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1.  ช่ือหลกัสูตร 

ช่ือภาษาไทย  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
 ช่ือภาษาองักฤษ  Bachelor of Science Program in Agriculture 
 

2. ช่ือปริญญา 
ช่ือเตม็  :     วทิยาศาสตรบณัทิต (เกษตรศาสตร์)  
ช่ือยอ่  :     วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
ช่ือเตม็  :     Bachelor  of  Science (Agriculture) 
ช่ือยอ่  :     B.Sc. (Agriculture) 

 
3.  หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

โปรแกรมวชิาเกษตรศาสตร์   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

 
4.  ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

 4.1  ปรัชญาของหลกัสูตร 

มุ่งผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นคนดีมีคุณภาพ  บูรณาการความรู้และทกัษะวชิาชีพดา้น 

การเกษตรเพื่อการด ารงชีวติ  การประกอบอาชีพ  และการผลิตอาหารปลอดภยั  เป็นท่ียอมรับของสังคม 

4.2  วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
  4.2.1  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นเกษตร 

  4.2.2  เพื่อใหบ้ณัฑิตสามารถศึกษาคน้ควา้วจิยังานดา้นเกษตรและน าความรู้ท่ีไดไ้ปใช้

ประโยชน์ในการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชนอยา่งเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ของประเทศ 

  4.2.3  เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร และปฏิบติังานร่วมกนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
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  4.2.4  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพทางดา้นเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและการด ารงตนในสังคม  

  4.2.5  เพื่อใหบ้ณัฑิตมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพทางดา้นการเกษตร  ตระหนกัถึง

ความส าคญัและมีความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาวะแวดลอ้ม 

 
5.  ก าหนดการเปิดสอน 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2550 
 
6.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา 

 6.1  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - 

คณิตศาสตร์ 

6.2  เป็นผูมี้คุณสมบติัอ่ืนครบถว้น  ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเร่ืองการรับ
นกัศึกษา 
 
7.  การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัก าแพงเพชร 
 
8.  ระบบการศึกษา 
 8.1  ระบบการจดัการศึกษา 
  ใชร้ะบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีระยะเวลาและจ านวน
หน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 
 8.2  การคิดหน่วยกิต 
  8.2.1  รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกวา่ 15 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 
  8.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 
  8.2.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชฝึ้กไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา
ปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาค 
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  8.2.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อการศึกษาภาคปกติให้มีค่าเท่ากบั 1    หน่วยกิต  
ระบบทวภิาค 
 
9.  ระยะเวลาการศึกษา 
 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรตอ้งไม่น้อยกว่า 3.5 ปีการศึกษา           
และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
 
10.  การลงทะเบียนเรียน 
 10.1  ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคการศึกษาปกติ 
 10.2  การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3  การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้อ 10.1 และ 10.2 ให้อยู่ใน   
ดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 
 
11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
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12.  อาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

1 นายพงศช์ยั กล่ินหอม 
 
 
 
 
 
 
 

วท.ด.        
(สตัวศาสตร์) 
วท.ม. 
(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.  
(สตัวบาล) 

 

อาจารย ์ ผลงานวิจยั 
1. งานวจิยัเร่ือง Serum lipoprotein 
electrophoretic characterization and theirs role in 
lipid metabolism in Kamphangsaen and 
Crossbred Brahman heifers under feed 
restriction condition 
2. งานวิจัยเร่ือง Effect of  restricted feeding on 
metabolic adaptation of Kamphaengsaen and 
Crossbred Brahman heifer ( J. Animal Science 
Vol. 77 No.4) 
3. งานวจิยัเร่ือง Effect of refeeding  in lipid 
metabolism in Kamphangsaen beef  heifer 
(วารสารวทิยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา
วทิยาศาสตร์ ปีท่ี 40 ฉบบัท่ี 2  พ.ศ 2549) 
 

2 นางรัชนี  นิธากร วท.ม. 
(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร์
เกษตร) 
 

ผูช่้วย 
ศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการ 
1. ต ารา 
   การจดัการสถานเพาะช า (ฉบบัปรับปรุง 
2548)   
2. เอกสารประกอบการสอน 
   2.1 วิชาหลกัการขยายพนัธ์ุพืช (ฉบบัปรับปรุง 
2547)   
   2.2 วิชาหลกัการศึกษาเกษตร (2536) 
   2.3 วิชาพฤติกรรมการสอนเกษตร (2536) 
   2.4 วิชาหลกัพืชศาสตร์ (2546) 
   2.5 วิชาหลกัพืชสวน(2547) 
   2.6 วิชาหลกัส่งเสริมการเกษตรเบ้ืองตน้ 
(2543) 
   2.7 วิชาส่ือสารการเกษตรเบ้ืองตน้ (2545) 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

 นางรัชนี  นิธากร (ต่อ)   2.8  วิชาการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริ (2548) 
ผลงานวิจยั 
1. การปลกูผกัชีแบบไม่ใชดิ้นดว้ยวสัดุเหลือ
ใชใ้นทอ้งถ่ินจงัหวดัก าแพงเพชร  ปี พ.ศ.2536    
2. การศึกษาสภาพความเป็นครู-อาจารยเ์กษตร 
ระดบัมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา
จงัหวดัก าแพงเพชรและจงัหวดัใกลเ้คียง  ปี 
พ.ศ.2538  
3. การวิเคราะห์อาหารปรุงส าเร็จพร้อมบริโภค
ท่ีจ าหน่ายในโรงอาหาร สถาบนัราชภฏั
ก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2545 (ผูร่้วมวิจยั)  
4. การอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชนก์ลว้ยไข่
เมืองก าแพง  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ปี 2548    
(ผูร่้วมวิจยั) 

3 นายวชิระ  เล่ียมแกว้ วท.ม. 
(เกษตรศาสตร์) 
วท.บ.       
(สตัวบาล) 
 

ผูช่้วย 
ศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการ 
1.  ต ารา  
     การเล้ียงโคเน้ือ 
2.  เอกสารประกอบการสอน 
     วิชาหลกัการเล้ียงสตัว ์
ผลงานวิจยั 
การศึกษาสภาพการเล้ียงโคเน้ือในเขต  
จ.ก าแพงเพชร ปี พ.ศ.2538 

4 นายจริน  มณีเลิศ วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร์
เกษตร) 
 

ผูช่้วย 
ศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการ 
1. ต ารา 
     การเกษตรในชีวิตประจ าวนั 
2. เอกสารประกอบการสอน 
     วิชาการจดัการดิน  
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

5 นางสาวศศิธร   
                     เมธาวิวฒัน ์

วท.บ.
(เทคโนโลยี 
การเกษตร) 

อาจารย ์ ผลงานวิจยั 
การศึกษาอตัราส่วนระหวา่งปริมาณน ้า
กระทอ้นกบัปริมาณน ้าท่ีเหมาะสมและสารท่ี
ใชล้ดความขุ่นในการผลิตไวน์กระทอ้น 

 

13. จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีคาดวา่จะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 
ชั้นปี  1 
ชั้นปี  2 
ชั้นปี  3 
ชั้นปี  4 

30 
- 
- 
- 

30 
30 
- 
- 

30 
30 
30 
- 

30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะ   

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 

14.  สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน 
        14.1 อาคารสถานที ่
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1 อาคารเกษตร  ประกอบดว้ย 

  -หอ้งบรรยาย 
  -หอ้งปฏิบติัการการเกษตร 
  -หอ้งปฏิบติัการแปรรูปอาหาร 
  -หอ้งเก็บเคร่ืองมือ 
  -หอ้งสมุด 
  -หอ้งพกัอาจารย ์
  -หอ้งประชุมเล็ก 

 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

 
2 
1 
1 
- 
- 
1 
- 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
2 อาคารศูนยว์ทิยาศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ประยกุต ์ 
ประกอบดว้ย 
  -หอ้งปฏิบติัการตรวจสอบ
คุณภาพนมและผลิตภณัฑ์     

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
- 

3 โรงเรือนเล้ียงสัตว ์ 
ประกอบดว้ย 
  -โรงเรือนโคนม 
  -โรงเรือนสุกร 
  -โรงเรือนแกะ 
  -โรงเรือนเล้ียงไก่ 
  -โรงเก็บอาหาร 

 
 

2 
1 
1 
1 
1 

 
 
- 
- 
- 
- 
1 

4 โรงเรือนเพาะช า ประกอบดว้ย 
  -โรงเรือนเพาะช าบริเวณ
อาคารเกษตร 
  -โรงเรือนเพาะช าบริเวณไร่ฝึก
เกษตร 
  -โรงเรือนเพาะช าชัว่คราว 

 
 

2 
 

1 
1 

 
 
- 
 
- 
- 

5 โรงเรือนอ่ืน ๆ  เช่น 
  -โรงเก็บเคร่ืองกลเกษตร 
  -โรงปฏิบติัการอเนกประสงค ์

 
2 
1 

 
- 
- 

6 ไร่ฝึกเกษตร  ประกอบดว้ย 
  -แปลงไมผ้ล 
  -แปลงผกั-ไมด้อก 
  -แปลงนา 
  -แปลงหญา้เล้ียงสัตว ์

 
3 
2 
1 
1 

 
- 
- 
- 
2 
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14.2  อุปกรณ์การสอน 
 14.2.1  ดา้นพืช 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

รถแทรกเตอร์พร้อมผาน 3 และผาน 7 
รถไถเดินตาม 
เคร่ืองป๊ัมน ้า 
เคร่ืองสูบน ้า 
เคร่ืองเก็บตวัอยา่งดิน 
เคร่ืองยอ่ยป่นดิน 
ตูเ้ยน็ 
หมอ้น่ึงความดนัแบบใชแ้ก๊ส 
หมอ้น่ึงความดนัแบบใชไ้ฟฟ้า 
ตูถ่้ายเน้ือเยือ่ 
ตูท้ดสอบการงอกของเมล็ด 
เคร่ืองกลัน่น ้า 
ตูอ้บแหง้ 
โรตาร่ีโคโมโตรม 
เคร่ืองป่ันเหวีย่ง 
เคร่ืองบดละเอียด 
เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าทศนิยม 3 ต าแหน่ง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

1 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

18 
19 

 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่างในดิน 
เคร่ืองวดัความเป็นกรด-ด่างใน
สารละลายแบบดิจิตอล 
เคร่ืองวดัเปอร์เซ็นตค์วามหวาน 
เคร่ืองวดัความช้ืนในดิน 
ชุดใหน้ ้าแบบสปริงเกอร์ 
ชุดใหน้ ้าแบบหยด 
ไมโครเวฟ 
เตาแก๊สพร้อมถงัแก๊ส 
ตูแ้ช่อาหาร 
เคร่ืองกวนสาร 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

3 
 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ 
กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 
อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ  
ชุดทดสอบดิน 
สมุดเทียบสีของพืช 
เคร่ืองวดัแสง 
เคร่ืองสีขา้วโพด 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 

 
14.2.2 ดา้นสัตว ์

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

เคร่ืองผสมอาหารสัตว ์
เคร่ืองวเิคราะห์คุณภาพน ้านม 
เคร่ืองวดัความถ่วงจ าเพาะของ
นม 
หุ่นจ าลองโครงสร้างภายในโค 
หุ่นจ าลองโครงสร้างภายในไก่ 
หุ่นจ าลองโครงสร้างภายใน
สุกร 
โคนม 
ถงัเก็บน ้านม 
เคร่ืองตรวจการเป็นสัด 
ชุดผสมเทียมโค 
เคร่ืองตอนสัตวช์นิดต่างๆ 
เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ 

1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
 

2 
- 
- 
 
- 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

กลอ้งจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 
อ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิ 
เคร่ืองผนึกถุงพลาสติก 
ชุดตรวจส่องภายในโค 
เคร่ืองช่วยคลอดในโค 
เคร่ืองสูญเขา 

2 
1 
2 
3 
2 
1 

6 
1 
- 
- 
- 
- 
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14.2.3  ดา้นโสตทศันูปกรณ์ 
ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่แล้ว จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

ชุดเคร่ืองรับวทิยเุล่นเทป 
เคร่ืองรับโทรทศัน์ 
เคร่ืองเล่นวิดีโอและซีดี 
เคร่ืองเล่นดีวดีี 
ชุดคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 
เคร่ืองพิมพร์ะบบพน่หมึก 
เคร่ืองฉายภาพมลัติมีเดีย 
กลอ้งถ่ายภาพ 
เคร่ืองบนัทึกวดีิโอ 
เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 
ชุดเคร่ืองขยายเสียง 
จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 
ชุดถ่ายทอดสัญญาณแบบ 
ไร้สาย 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
- 
- 
 
- 

- 
- 
1 
- 

10 
2 
- 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
 
3 

 
15.  ห้องสมุด 
 15.1  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   มี
ส่ิงพิมพเ์ฉพาะและท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเกษตร ดงัน้ี 

1. หนงัสือ 
ภาษาไทย  จ านวน       896  รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน         18  รายการ 

2. วารสาร 
ภาษาไทย  จ านวน         73  รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน           1    รายการ 

3. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1 ฐานขอ้มูลอา้งอิง (Reference Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ีใหร้ายการ 

อา้งอิงและสาระสังเขปของบทความหรือเอกสาร 
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3.1.1  ซีดี-รอม  ไดแ้ก่ 
1. Science Citation Index 
2. DAO   
3. ERIC 

3.1.2  ระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ Proquest  Digital  Dissertation 
     3.2  ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเตม็ (Full Text Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ีให ้

รายละเอียดเอกสารฉบบัเตม็ 
 -หนงัสือ  วารสารและวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 

1. Springer link 
2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
3. Blackwell Journal Online 
4. Thailis   
5. NetLibrary e-books 
6. Web of  Science 
7. DCM Digital Collection 

      3.3  ฐานขอ้มูลของส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (KPRU Library Database) คือ ฐานขอ้มูลท่ี

หอ้งสมุดสร้างข้ึนเอง และสืบคน้ดว้ยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 
- ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
- ฐานขอ้มูลหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ฐานขอ้มูลวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- กฤตภาคออนไลน์ 

 
16.  งบประมาณ  (คิดตามค่าเฉล่ียต่อหวั  8,000 บาท) 
 

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 
จ านวนนกัศึกษา 30 60 90 120 240 
งบประมาณ 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 
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17.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
17.1  จ านวนหน่วยกติ 

  จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  134  หน่วยกิต 
       17.2  โครงสร้างหลักสูตร    

   มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิาและกลุ่มวชิา  ดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 

2548 

โครงสร้างหลกัสูตร 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    1.3  กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 
    1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
    1.5  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 

ไม่นอ้ยกวา่  
30 หน่วยกิต 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 34  นก. 
9    หน่วยกิต 
8    หน่วยกิต 
6    หน่วยกิต 

 
9    หน่วยกิต 
2    หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน 

    2.2  วิชาเอก 
    2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ไม่นอ้ยกวา่  
84 หน่วยกิต 

   ไม่นอ้ยกวา่ 94 หน่วยกิต 
18  หน่วยกิต 

  ไม่นอ้ยกวา่  71 หน่วยกิต 
5  หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  
6 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่  
120 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 134  
หน่วยกิต 
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17.3 รายวชิา 
17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                 34  หน่วยกติ 

(รายละเอียดในภาคผนวก) 
   17.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ                  94  หน่วยกติ                    

       1)  วชิาแกนวทิยาศาสตร์   บงัคบัเรียน                  18 หน่วยกติ 
 รหสัวชิา ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)    
 4011101 หลกัฟิสิกส์      4 (3-3-7) 
 4021101 หลกัเคมี       4 (3-3-7) 
 4031101 หลกัชีววทิยา      4 (3-3-7) 
          4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1    3 (3-0-6) 
 4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์     3 (3-0-6) 
   

2)  วชิาเอก  ใหผู้เ้รียนเลือกเรียนวชิา  ดงัต่อไปน้ี 
     2.1  วชิาเอกบังคับ ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี   42 หน่วยกติ 

 รหสัวชิา ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)    
 4022301 เคมีอินทรีย ์1      4 (3-3-7) 
 4022501 ชีวเคมี 1        4 (3-3-7) 

4032401 พนัธุศาสตร์      4 (3-3-7) 
 4032601 จุลชีววทิยา      4 (3-3-7) 

5111101 งานช่างเกษตรเบ้ืองตน้     3 (2-2-5) 
5001102 หลกัพืชศาสตร์      3 (2-2-5) 
5041001 หลกัการเล้ียงสัตว ์     3 (2-2-5) 
5072001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบ้ืองตน้  2 (2-0-4) 
5003901 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร    2 (1-3-3) 
5004903 ปัญหาพิเศษ      3 (2-2-5) 
5004905 สัมมนาทางการเกษตร     1 (1-1-3) 
5004906 หลกัสถิติเพื่อการเกษตร     3 (3-0-9) 
5004907 การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 3 (2-3-5) 
5003601 ภาษาองักฤษส าหรับเกษตร     3 (3-0-6)  
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 2.2  วชิาเลอืก  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาจาก  1  แขนงวชิา  ดงัน้ี 
                       2.2.1   แขนงวชิาพชืศาสตร์    29  หน่วยกติ 
            1)  แขนงวชิาพชืศาสตร์บังคับ ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 21 หน่วยกติ 
 รหสัวชิา ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)    

5011101 
5013201 
5001104 
5032102 
5062101 
5003117 
5074701 

ปฐพีวทิยา 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
หลกัการผลิตพืช 
หลกัการขยายพนัธ์ุพืช 
ศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั 
วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว 
เทคโนโลยผีกัและผลไม ้

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-3-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-3-5) 

