปลี่ยน

แผนการศกึษา 

   12.5 นักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตองเขารับการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมตามที่คณะ

กําหนด  

   12.6 การลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

12.6.1  ตองเปนนักศึกษาที่ไดยืนยันการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผานการอบรม 

          เพ่ือเตรียมความพรอมตามที่คณะกําหนดไมนอยกวารอยละ 80 

      12.6.2 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ในภาคการศึกษาที่จะไป 

 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและไมสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนใดไดในชวงปฏิบัติ  

 สหกิจศึกษา 

    12.6.3 รหัสและชื่อวิชาใหเปนไปตามแตละสาขาวิชาท่ีนักศึกษาเลือกศึกษาสาขาวิชานั้นๆ 

      12.6.4 นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาแลว จะขอถอนรายวิชาสหกิจศึกษาไดก็

ตอเมื่อไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแผนการศึกษากอน มิฉะนั้นใหถือเปนโมฆะ  

   12.7 การเสนอโครงงานและแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองเสนอโครงงานและ

แผนปฏิบัติงานที่ผานความเห็นชอบของผูนิเทศงาน/พนักงานที่ปรึกษา ใหคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจํา

คณะเกษตรศาสตร ภายใน 15 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน 

   12.8 ในกรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนโครงการหรือแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร ไมวากรณีใดๆ 

จะตองเสนอผานอาจารยที่ปรึกษาและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะ

เกษตรศาสตร 

   12.9 นักศึกษาตองบันทึกรายงานการปฏิบัติงานประจําวันหรือประจําสัปดาห 

12.10 นักศกึษาตองรายงานความกาวหนาตอผูนิเทศงาน และอาจารยนิเทศไมชากวาสัปดาหที่ 10 ของ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

   12.11 นักศึกษาตองนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศกึษาในการสัมมนาสหกิจศึกษาตามท่ีคณะกําหนด 
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   12.12 นักศึกษาตองสงรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณที่ผานความเห็นชอบผูนิเทศงาน อาจารย

ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตร ใหหนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

หมวดที่ 4 

การเลื่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการขอเปลี่ยนแผนการศกึษา 

ขอ 13.  การขอเล่ือนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาที่ยืนยันการไปปฏิบัติงานแลว จะขอเลื่อนไปปฏิบัติงาน

ไมได ยกเวนกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินหรือกรณีมีเหตุสุดวิสัยเทานั้น ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสหกิจ

ศึกษาประจําคณะ 

ขอ 14. การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา สามารถกระทําได ดังน้ี 

14.1  กอนประกาศผลการคัดเลือกไปปฏิบัติงานสถานประกอบการนักศึกษาที่เลือกเขาศึกษาแผนที่ 2 

แลว จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษาไปเปนแผนที่ 1 จะตองยื่นคํารองตอคณบดีผานความเห็นชอบของอาจารยที่

ปรึกษาและคณะกรรมการสหกิจศึกษาทางการเกษตรประจําคณะเกษตรศาสตร 

   14.2 หลังจากนักศึกษายืนยันไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือระหวางการปฏิบัติงานในกรณีที่

นักศึกษามปีญหาเปนเหตุใหนักศึกษาอาจจะหรือไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือมีเหตุสุดวิสัยจนทําให

ไมสามารถไปปฏิบัติงานไดหรือปฏิบัติงานใหครบตามกําหนด นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเปลี่ยนแผนการศึกษา

ตอคณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการสหกิจศึกษาทางการเกษตรประจําคณะ

เกษตรศาสตร อยางนอย 1 สัปดาหกอนวันสุดทายของการถอนวิชาไดรับสัญลักษณ W        

หมวดที่ 5 

ขอปฏิบัติของนักศกึษาในการปฏิบัติงานสหกิจศกึษาทางการเกษตร 

ขอ 15. ขอปฏิบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษาทางการเกษตร  

15.1 นักศึกษาตองไปรายงานตัวที่สถานประกอบการตามกําหนดของหนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

หรอืสถานประกอบการ 

15.2 นักศึกษาจะตองเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาเครงครัด 

15.3 ในระหวางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตรจะตองประพฤติตนสุภาพเรียบรอยหาก

ประพฤติตนไมเหมาะสม จะทําใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือสถานประกอบการ นักศึกษาผูนั้นจะถูก