                                                 2)  แขนงวชิาพชืศาสตร์เลือก  เลือกเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่   8 หน่วยกติ 
จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
 รหสัวชิา ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)    

5001101 
5001103 
5001105 
5001106 
5001301 
5001501 
5002107 
5002108 
5002109 
5002111 
5002201 
5003113 
5003114 
5003115 
5003116 

หลกัการเกษตรเบ้ืองตน้ 
ระบบการปลูกพืช 
การส ารวจสภาวะของทอ้งถ่ิน 
ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร 
การสร้างงานอาชีพทางการเกษตร 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้นพืช 
สรีรวทิยาการผลิตพืช 
การเก็บรักษาตวัอยา่งพืชและสัตว ์
การส ารวจและเก็บรวบรวมพนัธ์ุพืชในทอ้งถ่ิน 
การอนุรักษท์รัพยากรการเกษตร 
การประกวดและตดัสินพืช 
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
เกษตรธรรมชาติ 
การท าไร่นาสวนผสม 
เกษตรอินทรีย ์

3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
2 (2-0-4) 
1 (0-2-2) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
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5003503 
5003504 
5003505 
5003506 
5004118 
5004119 
5004121 
5004201 
5004202 
5004507 
5013202 
5013301 
5013302 
5013401 
5013601 
5014602 
5021001 
5021501 
5022101 
5022301 
5022502 
5023201 
5023202 
5023401 
5023503 
5023504 
5023505 
5023506 
5023601 
5024701 
5031101 

เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียว 
สารเคมีการเกษตร 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
เทคโนโลยชีีวภาพของพืชปลูก 
การปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืช 
เมล็ดและเทคนิคเก่ียวกบัเมล็ด 
การประกวดและตดัสินผลิตผลทางการเกษตร 
มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 
เทคนิคการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
ธาตุอาหารพืช 
การอนุรักษดิ์นและน ้า 
เทคนิคและการใชดิ้น-ปุ๋ย-น ้า       
การจดัการดิน            
ปุ๋ยและการใชปุ๋้ย 
เทคโนโลยกีารผลิตและการใชปุ๋้ย 
หลกัพืชไร่ 
พืชไร่เศรษฐกิจ  
พืชหวั 
ธญัพืช 
พืชไร่เศรษฐกิจ 1 
พืชน ้ามนั 
พืชตระกลูถัว่ 
พืชเส้นใย 
พืชไร่เศรษฐกิจ 2  
พืชอุตสาหกรรม 
พืชเคร่ืองด่ืม 
ยางพารา 
พืชอาหารสัตว ์
พืชพลงังานและพืชชีวมวล 
หลกัการพืชสวน 

2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)  
2 (1-2-3) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)  
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-3-5) 
3 (2-2-5) 
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5032201 
5032301 
5032401 
5032103 
5033204 
5033104 
5033302 
5003303 
5003304 
5033305 
5033105 
5033405 
5033406 
5033601 
5034106 
5034307 
5034308 
5034501 
5034502 
5034503 
5034106 
5034107 
5034108 
5034602 
5034603 
5053301 
5062102 
5063201 
5063301 
5063401 

การผลิตผกั 
ไมด้อกไมป้ระดบั 
การผลิตไมผ้ล 
การปลูกและขยายพนัธ์ุพืช 
การผลิตผกัเพื่อการคา้และอุตสาหกรรม 
เห็ดและการผลิตเห็ด 
การผลิตไมด้อกเพื่อการคา้ 
การผลิตไมป้ระดบั 
การผลิตไมก้ระถางและไมต้ดัดอก 
การเพาะเล้ียงกลว้ยไม ้
ไมห้วัและไมเ้ล้ือย 
ไมผ้ลทางอุตสาหกรรม 
ไมผ้ลเศรษฐกิจ 
การจดัการสถานเพาะช า 
พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร 
การจดัสวนและตกแต่งสถานท่ี 
การจดัการสนามหญา้ 
การปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียวผกั ผลไมแ้ละดอกไม ้
เทคโนโลยหีลงัการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชสวน 
การบรรจุหีบห่อและการจดัจ าหน่าย 
การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ของพืชเพื่อการเกษตร 
เทคโนโลยเีก่ียวกบัเซลลแ์ละการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชชั้นสูง 
การปลูกพืชแบบไม่ใชดิ้น 
การจดัการการผลิตผกั 
การจดัการสวนไมผ้ล 
พรรณไมน้ ้า 
เทคโนโลยกีารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
แมลงศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั 
โรคพืชและการป้องกนัก าจดั 
หลกัการควบคุมวชัพืช  

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 



 17 

5074303 
5082501 
5092101 
5092102 
5133101 
5133102 
5143101 
5143301 
5144202 

การใชป้ระโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร 
การอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้
หลกัการชลประทาน 
เทคโนโลยกีารใหน้ ้าแก่พืช 
หลกัการส่งเสริมการเกษตร 
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร 
ส่ือสารการเกษตรเบ้ืองตน้ 
การประชาสัมพนัธ์ทางการเกษตรเบ้ืองตน้ 
การใชโ้สตทศันูปกรณ์เพื่อการเกษตร 

3 (2-3-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6)  
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 

      
2.2.2  แขนงวชิาสัตวศาสตร์  ใหเ้รียนในรายวชิาต่อไปน้ี 29  หน่วยกติ 
       1)  แขนงวชิาสัตวศาสตร์บังคับ  ใหเ้รียนวชิาดงัต่อไปน้ี 21 หน่วยกติ 

  รหสัวชิา ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)    
5042101  การผลิตสัตวปี์ก       3 (2-2-5) 
5042401 โภชนศาสตร์สัตว ์     3 (3-0-6) 
5042701  กายวภิาคและสรีรวทิยาของสัตว ์    3 (2-2-5) 
5043201  การผลิตสุกร       3 (2-3-5) 

              5043301  การผลิตโคเน้ือ1                                                                       3 (2-2-5) 
5043302             การผลิตโคนม1       3 (2-2-5) 
5044502  การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์     3 (3-0-6) 

              5073703  เทคโนโลยนีมและผลิตภณัฑ์2                                                  3(2-3-5) 
              5073704  เทคโนโลยเีน้ือและผลิตภณัฑ์2                                                 3(2-3-5) 

ข้อก าหนดเฉพาะ   
1)  ใหเ้รียนวชิาใดวชิาหน่ึงในรายวชิา  5043301  การผลิตโคเน้ือ  หรือ   

5043302  การผลิตโคนม 
                      2)  ใหเ้รียนวชิาใดวชิาหน่ึงในรายวชิา  5073703  เทคโนโลยนีมและผลิตภณัฑ ์ หรือ 
                                                                      5073704  เทคโนโลยเีน้ือและผลิตภณัฑ ์
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                               2)  แขนงวชิาสัตวศาสตร์เลอืก  เลือกเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่  8  หน่วยกติ 
           รหสัวชิา ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)    
 5023601   พืชอาหารสัตว ์                                                                         3 (2-2-5) 
 5043501 การจดัการของเสียจากสัตว ์      3 (3-0-6) 

5043601  โรคและการสุขาภิบาลสัตวท์ัว่ไป       2 (1-2-3) 
 5043701 การผสมเทียม         3 (2-2-5) 
 5044002 พฤติกรรมของสัตว ์       3 (3-0-6) 

5044402  การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว ์     3 (2-2-5) 
 5044403 สารพิษในอาหารสัตว ์       3 (2-2-5)     
     3)  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                 5  หน่วยกติ 
 รหสัวชิา ช่ือวชิา          น (ท-ป-อ)    

5003801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์            2 (90) 
 5004802   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์                 3 (300)     

 

17.3.3  หมวดวชิาเลอืกเสรี     เรียน                 6  หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏั และสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ  โดย
ไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้  
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17.4  แผนการศึกษา 
17.4.1  แขนงวชิาพืชศาสตร์ 

ปีที ่1  ภาคเรียนที ่1 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
  กลุ่มวชิาภาษา   3 
  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   2 
  กลุ่มวชิาพลศึกษาและ
นนัทนาการ 

  2 

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาแกน 4021101 หลกัเคมี 4 (3-3-7) 
 4031101 หลกัชีววทิยา 4 (3-3-7) 
     วชิาบงัคบั 5001102 หลกัพืชศาสตร์ 3 (2-2-5) 
 5041001 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 3 (2-2-5) 

รวมทั้งส้ิน 21 
ปีที ่1  ภาคเรียนที ่2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
  กลุ่มวชิาภาษา   2 
  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   2 
  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   4 
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

  3 

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาแกน 4011101 หลกัฟิสิกส์ 4(3-3-7) 
 4022301 เคมีอินทรีย ์1 4(3-3-7) 
 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 

รวมทั้งส้ิน 22 
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ปีที ่2  ภาคเรียนที ่1 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
   กลุ่มวชิาภาษา   4 
   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   2 
   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

  2 

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาแกน 4022501 ชีวเคมี 1 4 (3-3-7) 
 4032601 จุลชีววทิยา 4 (3-3-7) 
     วชิาบงัคบั 5072001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เบ้ืองตน้ 
2 (2-0-4) 

     วชิาแขนงบงัคบั 5011101 ปฐพีวทิยา 3 (2-2-5) 
รวมทั้งส้ิน 21 

 
ปีที ่2  ภาคเรียนที ่2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
    กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   4 
    กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

  4 

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาแกน 4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
     วชิาบงัคบั 4032401 พนัธุศาสตร์ 4 (3-3-7) 
     วชิาแขนงบงัคบั 5013201 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 3 (2-2-5) 
 5001104 หลกัการผลิตพืช 3 (2-3-5) 

รวมทั้งส้ิน 21 
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ปีที ่3  ภาคเรียนที ่1 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาบงัคบั 5003901 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 2 (1-3-3) 
 5004906 หลกัสถิติเพื่อการเกษตร 3 (3-0-9) 
 5003601 ภาษาองักฤษส าหรับเกษตร 3 (3-0-6) 
     วชิาแขนงบงัคบั 5032102 หลกัการขยายพนัธ์ุพืช 3 (2-2-5) 
 5062101 ศตัรูพืชและการป้องกนัก าจดั 3 (2-2-5) 
หมวดวชิาเลอืกเสรี  ใหเ้ลือกเรียน 3 

รวมทั้งส้ิน 17 
 

ปีที ่3  ภาคเรียนที ่2 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาบงัคบั 5004907 การวางแผนและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเกษตร 
3 (2-3-5) 

 5111101 งานช่างเกษตรเบ้ืองตน้ 3 (2-2-5) 
      วชิาแขนงบงัคบั 5003117 วทิยาการหลงัการเก็บเก่ียว 3 (2-2-5) 
      วชิาแขนงเลือก  ใหเ้ลือกเรียน 6 
   กลุ่มวชิาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 

5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 

2 (90) 

รวมทั้งส้ิน 17 
 



ปีที ่4  ภาคเรียนที ่1 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
  วชิาบงัคบั 5004903 ปัญหาพิเศษ 3 (2-2-5) 
      5004905 สัมมนาทางการเกษตร 1 (1-1-2) 
  วชิาแขนงบงัคบั 5074701 เทคโนโลยผีกัและผลไม ้ 3 (2-3-5) 
  วชิาแขนงเลือก  ใหเ้ลือกเรียน 2 
หมวดวชิาเลอืกเสรี  ใหเ้ลือกเรียน 3 

รวมทั้งส้ิน 12 
 

ปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาเฉพาะ    
   กลุ่มวชิาเน้ือหา    
   กลุ่มวชิาฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพ 

5004802 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์ 3 (300) 

รวมทั้งส้ิน 3 
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17.4.2 แขนงวชิาสัตวศาสตร์ 
ปีที ่1  ภาคเรียนที ่1 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
  กลุ่มวชิาภาษา   3 
  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   2 
  กลุ่มวชิาพลศึกษาและ
นนัทนาการ 

  2 

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาแกน 4021101 หลกัเคมี 4 (3-3-7) 
 4031101 หลกัชีววทิยา 4 (3-3-7) 
     วชิาบงัคบั 5041001 หลกัการเล้ียงสัตว ์ 3 (2-2-5) 
 5001102 หลกัพืชศาสตร์ 3 (2-2-5) 

รวมทั้งส้ิน 21 
ปีที ่1  ภาคเรียนที ่2 

กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
  กลุ่มวชิาภาษา   2 
  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   2 
 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   4 
  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

  3 

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาแกน 4011101 หลกัฟิสิกส์ 4 (3-3-7) 
 4022301 เคมีอินทรีย ์1 4 (3-3-7) 
 4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3 (3-0-6) 
    

รวมทั้งส้ิน 22 



 24 

ปีที ่2  ภาคเรียนที ่1 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
   กลุ่มวชิาภาษา   4 
   กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   2 
   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

  2 

หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาแกน 4022501 ชีวเคมี 1 4 (3-3-7) 
 4032601 จุลชีววทิยา 4 (3-3-7) 
     วชิาบงัคบั 5072001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เบ้ืองตน้ 
2 (2-0-4) 

     วชิาแขนงบงัคบั 5042401 โภชนศาสตร์สัตว ์ 3 (2-2-5) 
    

รวมทั้งส้ิน 21 
 

ปีที ่2  ภาคเรียนที ่2 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป    
   กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

  4 

   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   2 
หมวดวชิาเฉพาะ    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาแกน 4032401 พนัธุศาสตร์ 4 (3-3-7) 
 4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
     วชิาแขนงบงัคบั 5042401 การผลิตสัตวปี์ก 3 (2-2-5) 
 5042701 กายวภิาคและสรีรวทิยาของสัตว ์ 3 (2-2-5) 

รวมทั้งส้ิน 21 
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ปีที ่3  ภาคเรียนที ่1 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาบงัคบั 5004906 หลกัสถิติเพื่อการเกษตร 3 (3-0-9) 
 5003601 ภาษาองักฤษส าหรับเกษตร 3 (3-0-6) 
 5003901 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 2 (1-3-3) 
     วชิาแขนงเลือก 5044402 การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว ์ 3 (2-2-5) 
 5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตวท์ัว่ไป 2 (1-3-3) 
หมวดวชิาเลอืกเสรี  ใหเ้ลือกเรียน 3 

รวมทั้งส้ิน 16 
 

ปีที ่3  ภาคเรียนที ่2 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)     

หมวดวชิาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
  วชิาบงัคบั 5004907 การวางแผนและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเกษตร 
3 (2-3-5) 

      5111101 งานช่างเกษตรเบ้ืองตน้ 3 (2-2-5) 
  วชิาแขนงบงัคบั 5072409 

หรือ 
5072410 

เทคโนโลยนีมและผลิตภณัฑ์  หรือ 
 
เทคโนโลยเีน้ือและผลิตภณัฑ์ 

3 (2-3-5) 

 5042302 
หรือ 

5042301 

การผลิตโคนม  หรือ 
 
การผลิตโคเน้ือ 

3 (2-2-5) 

 5042201 การผลิตสุกร 3 (2-2-5) 
     วชิาแขนงเลือก 5023601 พืชอาหารสัตว ์ 3 (2-2-5) 
   กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์ 

2 (90) 

รวมทั้งส้ิน 17 
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ปีที ่4  ภาคเรียนที ่1 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)   

หมวดวชิาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
     วชิาบงัคบั 5004903 ปัญหาพิเศษ 3 (2-2-5) 
 5004905 สัมมนาทางการเกษตร 1 (1-1-2) 
     วชิาแขนงบงัคบั 5044501 การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์ 3 (2-2-5) 
หมวดวชิาเลอืกเสรี  ใหเ้ลือกเรียน 3 

รวมทั้งส้ิน 10 
 

ปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 
กลุ่มวชิา รหัสวชิา ช่ือวชิา น (ท-ป-อ)     

หมวดวชิาเฉพาะด้าน    
  กลุ่มวชิาเน้ือหา    
  กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ 

5004802 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์ 3 (300) 

รวมทั้งส้ิน 3 
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17.5 ค าอธิบายรายวชิา 
 

รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

4011101 หลกัฟิสิกส์                                                                                        4 (3-3-7) 
Principles  of  Physics 
            ระบบหน่วย การวดั ความแม่นย  าและความเท่ียงตรงในการวดั  ปริมาณ 
สเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์  การเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบต่าง ๆ แรงและกฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนั         โมเมนตมั  งาน  ก าลงั  พลงังาน  เคร่ืองกลอยา่งง่าย  ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคล่ืน  ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า  สมบติัของสสาร  โครงสร้าง
อะตอม  สารกมัมนัตรังสี  กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวั       
            ฝึกปฏิบติัการทดลองในเน้ือหาการวดัและเคร่ืองมือวดั  เวกเตอร์และสมดุล  
กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  แรง  โมเมนตมั  เคร่ืองกลอยา่งง่าย  ไฟฟ้า  แม่เหล็ก  คล่ืน
ความร้อน  และสมบติัของสาร 
 

4021101 หลกัเคมี                                                                                         4 (3-3-7) 
Principles of Chemistry                                                                                   

ศึกษามวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมีเบ้ืองตน้ 
สมบติัของสารในสถานะต่าง ๆ อาทิ แก๊ส ของแขง็ ของเหลว สารละลาย  คอลลอยด ์     
อุณหพลศาสตร์  และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี สมดุลเคมี สมดุลเชิงไอออน เคมีไฟฟ้า 
สารอินทรีย ์สารพอลิเมอร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชนัเบ้ืองตน้ เคมีนิวเคลียร์และเคมี
สภาวะแวดลอ้มเบ้ืองตน้  

ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบั เทคนิคเบ้ืองตน้ และหลกัปฏิบติัทัว่ไปในการ
ปฏิบติัการเคมี  การจดัจ าแนกสารเคมี  เกรดของสาร และการใชส้ารเคมี ความ
ปลอดภยัในหอ้งปฏิบติัการเคมี เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน มวลสารสัมพนัธ์ 
ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี อตัราการเกิดปฺฏิกิริยา  สมดุลเคมี ค่า pH ค่าคงตวัของการ
แตกตวัของกรดและเบส และความแตกต่างของสารอินทรียก์บัสารอนินทรีย ์สมบติั
และปฏิกิริยาสารอินทรียท่ี์ส าคญัสมบติัของสารชีวโมเลกุล    สารประกอบ              
โคออร์ดิเนชนั เคมีสภาวะแวดลอ้ม 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 
4031101 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัชีววทิยา                            4 (3-3-7) 
Principals Biology  
              หลกัชีววทิยาพื้นฐาน  สมบติัของส่ิงมีชีวติ  สารชีวโมเลกุลในส่ิงมีชีวติ เซลล์
และเน้ือเยื่อ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต การ
จ าแนกประเภทส่ิงมีชีวติ  ววิฒันาการ  นิเวศวทิยา 
 ฝึกปฏิบติัการทดลองเก่ียวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์  การศึกษาของเซลลแ์ละ
เน้ือเยือ่  พนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้  การสืบพนัธ์ุและการเจริญโต  การส ารวจและเก็บรักษา  
ตวัอยา่งส่ิงมีชีวติ  การศึกษาระบบนิเวศ 
 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์  1                                                   3 (3–0–6) 
Calculus and Analytic Geometry 1 
           ศึกษาเก่ียวกบั  เรขาคณิตวเิคราะห์บนระนาบ  วา่ดว้ยเส้นตรง  วงกลม และภาคตดั
กรวย  ลิมิตของฟังกช์นัต่อเน่ือง  อนุพนัธ์  การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นั  พีชคณิต  
ฟังกช์นัอดิสัย  การประยกุตอ์นุพนัธ์  และอินทิกรัล 
 

4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                                                            3(3-0-6) 
English for Sciences 
          อ่าน ขอ้ความ บทความ รายงานการวจิยัและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้
เขียนขอ้ความ บทความและรายงานทางวทิยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ  
                                                   

4022301 เคมีอนิทรีย์ 1                                                                                    4 (3-3-7) 
Organic Chemistry 1                                                                   
                ศึกษาการจ าแนก การเรียกช่ือสารอินทรีย ์ พนัธะในโมเลกุลอินทรีย ์ สเตริโอ
เคมี โครงสร้าง ความวอ่งไวของปฏิกิริยา การแปลงทางอินทรียเ์คมี การเตรียม
สารอินทรีย ์ปฏิกิริยาการเติมนิวคลีโอไฟล ์และปฏิกิริยาการแทนท่ีดว้ยนิวคลีโอไฟล ์ 
                ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าสารใหบ้ริสุทธ์ิ การแยกสารผสม การวเิคราะห์
ธาตุองคป์ระกอบในสารอินทรีย ์ ทดสอบหมู่ฟังกช์นั  การเตรียมอนุพนัธ์สารอินทรีย ์ 
ปฏิกิริยาชนิดต่าง ๆ ของสารอินทรีย ์
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น (ท-ป-อ) 

4022501 ชีวเคมี  1                                                                                          4 (3-3-7) 
Biochemistry  1                                                                         
               ศึกษาความส าคญัของบฟัเฟอร์ในส่ิงมีชีวติ เทคนิคการท าสารชีวโมเลกุลให้
บริสุทธ์ิโดยวธีิต่าง ๆ  เช่น  การตกตะกอน   การกรอง  วธีิโครมาโทกราฟี   การ
เคล่ือนยา้ยสู่ขั้วไฟฟ้า (electrophoresis) การหมุนเหวีย่ง (centrifugation) ศึกษา
องคป์ระกอบของเซลลโ์ครงสร้าง สมบติัทางเคมี หนา้ท่ีทางชีวภาพของ
คาร์โบไฮเดรต  ลิพิด  โปรตีน   เอนไซม ์กรดนิวคลีอิก  ฮอร์โมน วิตามิน เกลือแร่ 
               ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าใหชี้วโมเลกุลบริสุทธ์ิ การทดสอบสมบติัทาง
เคมีของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม ์ กรดนิวคลีอิก และวติามินบางชนิด
และเกลือแร่ 
 

4032401 พนัธุศาสตร์                             4 (3-3-7) 
(Genetics) 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน คือ หลกัชีววทิยา (4031101) 
              ความรู้พื้นฐานทางพนัธุศาสตร์  หลกัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
การคาดคะเนผลลพัธ์ท่ีเกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นของการทดสอบทางสถิติ  ยนี
และโครโมโซม  การจ าลองของสารพนัธุกรรม  ยนีเช่ือมโยงและคอมบิเนชัน่ เพศการ
ก าหนดเพศ มลัติเปิลแอลลิสส์ การควบคุมของยนีและระดบัโครโมโซม                
พนัธุวศิวกรรม  พนัธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพนัธุกรรมนอกนิวเคลียส 
 

4032601 จุลชีววทิยา                                                                                                    4 (3-3-7) 
Microbiology 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน คือ หลกัชีววทิยา (4031101) 
             ความรู้พื้นฐานของจุลชีววทิยา  สัณฐานวทิยาและการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรีย  
เห็ดรา  โพรโตซวั สาหร่าย และไวรัส  โภชนาการ เมแทบอลิซึม  การเติบโตและการ
ควบคุม  ความส าคญัทางการเกษตร  อาหาร  อุตสาหกรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  สาธารณสุข
และการแพทย ์
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5001101 หลกัการเกษตรเบือ้งต้น 3 (2-2-5) 
 Principles of Agriculture 
  ความหมายและความส าคญัของการเกษตร ความสัมพนัธ์ระหวา่งดินกบัการ

เจริญเติบโตของพืช หลกัการปลูกพืช การขยายพนัธ์ุพืช ธาตุอาหารพืชและปุ๋ย ศตัรูพืช 
การปลูกพืชเฉพาะอยา่ง หลกัการเล้ียงสัตว ์อาหารสัตวแ์ละการสุขาภิบาลสัตว ์
หลกัการถนอมผลิตผลเกษตร การจ าหน่ายผลิตผลเกษตร 

  ปฏิบัติการ    ถนอมผลิตผลเกษตร     ปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์
 

5001102 หลกัพชืศาสตร์ 3 (2-2-5) 
 Principles of Plant Science 

 ลกัษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวภิาคของพืช โครงสร้างและหนา้ท่ี
ส าคญัของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการส าคญัท่ีเกิดข้ึนในพืช
เก่ียวกบัโภชนาการของพืช การเจริญเติบโตและพฒันาการของพืช ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเจริญเติบโตของพืชและพฒันาการของพืช การจ าแนกประเภทพืช หลกัการ
พิจารณาเลือกพืชท่ีปลูก หลกัและวธีิการปลูกพืชแบบต่าง ๆ หลกัการบ ารุงรักษา      
หลกัการขยายพนัธ์ุและปรับปรุงพนัธ์ุพืช หลกัการเก็บเก่ียวผลผลิต และวทิยาการ
ภายหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต 

 ปฏิบัติการ   ในหอ้งปฏิบติัการ และแปลงปฏิบติัการพืชตามเน้ือหา 
 
5001103 ระบบการปลูกพชื    3 (3-0-6) 
 Cropping  System 
        การจดัระบบการปลูกพืช  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระบบการปลูกพืช  การจดัการ

ดิน และการจดัการศตัรูพืชในระบบการปลูกพืชแบบต่าง ๆ และการวเิคราะห์เพื่อ
ประเมินคุณค่าของระบบการปลูกพืช 
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5001104 หลกัการผลติพชื      3 (2-3-5) 
 Crop  Production 
    บทบาท ความส าคญั ชนิดและการจ าแนกพืช การจดัแบ่งพืชไร่พืชสวน 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการการ
เจริญเติบโต สภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการผลิตพืช ชนิดและพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมกบั
ทอ้งถ่ิน หลกัการผลิต หลกัการปลูก  การปฏิบติัดูแลบ ารุงรักษา  การเก็บเก่ียว การ
จ าหน่ายและการอนุรักษพ์ืช 

  ปฏิบัติการ  ศึกษาโครงสร้างการเจริญเติบโตและพฒันาการของพืช การปลูก การ
บ ารุงรักษา  

 

5001105 การส ารวจสภาวะของท้องถิ่น    2 (2-0-4) 
 Community Studies 

 ความส าคญัและประโยชน์ของการส ารวจ ประเภทของการส ารวจ หลกัและ
วธีิการส ารวจ ความสัมพนัธ์ของการส ารวจสภาวะทอ้งถ่ินกบัการเกษตรและการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

 
5001106 ระบบสารสนเทศเพือ่การเกษตร                                                     3 (3-0-6) 

 Information System in Agriculture 
  ระบบสารสนเทศพื้นฐาน  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  การจดัระบบ 
 สารสนเทศเพื่อการเกษตร  การประยกุตใ์ช ้สารสนเทศในธุรกิจการเกษตร  
 
5001301 การสร้างงานอาชีพทางการเกษตร   2 (2-0-4) 

Innovation of Agricultural Occupations 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความตอ้งการผลผลิตเกษตรกรรม ลกัษณะการ
รวมตวัของสังคม อ านาจการต่อรอง การทดสอบตลาด การโฆษณาสินคา้ การเส่ียงต่อ
การลงทุน การเก็งก าไร 
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5001501 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยด้ีานพชื       3 (3-0-6) 
 Plant  Science  and  Technology 
  ความส าคญัของพืชต่อระบบนิเวศของโลก เศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอ้ม   

การจ าแนกและตั้งช่ือ  ถ่ินก าเนิด  สรีรวทิยาพืช  การผลิตพนัธ์ุและการขยายพนัธ์ุ  การ
ปรับปรุงพนัธ์ุ  หลกัการเพาะปลูก ระบบการปลูกและการจดัการ  การดูแลบ ารุงรักษา  
การเก็บเก่ียว  การแปรรูป และการจดัการพืชไร่และพืชสวน  

 
5002107 สรีรวิทยาการผลติพชื      3 (2-2-5) 
 Physiology  of Crop Production 
          ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประยกุตว์ทิยาการ

สรีรวทิยาของพืชเพื่อการผลิตพืช อิทธิพลของปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต
และการใหผ้ลผลิต 

 

5002108 การเกบ็รักษาตัวอย่างพชืและสัตว์     2 (1-2-3) 
Collecting Plant and Animal Specimens 
   ความส าคญัและประโยชน์ของการเก็บรักษาตวัอยา่งพืชและสัตวโ์ดยทัว่ไป  
ขอ้ดีและขอ้เสียของการเก็บรักษาแต่ละวธีิ     วธีิการท่ีเหมาะสมในการเก็บและรักษา 
ตวัอยา่งพืชและสัตวแ์ต่ละชนิด 

 

5002109 การส ารวจและเกบ็รวบรวมพนัธ์ุพชืในท้องถิ่น     2 (1-2-3) 
 Survey and Plant Collection in Rural Communities 

 ความส าคญัและประโยชน์ของการส ารวจ การเก็บรวบรวมพนัธ์ุพืช ประเภท
ของพนัธ์ุพืชท่ีส าคญัในทอ้งถ่ิน วธีิการส ารวจ การเก็บรวบรวมพนัธ์ุพืช และการรักษา
พนัธ์ุพืชท่ีเก็บรวบรวม 

 

5002111 การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร     2 (2-0-4) 
 Agricultural Resources Conservation 

 ความหมายของทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบท่ีเกิดจาก
มนุษย ์ผลกระทบท่ีเกิดจากพืชและป่าไม ้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสัตว ์ผลกระทบจาก
สภาวะทางธรรมชาติ รายการท่ีมนุษยจ์ะตอ้งอนุรักษ ์วธีิการอนุรักษ ์กฎหมายส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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5002201 การประกวดและตัดสินพชื     1 (0-2-1) 
 Plants Contest 

 ความส าคญัและประโยชน์ท่ีไดจ้ากการประกวด ลกัษณะและคุณสมบติั
ประจ าพนัธ์ุ การเตรียมพืชเขา้ประกวด หลกัเกณฑก์ารพิจารณาตดัสินพืชชนิดต่าง ๆ 
ขอ้ควรค านึงในการจดัประกวดพืช 

 

5003113 การเกษตรทฤษฎใีหม่ตามแนวพระราชด าริ     3 (2-2-5) 
 Royal Theory for Agriculture 

 ความส าคญั หลกัการ วธีิด าเนินการ ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อ
ระบบเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน ระดบัชุมชน   

 ปฏิบัติการ  แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริโดยอาศยัหลกัการ 
30-30-30-10 ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อให้เขา้ใจในหลกัการและความสัมพนัธ์ของ
พืช-สัตวใ์นระบบน้ี 

 

5003114            เกษตรธรรมชาติ     3 (2-2-5) 
 Organic Agriculture  
               ความหมาย ความส าคญั และแนวทางในการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ 

ดินและการจดัการดินในแนวทางการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการท าและ
การใชปุ๋้ยจากธรรมชาติ      หลกัการท าไร่นาสวนผสม วสัดุธรรมชาติและการใช ้
ประโยชน์ในการเกษตร การควบคุมศตัรูพืชโดยไม่ใชส้ารเคมี 

 ปฏิบัติการ  การท าปุ๋ยจากธรรมชาติ  การปลูก การดูแลบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียว 
 

5003115 การท าไร่นาสวนผสม       2 (1-2-3) 
 Diversified Farming 

         ความหมาย    จุดมุ่งหมาย    ขอบข่ายและความส าคญัของการท าไร่นาสวน
ผสม   หลงัการท าไร่นาสวนผสม   รูปแบบการจดัท าไร่นาสวนผสม    การท าไร่นา
สวนผสมในประเทศไทย   และการท าไร่นาสวนผสมใหเ้หมาะสมกบัสภาพดินฟ้า
อากาศของแต่ละทอ้งถ่ิน 
ปฏิบัติการ  การปลูก การดูแลบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียวพืช 
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5003116 เกษตรอนิทรีย์   3 (2-2-5) 
 Organic  Crop  Farming 
  ความหมาย ประโยชน์และความส าคญั  การผลิตพืชโดยการจดัการดิน  น ้า  ปุ๋ย 

และศตัรูพืชใหป้ราศจากปุ๋ยวทิยาศาสตร์และสารเคมีต่าง ๆ ภายใตก้ฎเกณฑแ์ละ
มาตรฐานของเกษตรอินทรียข์ององคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์
ปฏิบัติการ  การปลูก การดูแลบ ารุงรักษา การเก็บเก่ียวพืช  และการตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิตตามเกณฑเ์กษตรอินทรีย ์

 

5003117 วทิยาการหลงัการเกบ็เกี่ยว     3 (2-2-5) 
 Post Harvest Technology 
  ความส าคญั   ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลงัการเก็บเก่ียวสรีรวทิยา 

หลงัการเก็บเก่ียว  ปฏิบติัการเก็บเก่ียว  การเก็บเก่ียว คุณภาพและ  มาตรฐานโรค      
และแมลงหลงัเก็บเก่ียวและการป้องกนัก าจดั 
ปฏิบัติการ  การวดัอตัราการหายใจ ผลไม ้ การเตรียมตวัดูดซึมเอทิลีน การควบคุมการ
สุกของผลไม ้การยดือายผุกั ผลไม ้ดอกไม ้
 

5003503 เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยว                                                                            2 (1-3-3) 
 Post Harvest Technology 
      ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง  สี  กล่ิน  รสชาติ    เน้ือสัมผสั  
                           ของผลิตผลทางการเกษตร   ท่ีน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบและแปรรูปเป็นอาหาร    ศึกษาถึง 

สรีรวทิยาหลงัการเก็บเก่ียว  การสุก   การเปล่ียนแปลงคุณภาพระหวา่งการเก็บ และ
การเส่ือมเสีย       ศึกษาวธีิการป้องกนั   หรือลดการเปล่ียนแปลงใหม้ากท่ีสุดระหวา่ง
บรรจุ การขนส่ง และการจ าหน่าย การศึกษานอกสถานท่ี 

 

5003504 สารเคมีการเกษตร     3 (2-2-5) 
Agriculture Chemicals 
 ความเป็นมาและความส าคญัของสารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร การจดัจ าแนก
กลุ่มในแง่แหล่งก าเนิดหรืออนุพนัธ์ุ  กลไกของสารเคมีท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลผลิต 
อิทธิพลของสารเคมีท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั การเลือก
และการประยกุตใ์ช ้ ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีเกษตร 
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5003505 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพชื     3 (2-2-5) 
 Plant Growth Regulator and Chemicals 

 ประโยชน์และความส าคญัของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช      
ประเภท และชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต วธีิการเตรียมและการใชส้าร
ควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่าง ๆ การใชส้ารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่าง ๆ การ
ใชส้ารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และผลของสารท่ีมีต่อสภาวะแวดลอ้ม 

 ปฏิบัติการ     เตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่าง ๆ และการใชส้ารควบคุม
 การเจริญเติบโตชนิดต่าง   ๆ   กบัพืช   เช่น    การเร่งราก     การออกดอก    การติดผล  
                           การเร่งการสุกของผลไม ้
 

5003506  เทคโนโลยชีีวภาพของพชืปลูก     3 (3-0-6) 
 Crop  Biotechnology 
       ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยชีีวภาพดา้นพืช หลกัการ ทฤษฎี และการใช้