เรียกตัวกลับและถือวาไมผานการปฏิบัติงานในครั้งนี ้

15.4 กรณีที่นักศึกษามีความจําเปนตองลากิจ จะตองไดรับอนุญาตจาก สถานประกอบการน้ันใหสําเนา

ใบลาและคําอนุญาตสงมายังหนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตร เพื่อแจงภาควิชาทราบตอไป 

15.5 ในกรณีลาปวยติดตอกันมากกวา 2 วัน จะตองมีใบรับรองแพทยสงใหสถานประกอบการ ใหสําเนา

ใบลาปวยและใบรับรองแพทยสงมายังหนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตรเพื่อแจงภาควิชา 

15.6 วันลากิจและลาปวยรวมกันแลวตองไมเกิน 10 % ของระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งหมด                                                                          
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  15.7 ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดจากการทํางานจนเกิดความเสียหาย หากมีการชดใชคาเสียหายอัน

เนื่องมาจากนักศึกษาไมไดปฏิบัติตามคําแนะนําของผูนิเทศงาน/พนักงานที่ปรึกษาหรือผูดูแล   นักศึกษาจะตอง

รับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ 

15.8 ในกรณีท่ีนักศึกษาไมสามารถจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดครบตามกําหนดของโครงการหรือ

แผนงาน หรือเกิดปญหาอยางใดอยางหนึ่งจนไมสามารถปฏิบัติงานตอไปได นักศึกษาตองแจงมายังหนวยสหกิจ

ศึกษาทางการเกษตรโดยทันที 

  15.9 ถามีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่ปรากฏในโครงการหรือแผนงานที่ไดรับอนุมัติ 

ใหนักศึกษาแจงแผนปฏิบัติงานที่ปรับเปลี่ยนใหมมายังหนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตรทันที 

  15.10 ในกรณีท่ีนักศกึษาละท้ิงการปฏิบัติงานกอนกําหนด ใหถือวาไมผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้ง

นี้และถูกตัดสิทธิ์ออกจากการศึกษาแผนที่ 2 

  15.11 นักศึกษาตองไมเกี่ยวของกับการเรียกรองสิทธิใดๆ ของพนักงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ 

หมวดที่ 6 

การประเมินผลการศึกษา 

ขอ 16.  การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร  

16.1 การพิจารณาผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ดําเนินการโดยคณะ 

กรรมการสหกิจศึกษาประจําคณะเกษตรศาสตร 

  16.2 นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ตองปฏิบัติตาม

ระเบียบ กฎเกณฑ และแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร 

       16.3 การประเมินผลการศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางการเกษตร ประกอบดวย 

16.3.1  ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการหรือผู 

    นิเทศงาน หรือ พนักงานที่ปรึกษา รอยละ 50 

            16.3.2  ประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของหนวยสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการสงงาน

ตามกําหนดเวลา ประเมินผลโดยคณะกรรมการสหกิจศกึษาประจําคณะเกษตรศาสตร รอยละ 20 

     16.3.3  ประเมินผลจากการรายงานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

                     สหกิจศึกษาประเมินผลโดยอาจารยที่ปรึกษา รอยละ 20 

16.3.4  ประเมินผลการนาํเสนอผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในการสัมมนาสหกิจศึกษา 

   หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รอยละ 10  

16.4 การประเมินผลใหใชระดับคะแนนตัวอักษรตามหมวดที่ 7 ขอ 23 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน  ว าดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  พ .ศ.2555 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย                    

ขอนแกนที่ปรับปรุงใหม 
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หมวดที่ 7 

บทกําหนดโทษ 

ขอ 17. นักศึกษาผูใดที่ฝาฝนประกาศนี้จะไดรับพิจารณาโทษวากลาวตักเตือน หรือภาคภัณฑ หรือประเมินผลไม

ผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการเกษตร และอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามท่ีระบุไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษาอีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ 18. ใหคณบดีเปนผูรกัษาการตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาการปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหคณบดีเปนผู

วินิจฉัยและการวินิจฉัยของคณบดีถือเปนท่ีสุด 

       

ประกาศ  ณ  วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

 

             มนตชัย ดวงจินดา 

 (รองศาสตราจารยมนตชัย ดวงจินดา) 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
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