วธีิการทางเทคโนโลยชีีวภาพดา้นพืช การศึกษาจีโนมและยนีของพืชเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพพืช การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่และส่วนต่าง ๆ ของพืช การถ่ายทอดดีเอน็เอ  การ
ควบคุมการแสดงออกของยีนในพืช การศึกษาและประยกุตด์า้นเทคโนโลยชีีวภาพของ
พืชเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มผลผลิตของพืช และการรักษาสภาพแวดลอ้ม 

 

5003601 ภาษาองักฤษส าหรับเกษตร  3 (3-0-6) 
 English for Agriculture  

        พฒันาทกัษะการอ่าน การเขียนรายงานภาษาองักฤษ โดยเนน้บทความ
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเกษตร 
 

5003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์       2 (90) 
 Preparation for Professional Experience in Agricultural  

 จดัใหมี้กิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพทางเกษตรศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัสาขาวชิาเอกของผูเ้รียน ในดา้นการรับรู้
ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ   
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยการกระท าในสถานการณ์
หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น(ท-ป-อ) 
 

5003901 คอมพวิเตอร์เพือ่การเกษตร     2 (1-3-3) 
 Computer  for  Agriculture 
        ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสืบคน้ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลต่าง ๆ การใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการเกษตร การวเิคราะห์ผลวจิยัทาง
สถิติ และการจดัการขอ้มูลในสาขาต่าง ๆ ทางการเกษตรเพื่อการน าเสนอรายงานและ
ผลงาน 

 

5004118 การปรับปรุงพนัธ์ุพชื     3 (2-2-5) 
 Crop Improvement  
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :   4032401 พนัธุศาสตร์ 

               ความส าคญั     และวตัถุประสงคข์องการปรับปรุงพนัธ์ุพืช การถ่ายทอด
ลกัษณะและอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มต่อการแสดงออกของพืช      หลกัวธีิการต่าง  ๆ   
ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชทั้งชนิดผสมตวัเอง และผสมขา้ม        การปรับปรุงพนัธ์ุพืชให้
มีความตา้นทานต่อโรคและแมลง   การปรับปรุงพนัธ์ุพืชใหมี้ความตา้นทานต่อ
สภาพแวดลอ้ม  ท่ีไม่เหมาะสม การน าเทคโนโลยชีีวภาพมาประยกุตใ์ชใ้นงาน
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

ปฏิบัติการ  ศึกษาทางสัณฐานวทิยาของดอก  เทคนิคการทดสอบละอองเกสรและการ
ผสมเกสร  การเพิ่มชุดโครโมโซมโดยสารเคมี  การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีชีวภาพกบั
การปรับปรุงพนัธ์ุพืช  การคดัเลือกพนัธ์ุตา้นทานทางโรคและแมลง  การคดัเลือกพนัธ์ุ
ตา้นทานต่อสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม  การคดัเลือกพนัธ์ุเพื่อคุณภาพ  การใชรั้งสี
ในการปรับปรุงพนัธ์ุ   การอนุรักษเ์ช้ือพนัธุกรรมพืช  เทคนิคการทดลอง 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5004119 การผลติเมลด็พนัธ์ุพชื   3 (2-2-5) 
 Seed Production 

 ประโยชน์และความส าคญัของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพืช ปัญหาเมล็ดพนัธ์ุพืช 
ลกัษณะทางพนัธุกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การผลิต
เมล็ดพนัธ์ุแบบต่าง ๆ   การเก็บเก่ียวและเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ และหลกัการรับรองเมล็ด
พนัธ์ุพืช 
ปฏิบัติการ     ปลูกแบบผสมเปิดและลูกผสม การผสมพนัธ์ุ     การตรวจแปลงใหมี้
ความบริสุทธ์ิในสายพนัธ์ุ การเก็บเก่ียว การบ่ม การลา้ง การลดความช้ืน การตรวจสอบ
ความ บริสุทธ์ิ และการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 

 

5004121 เมลด็และเทคนิคเกีย่วกบัเมล็ด        3 (2-2-5) 
 Seeds and Seed Technology 

 ความหมายของเมล็ด ก าเนิด รูปร่างลกัษณะสรีรวทิยาและการพฒันาเมล็ด 
ความส าคญัของเมล็ดต่อการเกษตรกรรมความมีชีวิต และความยาวนานของการมีชีวิต 
องคป์ระกอบทางเคมี การงอก การพกัตวั และวธีิแกก้ารพกัตวั เทคนิคในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดดา้นความบริสุทธ์ิ ความงอก  ความแขง็แรง  ความช้ืน
องคป์ระกอบทางเคมี สภาพท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพของ
เมล็ด  
ปฏิบัติการ  ทดสอบคุณภาพของเมล็ดในดา้นต่าง ๆ เช่น การสุ่มตวัอยา่ง การตรวจสอบ
ความบริสุทธ์ิ เมล็ดพนัธ์ุ การทดสอบความงอก ความแข็งแรง การทดสอบทางชีวเคมี 
การตรวจหาองคป์ระกอบทางเคมี การเร่งอายุเมล็ดพนัธ์ุ 

 

5004201 การประกวดและตัดสินผลติผลทางการเกษตร     2 (1-2-3) 
 Agricultural Product Contest 

       ความส าคญัและประโยชน์ของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร วธีิด าเนิน 
งานและการจดัการประกวด    การเตรียมผลผลิตเขา้ประกวด      หลกัเกณฑใ์นการ
พิจารณาตดัสินผลิตผลทางการเกษตร การเตรียมสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ในการประกวด
ผลิตผลเกษตร 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5004202         มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร      3 (3-0-6) 
 Agricultural Law  
        มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มาตรฐานและ

มาตรการความปลอดภยัของผลผลิตและผลิตภณัฑเ์กษตรขององคก์รท่ีมีบทบาท
ก าหนดมาตรฐานของสินคา้เกษตรทั้งของไทยและสากล การก าหนดและการใช้
มาตรฐานโดยค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มาตรการการคา้ในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ  กฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกบัผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โรคระบาด 
วตัถุมีพิษและการควบคุมการใชย้าฆ่าแมลง และกฎหมายท่ีจ าเป็นต่อเกษตรกร  

 

5004507 เทคนิคการปรับปรุงพนัธ์ุพชื     3 (2-2-5) 
 Crop Improvement Techniques 
  เทคนิคทัว่ไปและเทคนิคใหม่ ๆ   ในการผสมพนัธ์ุพืชและการปรับปรุงพนัธ์ุ 

โดยการน าเขา้การคดัเลือกพนัธ์ุและการผสมขา้ม    และการใชป้ระโยชน์ ของลกัษณะ    
ดีเด่นเหนือพอ่แม่ 

 ปฏิบัติการ   เนน้การปรับปรุงพนัธ์ุพืชท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศ     และของ 
                           ทอ้งถ่ิน 
 

5004802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์        3 (300) 
 Field Experience in Agriculture  

       การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นเกษตรศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัวชิาเอกของ
ผูเ้รียน ณ สถานท่ีซ่ึงมหาวทิยาลยัก าหนดจนท าใหเ้กิดความมัน่ใจและมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง   มีการเสนอผลงานและรายงานเป็นหลกัฐานวา่ผา่นการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพแลว้ 

 

5004902 โครงการพเิศษ     3 (2-2-5) 
 Special Project 

 การน าความรู้ ประสบการณ์มาประยกุตใ์ชท้  าโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ี 
เรียน 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5004903 ปัญหาพเิศษ     3 (2-2-5) 
 Special Problems 

 ศึกษาคน้ควา้ปัญหาทางการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีเรียน  รายงานคน้ควา้
ของนกัศึกษาจากการทดลองดา้นต่าง  ๆ  หรือการทดลองจากส่ิงประดิษฐร์วมถึง      
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือด าเนินการวจิยัหรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่าง  ๆ 
 

 

5004905 สัมมนาทางการเกษตร     1 (1-1-2) 
 Seminar  for Agricultural  

 การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเก่ียวกบัวทิยาการใหม่ ๆ การรวบรวม     
ขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานของประเทศไทย และ/หรือของ
ต่างประเทศ 

 

5004906 หลกัสถิติเพือ่การเกษตร 3 (3-0-6) 
 Statistic Agriculture 
   หลกัสถิติเบ้ืองตน้ ประวติัและความหมายทางสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ 
 สถิติ ลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล ความน่าจะเป็น การแจกแจงตวัแทน การทดสอบ 
 สมมติฐาน 
 

5004907   การวางแผนการทดลองและสถิติทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตร 3 (2-3-5) 
Experimental Design in Agriculture  
 หลกัสถิติเบ้ืองตน้ หลกัการวางแผนการทดลอง   วธีิการวางแผน แบบการ
ทดลองต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ
วางแผนการทดลอง และวเิคราะห์ผลการทดลองทางการ เกษตร 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

 

5011101  
 
 
 
 
 
 
 
 

5013201 
 
 
 
 
 
 
 
 

5013202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฐพวีทิยา                                                                                                       3 (2-2-5) 
Soil Science                  
               ความส าคญัของดิน การก าเนิดดิน คุณสมบติัทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพ
ของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใชปุ๋้ย การปฏิบติับ ารุงรักษาดินและน ้าส าหรับปลูก
พืช การพงัทลายของดิน การอนุรักษดิ์นและน ้า ชนิดของดินในประเทศไทย                    
ปฏิบติัการ    การก าเนิดดิน การวเิคราะห์คุณสมบติัต่าง ๆ ของดิน การหาความช้ืนของ
ดิน การศึกษาตวัอยา่งปุ๋ย      การเปรียบเทียบคุณสมบติัของปุ๋ยโดยการปลูก   หรือ
ทดลอง การท าปุ๋ยหมกั การใชปุ๋้ยอินทรียใ์นแปลงทดลอง 
 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน                                                                              3 (2-2-5) 
Soil Fertility                                   
               ปัจจยัท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช         ธาตุอาหารและความเป็น
ประโยชน์ ความสัมพนัธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบติั
ของดินการปรับปรุงดิน      ปัญหาเก่ียวกบัความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย
และการแกปั้ญหา 
ปฏิบัติการ  การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน วเิคราะห์ดิน วเิคราะห์พืช ศึกษา
ความเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตในดินท่ีมีระดบัความสมบูรณ์แตกต่างกนั 
 

ธาตุอาหารพชื                                                                                                    3 (2-2-5) 
Plant Nutrition                   
               ลกัษณะและคุณสมบติัของธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
อาการขาดธาตุอาหารพืช และการแกไ้ข ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเจริญเติบโตของพืช
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ปฏิบัติการ  ปลูกพืชทดสอบการใชธ้าตุอาหารของพืช ศึกษาลกัษณะอาการท่ีพืช
แสดงออกเม่ือขาดธาตุอาหารบางชนิด 
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รหัส 
 

5013301 
 
 
 
 
 
 

 

5013302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5013401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น (ท-ป-อ) 
 

การอนุรักษ์ดินและน า้                                                                                        3 (2-2-5) 
Soil and Water Conservation 
                ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพงัทลายของดิน  มาตรการในการอนุรักษดิ์นและน ้า 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการน ้ากบัการอนุรักษดิ์นและน ้า 
ปฏิบัติการ  การผลิตวสัดุอินทรียแ์ละการใชว้สัดุคลุมดินเพื่อการอนุรักษดิ์นและน ้า     
การปลูกพืชคลุมดิน  การท าขั้นบนัได  การปลูกพืชสลบักบัแนวแปลงหญา้  การ
วางแผนการเพาะปลูกพืชไดเ้หมาะกบัสภาพของดิน 
 

เทคนิคและการใช้ดิน-ปุ๋ย-น า้                                                                              2 (1-3-3) 
Soil, Fertilizer, Water Techniques and Usage 
               บทบาทของดิน ปุ๋ย น ้า ในการพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตร การประเมิน ความ
อุดมสมบูรณ์   การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน     เทคนิคการใชปุ๋้ยและผลตกคา้ง 
สถานะของน ้าในดิน ความตอ้งการน ้าของพืช  เทคนิคการใหน้ ้าและระบายน ้า การ
จดัระบบความสัมพนัธ์ของดิน ปุ๋ย  และน ้า  เพื่อการเพิ่มผลผลิตในพืชท่ีมีความส าคญั
ของเศรษฐกิจ 
ปฏิบัติการ  การเตรียมดินวธีิต่าง ๆ วธีิการใชปุ๋้ย การจดัระบบการใหน้ ้ากบัพืชฝึก
ปฏิบติัการจดัการดิน-น ้า-ปุ๋ย ในพืชท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ 
 

การจัดการดิน                                                                                                     3 (2-2-5) 
Soil Management                           
              วฏัจกัรของน ้า  ความตอ้งการน ้าของพืช ความเส่ือมโทรมของดินและการ
ควบคุม การรักษาและปรับปรุง ความอุดมสมบูรณ์ และความสามารถในการใหผ้ลผลิต
ของดิน          
ปฏิบัติการ   การจดัการดิน  โดยวธีิการท่ีถูกตอ้ง  เพื่อทดลองกบัการปลูกพืช วธีิการ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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รหัส 
 

5013601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5014602 
 

                                 ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น (ท-ป-อ) 
 

ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย                                                                                              3 (2-2-5) 
Fertilizer and Usage                        
               ความหมายและความส าคญั  ประเภท   คุณสมบติัของปุ๋ย  วสัดุปุ๋ย การ
วเิคราะห์และการผสมปุ๋ย      วธีิการผลิตและการเก็บรักษาปุ๋ย     การใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสม
กบัพืช วธีิการใหปุ๋้ยแก่พืช 
ปฏิบัติการ 1. ศึกษาตวัอยา่งปุ๋ยชนิดต่าง ๆ การตรวจสอบปุ๋ยและการผสมปุ๋ย 
                  2. การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
                  3. วธีิการใหปุ๋้ยกบัพืชแบบต่าง ๆ 
                  4. ชนิดของปุ๋ยท่ีเหมาะสมกบัชนิดของพืช 
 

เทคโนโลยกีารผลติและการใช้ปุ๋ย                                                                    3 (2-2-5) 
Fertilizer Technology and Usage 
                 บทบาทของปุ๋ยในการพฒันาเทคโนโลยกีารเกษตร   แหล่งท่ีมาของปุ๋ย
ขบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรมปุ๋ย  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  ปัญหาและความเสียหาย
เก่ียวกบัสภาพลอ้มเน่ืองจากการใชปุ๋้ยและวธีิการแกปั้ญหา 
ปฏิบัติการ   ทดสอบคุณภาพระหวา่งปุ๋ยจริง และปุ๋ยไม่ไดม้าตรฐาน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

 
5021001  

 
 
 
 
 

5021501 
 
 
 
 
 
 

หลกัพชืไร่                                                                                                       3 (2-2-5) 

Principles of Agronomy 

                ความหมายและความส าคญั  การจ าแนกพืชไร่ สภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพล
ชนิดและพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน     วธีิการปลูก การบ ารุงรักษา  ศตัรูท่ีส าคญั 
การเก็บเก่ียวการเก็บรักษาและการจ าหน่าย 
 

พชืไร่เศรษฐกจิ                                                                                                 3 (2-2-5) 
Economic  Crops 
                 พืชไร่ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ ความส าคญั แหล่งปลูก สภาพภูมิอากาศ 
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  การปลูกขา้วและการปลูกพืชไร่ชนิดอ่ืน ๆ  ท่ีเหมาะสมกบั
สภาพทอ้งถ่ินในภาคเหนือ       หลกัการปฏิบติับ ารุงพืชเศรษฐกิจ และการเก็บเก่ียว  
ตลอดจนการใชป้ระโยชน์ ปัญหาในการผลิต และแนวทางในการแกไ้ข   
ปฏิบัติการ  บ ารุงรักษาพืชเศรษฐกิจ 
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รหัส 
 

5022101 
 
 
 
 
 
 
 

 
5022301 

 
 
 
 
 
 
 

 

5022502 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น (ท-ป-อ) 
 

พชืหัว                                                                                                                3 (2-2-5) 

Root Crops       

                 ความส าคญั     ประโยชน์และชนิดของพืชหวั ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์   
พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ     การเขตกรรม   การดูแลรักษา  การป้องกนัก าจดัโรค และ
แมลงศตัรูการเก็บเก่ียว การแปรรูป และการจ าหน่าย      ระบบการผลิต และการตลาด
ของพืชหวั                          
ปฏิบัติการ  ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์อยา่งนอ้ย 3 ชนิด เช่น  มนัส าปะหลงั มนั
ฝร่ัง มนัเทศ  ศึกษานอกสถานท่ี  
 
ธัญพชื                                                                                                               3 (2-2-5) 
Cereal Crops 
                ความหมายและความส าคญัของธญัพืช ชนิดของธญัพืช ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ   การเขตกรรม   การดูแลรักษา     การป้องกนั
ก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช การเก็บเก่ียวการแปรรูปและการจ าหน่าย 
ปฏิบัติการ    ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของธญัพืช อยา่งนอ้ย  3  ชนิด  เช่น    ขา้ว  
ขา้วสาลี ขา้วโพด ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ และความรู้เก่ียวกบั
การผลิตระบบการผลิตและการตลาดของธญัพืช 
 

พชืไร่เศรษฐกจิ 1                                                                                              3 (2-2-5) 
Economic Field Crops 1 
                ความส าคญัของเศรษฐกิจ  พฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ  
แหล่งปลูก  พนัธ์ุ และดินท่ีเหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกนัก าจดัโรค
และแมลงศตัรู การปลูกขา้วและพืชไร่ท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน   ประโยชน์และหลกัการ
พิจารณาท าไร่นาสวนผสม 
ปฏิบัติการ ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชไร่เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ และ
ด าเนินการปลูก ดูแลรักษาจนถึงเก็บเก่ียวกบัพืชเศรษฐกิจอยา่งนอ้ย  2  ชนิด เช่น พืช
ตระกลูหญา้และตระกลูถัว่ อยา่งละหน่ึงชนิด รวมทั้งศึกษานอกสถานท่ีเก่ียวกบัไร่นา
สวนผสม 
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รหัส 
 

5023201 
 
 
 
 
 

 
 

                                 ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น (ท-ป-อ) 
 

พชืน า้มัน                                                                                                          3 (2-2-5) 
Oil Crops 
                 ความส าคญั  ประโยชน์และชนิดของพืชน ้ามนั ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ     การเขตกรรม การดูแลรักษา      การป้องกนัก าจดัโรคและ
แมลงศตัรูการเก็บเก่ียว การแปรรูปและการจ าหน่าย 
ปฏิบัติการ   ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์พืชน ้ามนัอยา่งนอ้ย  3  ชนิด   เช่น    สบู่ด า  
งาถัว่เหลือง  มะพร้าว  ถัว่ลิสง เป็นตน้  งานศึกษานอกสถานท่ีเพื่อให้นกัศึกษามี
ประสบการณ์ และความรู้เก่ียวกบัการผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชน ้ามนั 

 

5023202 
 
 
 
 

5023401 
 
 
 
 
 
 
 

5023503 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

พชืตระกูลถั่ว                                                                                                    3 (2-2-5) 
Legume  Crops 
           พืชตระกลูถัว่ท่ีมีประโยชน์ในดา้นอาหารมนุษย ์สัตว ์และการบ ารุงดิน สรีรวทิยา  
พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ  การเพาะปลูก การปฏิบติัดูแลรักษา  โรคและแมลงศตัรู 
 

พชืเส้นใย                                                                                                          3 (2-2-5) 

Fiber Crops             

           ความส าคญั ประโยชน์และชนิดของพืชเส้นใย   ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ พนัธ์ุ
และการปรับปรุงพนัธ์ุ การเขตกรรม การดูแลรักษา  การป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรู 
การเก็บเก่ียวการแปรรูปและการจ าหน่าย  ระบบการผลิตและการตลาดพืชเส้นใย               
ปฏิบัติการ    ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเส้นใยอยา่งนอ้ย  3  ชนิด  เช่น ฝ้าย 
ปอแกว้   ปอกระเจา  ศึกษานอกสถานท่ี 
 

พชืไร่เศรษฐกจิ  2                                                                                             3 (2-2-5) 

Economic Field Crops 2     

           เลือกเรียนพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน   อยา่งนอ้ย  3  ชนิด  จะตอ้ง
ไม่ซ ้ ากบัท่ีเลือกเรียน ในพืชไร่เศรษฐกิจ 1     โดยแต่ละชนิดศึกษาเก่ียวกบัความส าคญั    
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ พนัธ์ุ หลกัการปฏิบติับ ารุงรักษา การขยายพนัธ์ุและปรับปรุง
พนัธ์ุ การเก็บเก่ียว การจดัจ าหน่าย การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตและการแปรรูป 
 

 



 45 

รหัส 
 

5023504 
 
 
 
 
 
 
 
 

5023505 
 
 
 
 
 
 
 
 

5023506 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น (ท-ป-อ) 
 

พชือุตสาหกรรม                                                                                               3 (2-2-5) 
Industrial Field Crops 
                ความส าคญั   ประโยชน์และชนิดของพืชอุตสาหกรรม   ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ     การเขตกรรม   การดูแลรักษา   การป้องกนั
ก าจดัโรค และแมลงศตัรูการเก็บเก่ียว การแปรรูปและการจ าหน่าย  ระบบการผลิต และ
การตลาดของพืชอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการ   ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอุตสาหกรรมอยา่งนอ้ย 3 ชนิด  เช่น 
ออ้ย  มนัส าปะหลงั  ยางพารา  ศึกษานอกสถานท่ี 
 

พชืเคร่ืองดื่ม                                                                                                    3 (2-2-5) 
Beverage Crops 
          ความส าคญั ทางเศรษฐกิจ ถ่ินก าเนิด แหล่งผลิตท่ีส าคญัในประเทศและ
ต่างประเทศ ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  พนัธ์ุ  สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม การเขตกรรม  
การดูแลรักษา การป้องกนัก าจดัโรค  และแมลงศตัรูพืช การเก็บเก่ียว การแปรรูปและ
การตลาด  ระบบการผลิตและการตลาดของพืชเคร่ืองด่ืม 
ปฏิบัติการ     ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเคร่ืองด่ืมอยา่งนอ้ย  3  ชนิด เช่น 
ชา กาแฟ   โกโก ้  ศึกษานอกสถานท่ี 
  

ยางพารา                                                                                                           3 (2-2-5) 
Rubber 
          ประวติั    ความส าคญัของยางพารา    ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์       พนัธ์ุและการ
คดัเลือกพนัธ์ุ   การขยายพนัธ์ุ     ขอ้พิจารณาในการปลูก   วธีิปลูก   การบ ารุงรักษา    
การกรีดยาง    การแปรรูป   การจดัการและการตลาด    
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รหัส 
 

5023601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5024701 
 

                                 ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                น (ท-ป-อ) 
 

พชือาหารสัตว์                                                                                                   3 (2-2-5) 
Forage Crops 
         การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ์  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์    
คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้างและการจดัการทุ่งหญา้และถัว่   การเก็บเก่ียวและการ
เก็บรักษา การแปรรูปและการใชป้ระโยชน์จากพืชอาหารสัตว ์ การเก็บรวบรวมตวัอยา่ง
อาหารสัตวต่์าง ๆ  
ปฏิบัติการ     ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช    อาหารสัตว ์     ทั้งพืชตระกลูถัว่  
ฝึกปฏิบติัการท า Herbarium   ฝึกปฏิบติัการเก็บรักษาพืช อาหารสัตว ์ เช่น   การท าหญา้ 
และถัว่แหง้ การท าหญา้และถัว่หมกั ศึกษานอกสถานท่ี 
      

พชืพลงังานและพชืชีวมวล                                                                              3 (2-3-5) 
Energy Crops and Biomass Energy 
           ชนิดของพืชและการผลิตพืชท่ีน ามาใชใ้นการใหพ้ลงังานทดแทน  เช่น สบู่ด า  
ออ้ย  ปาลม์น ้ามนั เป็นตน้ กระบวนการน าผลผลิตจากพืชดงักล่าวไปใชเ้ป็นพลงังาน
และการประยกุตใ์ชพ้ลงังานทดแทนอ่ืน ๆ จากชีวมวลในภาคการเกษตร 

 
5031101 หลกัการพชืสวน                3 (2-2-5) 
  Introduction to Horticulture 

ความหมายและการจดัแบ่งพืชสวน โครงสร้างของพืชสวน กรรมวธีิส าคญั 

ท่ีเกิดข้ึนในพืชเก่ียวกบัโภชนาการของพืช การเจริญเติบโต และพฒันาการของพืช 
หลกัการปลูก บ ารุง และปรับปรุงพืช ฮอร์โมนกบัพืชสวน หลกัการท าสวน 

ปฏิบัติการ ศึกษาโครงสร้างการเจริญเติบโตและการพฒันาการ  การปลูก บ ารุงรักษา
พืชสวน 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5032201 การผลติผกั          3 (2-2-5) 

 Vegetable  Crop  Production 

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5031101 หลกัการพชืสวน  หรือ 5001104 หลกัการผลติพชื 

 ประโยชน์และความส าคญัของพืชผกั  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และ
สรีรวทิยาพืชผกั ชนิดและพนัธ์ุพืชผกั ปัจจยัการเจริญเติบโตและสภาพส่ิงแวดลอ้มการ
เลือกพื้นท่ีปลูก การขยายพนัธ์ุ การคดัเลือกพนัธ์ุ การปลูก การปฏิบติัการดูแลรักษา 
การเก็บเก่ียว การตดัแต่ง การบรรจุและการตลาด  

 ปฏิบัติการ    การปลูกและดูแลรักษา วธีิการเก็บเก่ียว การตดัแต่ง การจดั การบรรจุ  

 การจ าหน่าย 
 

5032301 ไม้ดอกไม้ประดับ                           3 (2-2-5) 
  Floriculture and Ornamental Plants 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5031101 หลกัการพชืสวน หรือ 5001104 หลกัการผลติพชื 

 ความส าคญัและประโยชน์ของไมด้อกไมป้ระดบั การจดัแบ่งประเภทของไม้
ดอกไมป้ระดบั  ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการผลิตไมด้อกไมป้ระดบั  อุปกรณ์ท่ีใชป้ลูกวธีิการ
ปลูกและการป้องกนัจ ากดั  การเก็บเก่ียว และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว  การตลาด
และการจดัจ าหน่าย 
ปฏิบัติการ  การผลิตกลา้ไมด้อก การขยายพนัธ์ุไมด้อกไมป้ระดบั วธีิการปลูกไมด้อก     

ไมป้ระดบั ประเภทต่าง ๆ  การตดัแต่งไมป้ระดบั การดูแลรักษาและการจดัการไม้
ดอกไมป้ระดบัเพื่อจ าหน่าย 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5032401 การผลติไม้ผล           3(2-2-5) 

 Fruit  Crop  Production   

 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5031101 หลกัการพชืสวน หรือ 5001104 หลกัการผลติพชื 

    ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และสรีรวทิยาไมผ้ล ชนิดพนัธ์ุไมผ้ล การเลือกพื้นท่ี
ปลูก การเลือกชนิดพนัธ์ุไมผ้ลท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของตลาด 
การเตรียมพื้นท่ีปลูกไมผ้ล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบ ารุงไมผ้ล วธีิการขยายพนัธ์ุท่ี
เหมาะสมกบัไมผ้ลแต่ละชนิด การเก็บเก่ียว การปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียว การ    
แปรรูปและการตลาดผลไมเ้ศรษฐกิจ 
 ปฏิบัติการ    ศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของไมผ้ล ขั้นตอนการออกดอกของ
ไมผ้ล การเจริญเติบโต และการสุกของผลไม ้การเตรียมพื้นท่ีปลูก การขยายพนัธ์ุ การ
ปลูก การดูแลรักษาสวนไมผ้ล และการแปรรูปไมผ้ล 

 

5032102 หลกัการขยายพนัธ์ุพชื           3(2-2-5) 

 Principles  of Plant Propagation 

 อุปกรณ์และการเตรียมสถานท่ีใหเ้หมาะสมกบัการขยายพนัธ์ุพืช ประโยชน์
และความส าคญัเก่ียวกบัการขยายพนัธ์ุพืช  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายพนัธ์ุพืช  การ
ขยายพนัธ์ุพืชโดยวธีิการต่าง ๆ การดูแลรักษา การใชส้ารเคมีและเทคนิคต่าง ๆ ในการ
ขยายพนัธ์ุพืช  

 ปฏิบัติการ  การขยายพนัธ์ุพืชแบบต่าง ๆ การดูแลรักษา 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5032103 การปลูกและขยายพนัธ์ุพชื                      2(1-2-3) 
  Planting and Plant Propagation 

ศึกษาปัญหาการปลูกพืชและขอ้มูลในการผลิตพืชชนิดต่าง ๆ   ในประเทศ
ไทย แนวการเพิ่มผลผลิต นโยบายดา้นการปลูกพืชของรัฐบาล และการส ารวจ
ภาวะการปลูกพืชในทอ้งถ่ิน การเลือกท าเลปลูกพืช การแกไ้ขการสูญเสียความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การอนุรักษดิ์นและน ้า การใชปุ๋้ยโดยทัว่ไป การใชแ้ละเก็บรักษา
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปลูกพืช การปลูกพืชผกัสวนครัว การปลูกไมด้อก  ไมป้ระดบั 
การปลูกพืชไร่และการปลูกไมผ้ล ตลอดจนการขยายพนัธ์ุ ศตัรูพืชและการป้องกนั
ก าจดั  การเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ การตลาด 

 

5033204 การผลติผกัเพือ่การค้าและอุตสาหกรรม                        3(2-2-5) 
  Vegetable Production for Commercial and Industry 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  : 5032201  การผลติผกั 

ศึกษาส ารวจความตอ้งการของตลาดพืชผกั  เลือกชนิดผกัท่ีเหมาะสมในการ
ท าเป็นการคา้และ หรืออุตสาหกรรม   โดยเฉพาะพืชผกัท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินนั้น ๆ          
การเลือกพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการผลิตผกั   การวางแผนและการ
จดัการผลิตผกั การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา   การป้องกนั    ก าจดัศตัรูพืชผกั    การ
เก็บเก่ียววธีิการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกบัพืชผกั การตดัแต่งท าความสะอาด การบรรจุหีบ
ห่อการจดัจ าหน่ายการท าบญัชี 
ปฏิบัติการ   การปลูกและดูแลรักษา การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การเก็บเก่ียว  การตดัแต่ง 
และการจดัจ าหน่าย 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5033104 เห็ดและการผลติเห็ด                                          3(2-2-5) 
  Mushroom and Mushroom Production 
   ประวติัความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และความส าคญัของเห็ด  

ชีววทิยาของเห็ด การจดัแบ่งประเภทเห็ด สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะเห็ด  
วธีิการเพาะเล้ียงเช้ือเห็ด ศตัรูเห็ด เห็ดท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของไทย  แหล่ง
ผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ    การถนอมและการแปรรูปผลิตภณัฑ์เห็ด  
ปฏิบัติการ  ศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยา  ลกัษณะเส้นใยและสปอร์ของเห็ด 
การเตรียมอาหารเล้ียงเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ  สูตร PDA และสูตรดดัแปลง การเล้ียงเช้ือเห็ด
บริสุทธ์ิจากเน้ือเยือ่กา้นดอก กลีบดอก และสปอร์ การต่อเช้ือ การผลิตหวัเช้ือเห็ดจาก
เมล็ดธญัพืช และอินทรียว์ตัถุอ่ืน ๆ การผลิตเห็ดชนิดต่าง ๆ การถนอมและแปรรูปเห็ด 

 

5033302 การผลติไม้ดอกไม้ประดับเพือ่การค้า                       3(2-2-5) 
  Commercial Floriculture and Ornamental Plants 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5032301 ไม้ดอกไม้ประดับ 

 ความตอ้งการของตลาดไมด้อกไมป้ระดบั  การเลือกพนัธ์ุและชนิดของไม้
ดอกไมป้ระดบัผลิตเป็นการคา้ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตไมด้อกไมป้ระดบั การวางแผน
การผลิต    การปลูกและปฏิบติัดูแลรักษา  การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว  ปัญหาและการเตรียมการแกปั้ญหาในการผลิตไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อการคา้ 

ปฏิบัติการ  ศึกษาราคาตลาดของไมด้อกไมป้ระดบัในทอ้งถ่ิน วางแผนการผลิตไม้
ดอกไมป้ระดบั การปลูก ปฏิบติัดูแลรักษา และควบคุมคุณภาพการผลิต การเก็บเก่ียว 
และการจดัการไมด้อกไมป้ระดบัเพื่อส่งตลาด 

 

5033303 การผลติไม้ประดับ                 2(1-3-3) 
  Ornamental Plant Production 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5032301 ไม้ดอกไม้ประดับ 

 ความส าคญัและประโยชน์ของไมป้ระดบั ประเภทของไมป้ระดบั ปัจจยัท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโต อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปลูก การปลูกเพื่อการตกแต่ง   วธีิการ
ปลูก การดูแลรักษา ศตัรูและการป้องกนั การจดัแต่งไมป้ระดบัและการจดัจ าหน่าย 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5033304   การผลติไม้กระถางและไม้ตัดดอก              3(2-2-5) 
  Production  of  Pot-Plants and Cut-Flower     

เทคนิคการปลูก  การปฏิบติัดูแลรักษา การตลาด ไมต้ดัดอกและไมก้ระถาง  
  ภายใตส้ภาพแปลงปลูกกลางแจง้และในโรงเรือนเพาะช า 
 

5033305 การเพาะเลีย้งกล้วยไม้                 2(1-3-3) 
  Orchid Culture 

 ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของกลว้ยไม ้การจ าแนกประเภทของ
กลว้ยไม ้สกลุของกลว้ยไมท่ี้นิยมเล้ียง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต โรงเรือน
และวสัดุอุปกรณ์ การขยายพนัธ์ุ การปลูกและการดูแลรักษา ปัญหาและอุปสรรคใน
การปลูกกลว้ยไม ้การประกวดและการตดัสิน การบรรจุหีบห่อและการจดัจ าหน่าย 

5033105 ไม้หัวและไม้เลือ้ย                 2(1-3-3) 
  Bulbs and Vines 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  5001102  หลกัพชืศาสตร์  หรือ  5031101 หลกัการพชืสวน 

 ประโยชน์และความส าคญัทางเศรษฐกิจของไมห้วั   ไมเ้ล้ือย  ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ การจดัจ าแนก ประเภท ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การ
วางแผนการผลิตเพื่อจ าหน่าย การปลูก ดูแลรักษา การป้องกนัก าจดั ศตัรูการใชเ้ทคนิค
ต่าง ๆ ในการขยายพนัธ์ุ   การเก็บเก่ียว   และการจดัการ หลกัการเก็บเก่ียว การจดัการ
ในการจ าหน่าย  
ปฏิบัติการ  วธีิขยายพนัธ์ุไมห้วัไมเ้ล้ือย การวางแผน การผลิต การปลูก ดูแลรักษาการ
จดัการเพื่อจ าหน่าย 

 

5033405 ไม้ผลอุตสาหกรรม                 3(2-2-5) 
  Industrial Fruit Crops 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5032401 การผลติไม้ผล 

 ความส าคญัของไมผ้ลอุตสาหกรรม ลกัษณะพฤกษศาสตร์ การขยายพนัธ์ุ การ
ปลูก   การดูแลรักษา  การปฏิบติัหลงัการเก็บเก่ียว  และการปรับปรุงเทคนิคดา้นต่าง ๆ   
เพื่อใชไ้มผ้ลเป็นวตัถุดิบทางอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5033406 ไม้ผลเศรษฐกจิ                  3(2-2-5) 
  Economic Fruit Crops 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5032401 การผลติไม้ผล 

 ความส าคญัของไมผ้ลทางเศรษฐกิจ ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ พนัธ์ุและการ
จ าแนกพนัธ์ุ การขยายพนัธ์ุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบติัการหลงัการเก็บเก่ียว 
การแปรรูป การจ าหน่าย ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือ การศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

 

5033601 การจัดการสถานเพาะช า                 3(2-2-5) 
  Nursery Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  5001102  หลกัพชืศาสตร์  หรือ  5031101 หลกัการพชืสวน 

 ความหมาย ประโยชน์ และความส าคญัของสถานเพาะช า การจ าแนกชนิดของ
เรือนเพาะช า การจดัเตรียมโรงเรือนเพาะช าและส่ิงก่อสร้าง ลกัษณะของธุรกิจสถาน
เพาะช า หลกัการบริหารสถานเพาะช า การจดัการวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในสถานเพาะช า 
เช่น ภาชนะปลูก ดินปลูก อุปกรณ์ใหน้ ้า ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช และสารเคมีอ่ืน ๆ การฆ่า
เช้ือวสัดุปลูก การจดักระบะและแปลงเพาะช า และการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ในเรือน
เพาะช า การจดัพนัธ์ุไม ้ภายในและภายนอกเรือนเพาะช า การจดัการผลิตและจ าหน่าย
พนัธ์ุไมเ้ป็นการคา้ 

 ปฏิบัติการ  ส ารวจการจดัการธุรกิจเรือนเพาะช า สวนเพาะช า 
 

5034106 พชืเคร่ืองเทศและสมุนไพร                3(2-2-5) 
  Spices and Medicinal Plants 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5031101 หลกัการพชืสวน 

 ความหมายของพืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร ประโยชน์ของพืชเคร่ืองเทศและ
สมุนไพร พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพรท่ีส าคญั ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพ 
แวดลอ้มท่ีเหมาะสม วธีิการปลูก การปฏิบติัดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจ าหน่าย 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5034307 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่                3(2-2-5) 
  Landscape Gardening 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5032301 ไม้ดอกไม้ประดับ 

 ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัสวนและตกแต่งสถานท่ี ทฤษฎีและ 
องคป์ระกอบทางศิลป์  การเขียนแบบ  และการออกแบบจดัสวน   ประเภทของการ  
จดัสวนและหลกัการจดัสวนประเภทต่างๆองคป์ระกอบของการจดัสวนการด าเนินงาน
จดัสวน การเลือกวสัดุและพนัธ์ุไม ้วธีิการปลูกหญา้และพนัธ์ุไมใ้นสวน  การบ ารุง 
รักษาสวน การค านวณค่าใชจ่้ายในการจดัสวน 
ปฏิบัติการ  การเขียนแบบและการออกแบบจดัสวน ค านวณค่าใชจ่้ายฝึกจดัสวน 

และบ ารุงรักษา 
 

5034308 การจัดการสนามหญ้า                 3(2-2-5) 
  Turf Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 5032301 ไม้ดอกไม้ประดับ 

 ประวติัความเป็นมาของการจดัสวน  ประโยชน์และความส าคญัของ 
สนามหญา้  การจดัท าจ าแนกประเภทหญา้ท่ีไดรั้บความนิยม ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เจริญเติบโตของหญา้ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท าสนามหญา้ การปลูก
หญา้เพื่อการจดัสวน การขยายพนัธ์ุและธุรกิจการท าสนามหญา้ การจดัการละการดูแล
รักษาสนามหญา้ประเภทต่าง ๆ   
ปฏิบัติการ  ศึกษาลกัษณะหญา้ท่ีนิยมจดัสวนประเภทต่าง ๆ วธีิการขยายพนัธ์ุหญา้  
การปลูกหญา้เพื่อการจดัสวนและการท าสนามหญา้เพื่อการคา้ 

 

5034501 การปฏิบัติการหลังการเกบ็เกี่ยวผกั ผลไม้และดอกไม้             2(1-3-3) 
  (Post  harvest  Handling  of Vegetables, Fruits and Flowers) 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  5001102  หลกัพชืศาสตร์  หรือ  5031101 หลกัการพชืสวน 

การเก็บเก่ียว การตดัแต่ง การท าความสะอาด การคดัคุณภาพและขนาด การ
ลดอุณหภูมิ การควบคุมโรคและแมลง การบรรจุ  การเก็บรักษา ผกั ผลไมแ้ละดอกไม ้
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5034502 เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยวผลติผลพชืสวน               3(2-2-5) 
  (Post-Harvest  Technology  of  Horticultural Commodities) 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  5001102  หลกัพชืศาสตร์  หรือ  5031101 หลกัการพชืสวน 
  ดชันีการเก็บเก่ียว การเก็บเก่ียว การประเมินการสูญเสียสรีรวทิยาเบ้ืองตน้ การ

ปฏิบติัดูแลและการเก็บรักษา ผกั ผลไมแ้ละดอกไมส้ด 
 

5034503 การบรรจุหีบห่อและการจัดจ าหน่าย               2(1-2-3) 
  Packing and Marketing 

 ความส าคญัของการบรรจุหีบห่อ ลกัษณะของผลิตผลท่ีจะจดับรรจุหีบห่อ วสัดุ
และอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อ รูปแบบของการบรรจุและการจดัจ าหน่าย ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการบรรจุหีบห่อและการจดัจ าหน่าย 

 

5034106 การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ของพชืเพือ่การเกษตร              3(2-2-5) 
  Plant Tissue Culture in Agriculture 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  5001102  หลกัพชืศาสตร์  หรือ  5031101 หลกัการพชืสวน 
                                        ความหมายและประโยชน์ของการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช การเตรียมหอ้ง  และ 

เคร่ืองมือในการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  อาหารส าหรับการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช    การเตรียม
ช้ินส่วนพืชส าหรับการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ ขั้นตอนการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและอวยัวะของพืช 
ปฏิบัติการ  เตรียมอาหาร เตรียมช้ินส่วนพืช และการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ และอวยัวะพืชท่ี
ส าคญัทางเศรษฐกิจทางดา้นพืชสวนเพื่อน ามาใชป้ลูกเพื่อเป็นการคา้และเพื่อประโยชน์
ในทางอุตสาหกรรมการเกษตร 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5034107 เทคโนโลยีเกีย่วกบัเซลล์และการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชืช้ันสูง              3(2-2-5) 
  Cell Technology and Higher Plant Tissue Culture 
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  5001102  หลกัพชืศาสตร์  หรือ  5031101 หลกัการพชืสวน 

   เซลลพ์ืชและส่วนประกอบของเซลลพ์ืช การเพาะเล้ียงเอมบริโอ การ 
เพาะเล้ียงอบัเรณู  การเพาะเล้ียงโปรโตพลาสต ์ 
ปฏิบัติการ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียงเซลลพ์ืช เตรียมอาหารท่ีใชเ้ล้ียง
เอมบริโอ  อบัเรณู  โปรโตพลาสต์  เก็บโปรโตพลาสตบ์ริสุทธ์ิ และเล้ียงโปรโตพลาสต์
  

 

5034108 การปลูกพชืแบบไม่ใช้ดิน               3(2-2-5) 
  Hydroponics 
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  5001102  หลกัพชืศาสตร์  หรือ  5031101 หลกัการพชืสวน 

         ประโยชน์และความส าคญั ระบบการปลูกพืช ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เจริญเติบโตและวสัดุอุปกรณ์ส าหรับการปลูก  สารละลายธาตุอาหาร   การเตรียม
สารละลายธาตุอาหาร  การจดัการเพื่อการผลิตพืชแบบไม่ใชดิ้น การดูแลรักษา  การ
เก็บเก่ียว การตดัแต่ง และการตลาด 

 ปฏิบัติการ  การเตรียมการปลูกพืชแบบไม่ใชดิ้น  การเพาะเมล็ด  การยา้ยกลา้  การปลูก  
การเตรียมสารละลาย  การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการตดัแต่ง 

 

5034602 การจัดการการผลติผกั                 3(3-0-6) 
  Vegetables  Production  Management                 
    การตลาดผกั  การวางแผนการผลิต การบริหารจดัการปัจจยัการผลิต ปัจจยัการ

สร้างผลผลิตและมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑข์องหน่วยงานท่ีรับรองคุณภาพ  
 

5034603 การจัดการสวนไม้ผล              3(3-0-6) 
  Orchard  Management 
   ธุรกิจและระบบการผลิตในสวนไมผ้ล การวางแผนการผลิตไมผ้ล  หลกัการ

จดัการไมผ้ล  การจดัการเทคโนโลยแีละระบบการผลิตยอ่ยต่าง ๆ ในสวนผลไม ้ การ
วเิคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการผลิตผลไม ้การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5034701 มาตรฐานและคุณภาพของผักและผลไม้สด             3(2-2-5) 
 Standard  and Quality  of  Fresh  Vegetables and  Fruits 
    คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของผกัและผลไมส้ด  ลกัษณะทางคุณภาพ  

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตตามเกณฑท่ี์องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดส าหรับ
ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และการตรวจสอบคุณภาพ    

 ปฏิบัติการ  การตรวจสอบคุณภาพผกัและผลไมส้ดดว้ยสายตา และเคร่ืองมือต่าง ๆ   
 

5041001 หลกัการเลีย้งสัตว์                3 (2-2-5) 
  Principle of Animal Science 

ประโยชน์และความส าคญัของการเล้ียงสัตว ์ ความเหมาะสมของการเล้ียงสัตว์
กบัสภาพแวดลอ้ม พนัธ์ุสัตวแ์ละลกัษณะประจ าพนัธ์ุ ประเภทและชนิดของการเล้ียง
สัตว ์ พื้นฐานของการปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์ การเล้ียงดูและบ ารุงรักษาสัตวใ์นระยะต่าง ๆ  
อาหารและการใหอ้าหารสัตว ์ การป้องกนัและควบคุมรักษาโรคสัตว ์ การจดัการฟาร์ม
สัตวเ์พื่อการใหผ้ลผลิตของสัตว ์ การจดัจ าหน่ายและการท าผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์ บญัชีท่ี
จ  าเป็นในการเล้ียงสัตว ์

 

5042101 การผลติสัตว์ปีก                 3 (2-2-5) 
  Poultry Production 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 5041101 หลกัการเลีย้งสัตว์ 
   ประโยชน์และความส าคญัของสัตวปี์ก ปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาเก่ียวกบั

สัตวปี์ก ประเภทและชนิดของสัตวปี์ก การคดัเลือก การผสมพนัธ์ุโรงเรือนและอุปกรณ์ 
วธีิการเล้ียงดู อาหารและการใหอ้าหาร การป้องกนัและการรักษาโรคสัตว ์

 

5042401 โภชนศาสตร์สัตว์                3 (3-0-6) 
  Animal Nutrition 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 4022501  ชีวเคมี 1   
    ลกัษณะส่วนประกอบและคุณสมบติัของอาหารชนิดต่างๆ ความจ าเป็นของ

สารอาหารและขบวนการในร่างกายสัตวท่ี์จะเปล่ียนสารอาหารใหเ้ป็นประโยชน์แก่ตวั
สัตว ์
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5042701 กายวภิาคและสรีรวิทยาของสัตว์               3 (2-2-5) 
  Animal Anatomy and Physiology 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน:  5041101 หลกัการเลีย้งสัตว์ 

ศึกษาโครงสร้างและหนา้ท่ีของระบบต่างๆในร่างกายสัตวร์วมทั้งกลไก  การ
ท างานของร่างกาย  เช่น  ปฏิกิริยาทางชีวเคมีของการเผาผลาญอาหาร  กลไกการ
ควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย  ความสัมพนัธ์ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การผลิตสัตว ์

 

5043201 การผลติสุกร                3 (2-3-5) 
  Swine Production 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 5041101 หลกัการเลีย้งสัตว์ 
   ประโยชน์และความส าคญัในการเล้ียงสุกร ประเภทและพนัธ์ุสุกร การ

คดัเลือกพนัธ์ุและการปรับปรุงพนัธ์ุ ระบบการจดัการฟาร์มสุกรแบบต่างๆ การจดัการ
เล้ียงสุกรในระยะต่างๆ อาหารสุกรการท าทะเบียนประวติัโรคและการสุขาภิบาล 
การตลาด ปัญหาการเล้ียงสุกรและแนวทางในการแกปั้ญหาส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียง
สุกร 

 

5043301 การผลติโคเนือ้               3 (2-2-5) 
  Beef Production 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 5041101 หลกัการเลีย้งสัตว์ 
   ความส าคญัและประโยชน์ของการเล้ียงโคเน้ือ พนัธ์ุโคเน้ือ หลกัและวธีิการ

คดัเลือกและการผสมพนัธ์ุ ระบบการจดัการฟาร์มโคเน้ือ อุปกรณ์และโรงเรือน อาหาร
และการใหอ้าหารโคเน้ือ การจดัการฝงูโคเน้ือ การท าทะเบียนประวติั การจดบนัทึก
ต่างๆ การตลาดโคเน้ือ 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                               น (ท-ป-อ) 
 

5043302 การผลติโคนม                 3 (2-2-5) 
  Dairy Production 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 5041101 หลกัการเลีย้งสัตว์ 
   ความส าคญัและประโยชน์ของการเล้ียงโคนม พนัธ์ุโคนม หลกัและวธีิการ

คดัเลือกและการผสมพนัธ์ุโคนม โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเล้ียงดูโคนม การจดัการ
ฝงูโคนม  อาหารและการให้อาหาร  โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน ้านม
การจดสถิติและการท าบญัชี 

 

5043501 การจัดการของเสียจากสัตว์               3 (3-0-6) 
  Animal Waste Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 4022301  เคมีอนิทรีย์ 1  และ 4032601 จุลชีววทิยา 
   ของเสียและส่ิงเหลือใชจ้ากการเล้ียงสัตว ์ การน าเอาของเสียและส่ิงเหลือใชม้า

ดดัแปลงใหเ้ป็นประโยชน์ 
 

5043601 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป               2 (1-2-3) 
  General Diseases and Sanitation of Domestic Animal 
   กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตท่ีส าคญัของสัตวปี์ก สัตวเ์ล็ก สัตว ์
  ใหญ่ อาการของโรค การตรวจวนิิจฉยัและการป้องกนัก าจดัโรคต่างๆ การ 
  สุขาภิบาลสัตว ์การท าความสะอาด อุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ   
 

5043701 การผสมเทยีม                 3 (2-2-5) 
  Artificial Insemination 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 5052201 กายวภิาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 
   ประโยชน์และความส าคญัของการผสมเทียม กายวภิาคและสรีรวิทยาระบบ

สืบพนัธ์ุ การเตรียมและการเก็บรักษาน ้าเช้ือ เทคนิคการผสมเทียม การประเมิน
ประสิทธิภาพของการผสมเทียม สรีรวทิยาของการสืบพนัธ์ุ กระบวนการสืบพนัธ์ุ โรค
และปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ การรีดน ้าเช้ือ การตรวจคุณภาพน ้าเช้ือ การ
ขยายหรือเจือจางน ้าเช้ือ การเก็บรักษาน ้าเช้ือ การฉีดเช้ือ  
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5044002 พฤติกรรมของสัตว์                3 (3-0-6) 
  Animal Behavior 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  5041101  หลกัการเลีย้งสัตว์ 

พฤติกรรมของสัตว ์  อิทธิพลของฮอร์โมน  และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรม  และประโยชน์ของพฤติกรรมท่ีสัตวแ์สดงออก 

 

5044402 การตรวจและการวเิคราะห์อาหารสัตว์              3 (2-2-5) 
  Feed Analysis 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 5042401 โภชนศาสตร์สัตว์ 
     4022301 เคมีอนิทรีย์ 1 
   ปัญหาของการใชอ้าหารสัตวใ์นประเทศไทย การตรวจและการวเิคราะห์

คุณภาพของอาหารสัตวโ์ดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ และการวเิคราะห์คุณภาพของอาหาร
แบบต่างๆ 

 

5044403 สารพษิในอาหาร สัตว์                3 (2-2-5) 
  Feed Toxicity 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  4022501  ชีวเคมี 1 

ประเภทของสารพิษในอาหาร  การเกิดสารพิษในอาหาร  การท าลายสารพิษ
ในอาหาร  การตรวจสารพิษในอาหารสัตว ์  ลกัษณะอาหารของสัตวท่ี์กินอาหารท่ีมี
สารพิษ  การแกไ้ขและการป้องกนัรักษาสัตวท่ี์กินอาหารท่ีมีสารพิษ 

 
 
5044502 การปรับปรุงพนัธ์ุสัตว์                3 (3-0-6) 
  Animal Breeding 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 4032401 พนัธุศาสตร์ 
   หลกัพื้นฐานและการใชห้ลกัทางพนัธุกรรมในการปรับปรุง ลกัษณะส าคญั

ทางเศรษฐกิจของสัตว ์โดยเนน้การคดัเลือก ความแปรผนั ประมาณค่าอตัราพนัธุกรรม 
ระบบการผสมพนัธ์ุและประมาณค่าของพอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ 
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5053301 พรรณไม้น า้                     3 (2-2-5) 
 Aquatic Plants and Fisheries 
  ชีววทิยาของพนัธ์ุไมน้ ้าแต่ละชนิด ประโยชน์และโทษของพืชน ้าต่อการ  
                 ประมง  การควบคุมพืชน ้า การก าจดัน ้าเสียโดยใชพ้ืชน ้า 
 
 

5062101 ศัตรูพชืและการป้องกนัก าจัด 3 (2-2-5) 
 Plant Pests and Their Control 

 ความส าคญัของศตัรูพืชในทางเศรษฐกิจ ประเภทของศตัรูพืช แนวทางป้องกนั
ศตัรูพืชแต่ละประเภท      การควบคุมและก าจดัศตัรูพืชดว้ยวธีิการเกษตรกรรมทาง
กลศาสตร์ ฟิสิกส์ สารเคมี ชีววธีิ ธรรมชาติวธีิ และกฎหมาย ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อความ
ปลอดภยัต่อชีวติ สังคม และธรรมชาติในการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 

 ปฏิบัติการ   1.   ความเสียหายท่ีเกิดจากศตัรูพืช 
        2.   ศึกษาตวัอยา่งศตัรูพืชจากตวัอยา่งจริง รูปภาพ ฯลฯ 
                    3.   ศึกษาการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เพื่อดูตวัอยา่งโรคพืช 

       4.   ศึกษาวธีิการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบต่าง ๆ 
       5.   ศึกษาชนิดของสารเคมีก าจดัศตัรูพืช     
 

5062102 เทคโนโลยกีารป้องกันก าจัดศัตรูพชื 3 (2-2-5) 
 The Technology of Plant Pest Control 

 ความหมายของศตัรูพืช    ความส าคญัของศตัรูพืชต่อการเกษตรและอ่ืน ๆ 
ประเภทและชนิดของศตัรูพืช การแพร่ระบาดของศตัรูพืช การประเมินความเสียหายท่ี
เกิดจากศตัรูพืชในทางเศรษฐกิจ หลกัการป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช    เทคนิคการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ี
เหมาะสมในสภาพปัจจุบนั ความปลอดภยัต่อชีวติและธรรมชาติ 

 ปฏิบัติการ   1.   การเก็บตวัอยา่งแมลงโรคพืช วชัพืช สัตว ์ศตัรูพืช 
        2.   การประเมินความเสียหายของศตัรูพืช 
        3.   การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในแปลงปลูก 
       4.   เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
             5.   การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยชีววธีิและวธีิอ่ืน ๆ 
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5063201 แมลงศัตรูพชืและการป้องกันก าจัด 3 (2-2-5) 
 Insect and Their Control 

 ชนิดของแมลงท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย   ชีวประวติัและ
อุปนิสัย  การแพร่กระจาย การส ารวจปริมาณ ลกัษณะการท าลาย การเลือกใชว้ธีิการ
ต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นการป้องกนัก าจดั การเขตกรรม  วธีิกล  ชีววธีิ  การใชส้าร   สกดัจากพืช
ทดแทนสารเคมี  สารเคมี  วธีิป้องกนัก าจดัแบบผสมผสาน (IPM) 
ปฏิบัติการ  ศึกษาชนิด วงจรชีวติ ลกัษณะการท าลาย วธีิป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสม 

 

5063301 โรคพชืและการป้องกนัก าจัด 2 (1-2-3) 
 Plant Pathology and Their Control 

 ประวติัและความส าคญัของโรคพืช ลกัษณะอาการและสาเหตุของโรคพืช  
การแพร่ระบาด หลกัการป้องกนัก าจดัโรคพืชดว้ยการปฏิบติัทางการเพาะปลูก ทาง
ฟิสิกส์  เคมี  และชีววธีิการใชพ้นัธ์ุตา้นทาน ตวัอยา่งโรคพืชท่ีส าคญัของพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด การเก็บรักษาพืชท่ีเป็นโรคดว้ยวธีิต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการศึกษา 
ปฏิบัติการ  1.  การประเมินความเสียหายจากโรคพืช 

                2.  การแยกเช้ือและการเล้ียงเช้ือสาเหตุโรคพืชบางชนิด 
                                 3.  การเตรียมอาหารสังเคราะห์ส าหรับเล้ียงเช้ือ 
                                 4.  การปลูกเช้ือในพืชเศรษฐกิจเพื่อศึกษาลกัษณะการเกิดโรคของพืช 
                  ดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
                                 5.   การใชส้ารเคมีป้องกนัและก าจดัโรคพืช  
                                 6.   การศึกษาตวัอยา่งการเกิดโรคพืชในแปลงปลูกพืชและจากภาพถ่าย  

  วดิิทศัน์และสไลด ์รวมทั้งการศึกษาวธีิการป้องกนัและก าจดัโรคพืช   
  ท่ีส าคญัในพืชเศรษฐกิจ  

                                 7.  ศึกษาและวาดรูปเช้ือสาเหตุโรคพืชจากกลอ้งจุลทรรศน์ 
                                 8.  ศึกษาตวัอยา่งสารเคมีป้องกนัก าจดัโรคพืชชนิดต่าง ๆ 
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5063401 หลกัการควบคุมวชัพชื 3 (2-2-5) 
                           Principle of Weed Control 

 ประเภทของวชัพืช  ความเสียหาย  และการใชป้ระโยชน์ท่ีเกิดจากวชัพืชทาง   
พฤกษศาสตร์และวชัพืช  ลกัษณะทางชีววทิยา  การขยายพนัธ์ุและการแพร่กระจายพนัธ์ุ  
การป้องกนัและการก าจดัดว้ยสารเคมีและวธีิอ่ืน ๆ ประเภทและชนิดต่าง ของยาก าจดั
วชัพืช  ลกัษณะเฉพาะอยา่งของยาก าจดัวชัพืชกลุ่มต่าง ๆ ขอ้ปฏิบติัต่าง ๆ ในความ
ปลอดภยัในการใชย้าก าจกัวชัพืช  การเก็บและรักษาตวัอยา่งวชัพืชเพื่อการศึกษา 

ปฏิบัติการ      1.   ประเภทและชนิดของวชัพืชท่ีส าคญั 
                 2.   การขยายพนัธ์ุและการแบ่งปันของวชัพืชกบัพืชท่ีปลูก 
                 3.   เคร่ืองมือท่ีใชก้ารฉีดพน่สารเคมีก าจดัศตัรูพืช  
                 4.   การค านวณปริมาณสารเคมีก าจดัพืชในหน่วยพื้นท่ี  
                 5.   สารเคมีประเภทซึมซาบท่ีใชค้วบคุมวชัพืชใบแคบขา้มปี  
                 6.   สารเคมีประเภทซึมซาบท่ีใชค้วบคุมวชัพืชใบกวา้งปีเดียว  
                 7.   สารเคมีประเภทสัมผสัท่ีใชค้วบคุมวชัพืชปีเดียว  
                 8.   สารเคมีก าจดัวชัพืชประเภทมีผลตกคา้งในดินและส่ิงแวดลอ้ม  
                 9.   ปัจจยัของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืช 
                 10.  ทศันศึกษาเก่ียวกบัวชัพืชและควบคุมในสภาพธรรมชาติและชีววธีิ 
 
5072001 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบือ้งต้น                  2(2-0-4) 
  Introduction to Food Science and Technology 

 สถานการณ์อาหารโลก  แหล่งอาหารมนุษย ์ ลกัษณะทางอุตสาหกรรม            
องคป์ระกอบของอาหาร  โภชนศาสตร์ขององคป์ระกอบของอาหาร  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ    
คุณภาพอาหาร  การเส่ือมเสียของอาหารและการควบคุม  หลกัเบ้ืองตน้ของการแปรรูป
อาหารชนิดต่าง ๆ ผลิตภณัฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ เช่น  ผลิตภณัฑเ์น้ือ  ผลิตภณัฑน์ม  
อาหารทะเล  ไขมนัและน ้ามนั  ธญัชาติ  ผกัผลไม ้ เคร่ืองมือ  ผลิตภณัฑห์มกั                   
การบรรจุภณัฑ์อาหาร  และความปลอดภยัในอาหาร  
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5073703 เทคโนโลยีนมและผลติภัณฑ์               3 (2-3-5) 
  Milk  and  Milk  Products  Technology 
   โครงสร้างเตา้นม  สรีรวทิยาของการกลัน่สร้างน ้านม  การปลดปล่อยน ้านม 
  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการกลัน่สร้างน ้านม  องคป์ระกอบ  คุณสมบติัทางเคมี  กายภาพ 
    และจุลชีววทิยาของนมและผลิตภณัฑน์ม  ปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณและคุณภาพของ 
  น ้านมการเส่ือมเสีย การเก็บรักษากรรมวธีิท่ีใชใ้นการแปรรูปผลิตภณัฑน์มชนิดต่างๆ    
                           การตรวจสอบคุณภาพของน ้านม     และมาตรฐานของน ้านมและผลิตภณัฑน์ม  
                           การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม  โดยปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 
 

5073704 เทคโนโลยีเนือ้และผลติภัณฑ์               3 (2-3-5) 
  Meat and  Meat  Products  Technology 
   ศึกษาถึงโครงสร้างของกลา้มเน้ือ   คุณสมบติัทางเคมี  กายภาพและชีวภาพ 
  องคป์ระกอบของเน้ือสัตว ์ และส่วนต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงของเน้ือหลงัฆ่า และ 
  การช าแหละอิทธิพลต่าง ๆ ท่ีมีต่อเน้ือเยือ่ของสัตว ์ การเปล่ียนสีของเมด็สีในเซลล ์
  กลา้มเน้ือ  การตรวจคุณภาพเน้ือสัตว ์ การเส่ือมเสียของเน้ือสัตว ์ กรรมวธีิแปรรูป 
  เน้ือสัตวแ์บบต่างๆ  ผลิตภณัฑเ์น้ือและการเก็บรักษา  การควบคุมคุณภาพของผลิต 
  ภณัฑเ์น้ือชนิดต่างๆ  การศึกษาดูงานในโรงฆ่าสัตวแ์ละโรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์ 
  จากสัตว ์ โดยปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 
 

5074303              การใช้ประโยชน์จากเศษเหลอืทางการเกษตร              3 (2-3-5) 

                Use of Agricultural Wastage  
   ความหมายและความส าคญัของเศษเหลือทางการเกษตร การน าเศษเหลือ 
  ทางการเกษตรมาใชใ้นแง่ของอุตสาหกรรม การปรับปรุงกรรมวธีิการผลิต การน า 
  เศษเหลือทางการเกษตรมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์    วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแปรรูป 

เศษเหลือทางการเกษตร โดยปฏิบติัการสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                       น (ท-ป-อ) 
 
5074701 เทคโนโลยีผกัและผลไม้                3 (2-3-5) 
  Fruits and Vegetable Technology 
   ความส าคญัของการแปรรูปผกัและผลไม ้คุณสมบติัทางกายภาพ  เคมี  และ 
  ชีววทิยาของผกัและผลไมแ้ละการเปล่ียนแปลงขั้นตอนต่างๆ  ในการแปรรูปผกัและ 
  ผลไม ้ หลกัการและวธีิการแปรรูป  การบรรจุและการเก็บรักษา  การใชป้ระโยชน์ 
  โดยตรงจากอุตสาหกรรมผกัและผลไม ้ การศึกษานอกสถานท่ี    โดยปฏิบติัการ 
  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาขา้งตน้ 
 

5082501 การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้               2 (1-2-3) 
  Conservation of Forest Resources 

ความหมายของการอนุรักษ ์ ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของ
ธรรมชาติ  ความส าคญัของป่าไม ้ การจ าแนกชนิดของป่าไมใ้นประเทศไทย 
นิเวศวทิยาของป่าไม ้   สัตวป่์า   การปลูกสร้างสวนป่า   การดูแลรักษาผลิตภณัฑป่์าไม ้   
กฎหมาย    เก่ียวกบัป่าไม ้ หนา้ท่ีของสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป่าไม ้ บทบาทของ
นกัศึกษาต่อการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

 

5092101 หลกัการชลประทาน               3 (2-2-5) 
  Irrigation and Drainage 
   ความสัมพนัธ์ของดินน ้าและพืช หลกัและวธีิการใหน้ ้า การจดัประสิทธิภาพ 

ในการใหน้ ้า การวางแผนผงัในการใหน้ ้า ระบบการส่งน ้า การควบคุมระดบัน ้า และ
การระบายน ้าบนดินและใตดิ้น 

 

5092102 เทคโนโลยกีารให้น า้แก่พชื              2 (1-2-3) 
  Irrigation Technology 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งดิน น ้า พืช หลกัการและเทคนิคการใหน้ ้าแก่พืช แหล่ง
น ้า   การวางแผนผงัการให้น ้ า   เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการใหน้ ้ากบัพืช 
ความกา้วหนา้ของการใหน้ ้าแก่พืช 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                       น (ท-ป-อ) 
 

5111101 งานช่างเกษตรเบือ้งต้น               3 (2-2-5) 
  Principles of Farm Mechanics 

ประวติัและความส าคญั        การพฒันาเคร่ืองมือช่างเกษตร ความรู้เบ้ืองตน้    
เก่ียวกบังานช่างโลหะ  ช่างไม ้ช่างปูน ไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรกลโรงงาน การบ ารุงรักษา 
ความปลอดภยัในโรงงาน การจดัการโรงงาน 

 

5133101  หลกัการส่งเสริมการเกษตร              3 (3-0-6) 
 Principles of Agricultural Extension 

 ความหมาย ความส าคญัและขอบเขตของการส่งเสริมการเกษตร ปรัชญา 
หลกัการและวธีิการส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผลส าเร็จในงาน  
ส่งเสริมการเกษตร ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการเกษตรและแนวทางแกไ้ข 

 
 

5133102 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร   3 (3-0-6) 
 Agricultural  Extension and  Technology  Transfer 
        แนวคิดและหลกัการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้  การ

ติดต่อส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลย ีการวางแผนและการประเมินผล การส่งเสริม
แบบยัง่ยนื การส่งเสริมเปรียบเทียบ สารสนเทศและเทคโนโลยทีางการเกษตร  
กระบวนการยอมรับนวตักรรมของกลุ่มเป้าหมาย วธีิการใชส่ื้อในการถ่ายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตร 

 

5143101 ส่ือสารการเกษตรเบือ้งต้น 2 (2-0-4) 
 Introduction to Agricultural Communication 

 ความหมายและความส าคญัของการส่ือสารการเกษตร   ทฤษฎีและแนว                           
ความคิดปัจจุบนัเก่ียวกบับทบาท  หนา้ท่ี และอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีต่อการเกษตร 
วธีิการส่ือสารการเกษตร เทคโนโลยกีารส่ือสารการเกษตร 
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รหัส                           ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                       น (ท-ป-อ) 
 

5143301 การประชาสัมพนัธ์ทางการเกษตรเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
 Introduction to Public Relations for Agriculture 

 ประวติั     ววิฒันาการ    ความหมายและความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ 
หลกัการด าเนินงานและวางแผนงานประชาสัมพนัธ์ทางการเกษตร      การตรวจสอบ
และสร้างประชามติ      การเลือกใชส่ื้อ    การปฏิบติัการ      รวมทั้งวเิคราะห์กลุ่มชนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการเกษตร 

 

5144203 การใช้โสตทัศนูปกรณ์เพือ่การเกษตร             3 (2-2-5) 
  Audio-Visual Activities for Agriculture 

ความหมาย   ขอบข่ายและความส าคญัของการใชโ้สตทศันูปกรณ์   วธีิการใช้
โสตทศันูปกรณ์เพื่อการเกษตร  รวมทั้งประเมินผลกิจกรรม  ปฏิบติัการเก่ียวกบัการใช ้
การดูแลรักษาโสตทศันูปกรณ์ 
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18.  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
      18.1  การบริหารหลกัสูตร  
         ใหมี้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรและควบคุมคุณภาพ
การศึกษา เก่ียวกบั 

18.1.1  จดัอาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิาทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษโดยเนน้ 
ความรู้ความสามารถท่ีตรงตามสาขาและความถนดั และใหเ้ป็นการสอนแบบทีม 

18.1.2  ใหส้าขาวชิาจดัใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาในรายวชิาปัญหาพิเศษ  และวชิา 
สัมมนา   

18.1.3  ก าหนดหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิต 
                  1) สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ 
                  2) ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 
                  3) ความคิดสร้างสรรคแ์ละการวางแผนยทุธศาสตร์ 
                 4) ทกัษะการปฏิบติังานในสาขาวชิา 

  5) การศึกษาดูงานตามหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการเอกชน 
  6) กิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่าศิษยปั์จจุบนั 

18.1.4  จดัท าและด าเนินการสอบประมวลผล (exit examination) ส าหรับสาขาวชิา 
18.1.5  ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายใน ตามขอ้ก าหนดของคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี
18.1.6  ติดตามผล ประเมินผล และประมวลคุณภาพบณัฑิตและรายงานผลต่อ

คณะกรรมการประจ า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18.1.7  ประเมินหลกัสูตรเม่ือผลิตบณัฑิตไดก่ึ้งและครบหลกัสูตร และรายงานผล 

ต่อคณะกรรมการประจ า  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
       18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 
  18.2.1  มีวสัดุครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์  ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
  18.2.2  จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของสาขาวชิา 
  18.2.3  จดัห้องปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่ผูเ้รียน 
  18.2.4  ร่วมกบัส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัหาหนงัสือและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
  18.2.5  มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอ 
  18.2.6  มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 
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           18.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
18.3.1  จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหมู่เรียนดูแลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรม 

ของผูเ้รียน 
18.3.2  จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
18.3.3  จดัหาแหล่งทุนการศึกษา/งานวจิยัใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งทุนใหเ้ปล่าและทุน 

กูย้มื 
18.3.4  จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 

       18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
18.4.1  ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหลกัสูตร 
18.4.2  ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปีเพื่อน ามาปรับ

คุณลกัษณะบณัฑิต 
18.4.3  ส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและการมีงานท าของบณัฑิตทุกปี 
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19.  การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
 19.1  การพฒันาหลกัสูตร 
  ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 

19.1.1  มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตามวชิา  
เอกและ/หรือมี ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

19.1.2  มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันา   
หลกัสูตร 

 19.1.3  มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
19.1.4  มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและรายงานการประชุมคณะ 

กรรมการร่างหลกัสูตร 
19.1.5  มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรรายวชิาทุกๆปี 
19.1.6  มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรทุก ๆ 5 ปี 

19.2  การประเมินหลกัสูตร 
การก าหนดแนวทางประเมินหลกัสูตร มีดงัน้ี 
19.2.1  ประเมินผลการจดัการเรียนรู้แก่ผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมิน 

โดยผูส้อนปีละคร้ัง 
19.2.2  ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา และจดัใหมี้การประเมิน 

ผลการเรียนรู้รวบยอดก่อนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
19.2.3  ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัการส าเร็จการ 

ศึกษาทุก 5 ปี 
19.2.4  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัการ 

ศึกษาทุก 5 ปี  
19.2.5  มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี 

  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

 
 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ 
ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผล สามารถใช ้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรมทั้งของ 
ไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็น 
อยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจบน
พื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ดูแลและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และ
ตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อให้มีทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต การคิดอยา่งมีเหตุผล  
รู้จกัวเิคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อ      
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตนให้มี
คุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่      9    หน่วยกติ 
 1.1  กลุ่มที ่1  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่เกิน    3  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย     3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ    3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน    3 (2-2-5)         
 

 1.2  กลุ่มที ่2  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่เกิน    6  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1    2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2    2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1    2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2    2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ     2 (1-2-3)            
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ใหเ้ลือกเรียนวชิาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่     8  หน่วยกติ 
 2.1 กลุ่มที ่1  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่    2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์      2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต      2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์       2 (2-0-4)             
 

 2.2 กลุ่มที ่2  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่    2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์     2 (2-0-4)             
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง    2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม       2 (2-0-4)            
 

 2.3  กลุ่มที ่3  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่    2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่    2 (2-0-4)          
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4)          
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน    2 (2-0-4)         
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 2.4   กลุ่มที ่4  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่   2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้    2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)           
 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวชิาต่อไปน้ี     ไม่นอ้ยกวา่      6  หน่วยกติ 
 3.1   กลุ่มที ่1  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่   2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           

 2531001  วถีิไทย       2 (2-0-4)          
 2531002  วถีิโลก       2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม      2 (2-0-4)           
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม    2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2 (2-0-4)            

 3.2   กลุ่มที ่2   ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี   ไม่นอ้ยกวา่   2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง      2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา      2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย    2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ     2 (2-0-4)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4)           
 

4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี   ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกติ 
 4.1  กลุ่มที ่1  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่เกิน    6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย      3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                    3 (2-2-5)               
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 4.2  กลุ่มที ่2  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่เกิน    6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)           
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั     2 (1-2-3)           
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3)           

 4.3  กลุ่มที ่3  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี  ไม่เกิน    6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา   2 (2-0-4)          
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  2 (2-0-4)           
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต      2 (2-0-4)           

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลือกเรียนวชิาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา       น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3)            
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1001001 ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ า
ในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี  
มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร  ระบบและ
กระบวนการวางแผน   

 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2(2-0-4)  
   Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 
      ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวนการคิด 
 การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ  
 องคป์ระกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง 
 สร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิด 
 แบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพ
 และชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน 2(2-0-4)  

    Human Behavior and self Development 
     ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์ 
 เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์    2(2-0-4)  
 Ethics and Human Being 
  ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
 มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
 การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1511002 ความจริงของชีวติ 2(2-0-4) 
 Facts of Life 

 ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลกยคุ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ช้
ในการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกั 
ศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 
1521001   พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 
 Buddhism 

 ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  
พระพุทธศาสนากบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  
ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมใน
พระพุทธศาสนาเนน้การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันา
สังคม 

 

1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย 3(2-2-5)        
 Thai Language Comprehension Skill  
  ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์   
 การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
                  ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดใหอ่้าน 
 หนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 

1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย 3(2-2-5)  
 Expression Skill in Thai Language 
  ศึกษารูปแบบ  และวธีิการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ
 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
   ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียนรายงาน
 ทางวชิาการ   ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 
  ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
  ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 

1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น 3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 
  ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน  จากวรรณกรรม
 ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
  ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  

1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  1 2 (2-0-4)  
 Communicative English  1  
  ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 

 สถานการณ์ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสาร 
 ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
 ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
 ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวิตจริง   
 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
  ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อใหจ้บัใจความหลกั  รายละเอียดปลีกยอ่ย การ
 จดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการ
 ส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
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1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
  ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
 ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 

1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ 2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ 
 แนะน าเก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงาน 
 พิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือ 
 ราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Research and Information 
  ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภท 
 ต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
 เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ 
 การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 

 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จาก  
แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การ
น าเสนอบทนิพนธ์ 
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1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals of Information Science 
     ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
 คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลย ี
 สารสนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  

 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 
 ทัว่ ๆ  ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ใน 
 การบนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้ ตลอดจน
 ระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
 สารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC 
 ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบ
 เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์าน 
 ศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการ
 มองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความ
 งามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้าง
 งานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการ
 เปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงาน
 ทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์
 เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์
 ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of Drama 
  ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ 
 การแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของ 
 การรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม 2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
  ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์ 
 ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ีควร
 ทราบ 
  
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง 2(2-0-4 )  
 Sufficiency Economy 
  ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก
 พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค ์ โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั
 ตนเอง และชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             



 81 

รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
2521001   ท้องถิ่นศึกษา   2(2-0-4)  
 Local Community Study 
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
 การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความ
 เป็นชุมชน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการโดยเนน้
 การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางใน
 การพฒันาในอนาคต            
 

2531001    วถิีไทย 2(2-0-4)  
 Thai Ways of Living 
  ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 
 วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย 
 โดยศึกษาการพฒันาโครงการ   อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                
 
2531002   วถิีโลก 2(2-0-4 )  
 Globalized Ways of Living 
  ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม   
 ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดั
 ระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  
 เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม 2(2-0-4 )  
 Family and Society 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยาครอบครัว  
 คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และ
 แนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
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2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม     2(2-0-4)  

 Human being, Community and Environment 
  ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ผลกระทบท่ี 

 เกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ข
 ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม  การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 ตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย   2(2-0-4)  
 Thai Local Administration 
  ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมืองและการ
 ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  ประวติั  
 พฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน   
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและ 
 แนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
  ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของ
 กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบั
 กฎหมายแพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ 2(2-0-4)  
 Entrepreneur 
  ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี   
 การเงิน  การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด    
 การวเิคราะห์และเลือก  ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการ
 หาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและ 
 จริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ 
 ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและ 
 การก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชน 
 และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน 
 ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
  ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาทาง
 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  วทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ  ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และ
 เทคโนโลย ี ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ 
 พอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
  ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
 พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ
 ชีวติประจ าวนั 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources    
  ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
 ธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
 ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของ 
 ส่ิงแวดลอ้มการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง
 การอนุรักษท์รัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการ
 อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ 2(2-0-4)     
 Plants For Life 
  ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ ์ พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา 
 จากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันา 
 พืชพรรณ         
 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 Sports and Recreation for Better Living 
  ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ
 การพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
 นนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือก
 รูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
 
1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
  ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   
 หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
 ทางกายดา้นต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมิน 
 ผลการออกก าลงักาย  
  ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 
 การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)  
 Dance for Health 

  ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคมและการ
 ลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์
 ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
  ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอยา่ง
 สมดุล   การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
 

1161004    กฬีาศึกษา 2(1-2-3)  
 Sports Education 
  ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม
 บทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จากการกีฬา
 และการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการ
 แข่งขนั 
  ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
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4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน 2(2-0-4)      
  Fundamental Mathematics 
   ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และ
      ฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ  านวนจริง                
 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)      
  Mathematics in Everyday Life 
  ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและ
 ดชันีราคา  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรใน 
 การซ้ือขาย   
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ 2(1-2-3)  
  Mathematics and Decision Making 
  ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย                   
                      ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
   ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน         3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
  ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และระบบ

 เครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
 ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         
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4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)   
 Computer and Computer Application 
  ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
 ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
  ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development of Information System On Network 
  ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต        
 โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   
   ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 

4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม 3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
  ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
 อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ 
 การท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวีดิทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบั  
 ระบบงานขององคก์ร  
   ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา 
และปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการ    
ศกึษา ในระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี เพ่ือก ากบัมาตรฐานเชิงคณุภาพในการด าเนินการประเมินผลการ        
ศกึษาส าหรับนกัศกึษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลยั จงึอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)          
แหง่พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  ออกข้อบงัคบัวา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบั 
อนปุริญญาและปริญญาตรีไว้ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ ๑. ข้อบงัคบัเรียกวา่ “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ด้วยการประเมินผล
การศกึษาระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ข้อ ๒. บรรดาข้อบงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่อ่ืนใด ในสว่นท่ีขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้     
ข้อบงัคบันีแ้ทน 
  ข้อ ๓. ให้ใช้ข้อบงัคบันีส้ าหรับประเมินผลการศกึษาของนกัศกึษาภาคปกต ิและนกัศกึษา              
ภาคพิเศษ ระดบัอนปุริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยั ท่ีเข้าศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๔. ในข้อบงัคบันี ้
   “มหาวิทยาลยั” หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หนว่ยงานในส านกัสง่เสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ท าหน้าท่ีประมวลผลการเรียนทกุรายวิชาของนกัศกึษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศกึษา
ลงทะเบียนรายวิชานัน้ไว้ 
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   “นกัศกึษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่ นกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตามโครงการจดั
การศกึษาส าหรับบคุลากรประจ าการ โครงการจดัการศกึษาเพ่ือปวงชนหรือนกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาตาม
โครงการอ่ืนท่ีไมใ่ชน่กัศกึษาภาคปกติ 
  ข้อ ๕. ให้มีการประเมินผลทกุรายวิชาท่ีจดัให้มีการเรียนการสอน การวดัผลต้องท าตลอด
ภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอด้วยวิธีการตา่ง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสงัเกต
พฤตกิรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสดัสว่นคะแนนระหวา่งภาคร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และ
ต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแตร่ายวิชาท่ีก าหนดให้ประเมินลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผา่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี     
การอนมุตัผิลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ ๖. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาตา่ง ๆ ตามหลกัสตูรมี ๒ ระบบดงันี ้
   ๖.๑ ส าหรับรายวิชามาตรฐานท่ีหลกัสตูรก าหนด ให้ประเมินผลการเรียนในระบบ   
คา่ระดบัคะแนนแบง่เป็น ๘ ระดบั ตามสญัลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน     คา่ระดบัคะแนน 
A  ดีเย่ียม(Excellent)   ๔.๐ 
B+  ดีมาก(Very Good)   ๓.๕ 
B  ดี(Good)    ๓.๐ 
C+  ดีพอใช้(Fair Good)   ๒.๕ 
C  พอใช้(Fair)    ๒.๐ 
D+  ออ่น(Poor)    ๑.๕ 
D  ออ่นมาก(Very Poor)   ๑.๐  
E  ตก(Fail)    ๐.๐ 

 

   ระดบัคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ตามระบบนี ้ต้องไมต่ ่ากวา่ “D” ถ้านกัศกึษาได้ระดบั
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานัน้ใหมจ่นกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาท่ีเป็น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนัแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ผลการประเมินท่ีมีคา่ระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม ่ในกรณีนี ้ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดงักลา่วต ่ากว่า “C” เป็นครัง้ท่ีสองให้นกัศกึษาผู้นัน้พ้นสภาพ
การเป็นนกัศกึษา 
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    ๖.๒ ส าหรับรายวิชาท่ีหลกัสตูร หรือสภามหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่มเตมิ
ตาม  ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไมค่ดิคา่ระดบัคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสญัลกัษณ์ ดงัตอ่ไปนี  ้

      ระดบัการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)  ผา่นดีเย่ียม 
    P (Pass)    ผา่น 
    F (Fail)     ไมผ่า่น 

   ในระบบนี ้รายวิชาท่ีได้ผลการเรียน “F” นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกวา่จะสอบได้  

 ข้อ ๗. ให้สญัลกัษณ์ตอ่ไปนี ้ในการบนัทกึผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไมมี่คา่ระดบัคะแนน 
สญัลกัษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บนัทกึผลการเรียนวิชาท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไมน่บัหนว่ยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) นกัศกึษาขอถอนรายวิชาเรียนเม่ือพ้นก าหนด ๑๕ วนั นบัแตว่นัเปิด    
ภาคเรียน 

(๒) นกัศกึษาถกูสัง่ให้พกัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนัน้
แล้ว และได้รับอนมุตัใิห้ถอนรายวิชานัน้ ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไมน้่อยกวา่สองสปัดาห์ 

(๓)  นกัศกึษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหนว่ยกิต 
และผลการศกึษาวิชานัน้ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete)  ใช้บนัทกึผลการเรียนของนกัศกึษาในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษายงัท างานไมเ่สร็จเมื่อสิน้ภาคเรียน ซึง่
นกัศกึษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนนให้เสร็จสิน้ภายในภาคเรียนถดัไป 

(๒) เป็นรายวิชาท่ีนกัศกึษามีสิทธิสอบปลายภาค แตข่าดสอบและได้ย่ืน    
ค าร้องขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ ซึง่คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้ พิจารณาอนญุาตให้สอบใน
รายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ได้ การให้ “I” แก่นกัศกึษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องสง่บนัทึกรายละเอียดคะแนน
เก็บทัง้หมดในภาคการศกึษา พร้อมระบเุหตผุลประกอบการสง่ผลการเรียนด้วย 
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ข้อ ๘. กรณีท่ีนกัศกึษาท่ีขอปรับคา่ระดบัคะแนนรายวิชาท่ีได้ “I” ท างานไมเ่สร็จภายใน

เวลาท่ีก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยให้ผลงานท่ีค้างอยู่
เป็น”ศนูย์” และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถดัไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาท่ีได้ “I” นัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๙. ทกุรายวิชาท่ีนกัศกึษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์       
ผู้สอน และก าหนดคา่ระดบัคะแนน หรือสญัลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้รายวิชาใดท่ีอาจารย์
ผู้สอนไมร่ายงานผลการประเมินเป็นคา่ระดบัคะแนน โดยไมร่ะบสุญัลกัษณ์อ่ืนใด และมิใชร่ายวิชาท่ี
นกัศกึษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบนัทกึผลการเรียนรายวิชานัน้เป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๑๐. ให้ใช้สญัลกัษณ์ P ตามข้อ ๖.๒ ส าหรับบนัทกึผลการประเมินส าหรับรายวิชาท่ี
ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ ๑๑. กรณีนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาตามหลกัสตูรของมหาวิทยาลยั 
สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสตูรท่ีอนมุตัิโดยสภาการฝึกหดัครู เข้าศกึษาในหลกัสตูรปริญญาตรี(หลงั
อนปุริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ า้หรือรายวิชาเทียบเทา่กบัรายวิชาท่ีเคยศกึษามาแล้วในระดบั
อนปุริญญาไมไ่ด้และให้เว้นการนบัหนว่ยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษาอยู ่      
ยกเว้นเป็นรายวิชาท่ีเคยสอบได้มาแล้วนบัตัง้แตว่นัท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาถึงวนัเข้าศกึษา
ระดบัปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ข้อ ๑๒. การหาคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและคา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้
คดิเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหนง่ โดยไมปั่ดเศษ 
   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวิชาบงัคบัและต้องเรียนซ า้ ให้นบัรวมหนว่ยกิตท่ีสอบตก
เป็นตวัหารด้วย 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ า้กบัรายวิชาท่ีสอบได้แล้ว หรือเรียน  
รายวิชาท่ีเป็นวิชาเทียบเทา่ตามท่ีหลกัสตูรก าหนดให้นบัหนว่ยกิตและคา่ระดบัคะแนนเฉพาะวิชาท่ี
ลงทะเบียนครัง้แรกเทา่นัน้ 
  ข้อ ๑๓. นกัศกึษาในระบบเข้าชัน้เรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามท่ีมหาวิทยาลยั
ก าหนดนกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชัน้เรียนในรายวิชานัน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐  
ของเวลาเรียนทัง้หมด หรือน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แตไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ ๖๐ และคณะกรรมการท่ี
มหาวิทยาลยัแตง่ตัง้พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้  ข้อ ๑๔. 
นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตท่ีุไมมี่สิทธิสอบเน่ืองจากมีเวลาเข้า    ชัน้เรียนไมถ่ึงร้อยละ 
๖๐  ของเวลาเรียนทัง้หมด และไมไ่ด้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามท่ีก าหนดใน   ข้อ ๑๓. วรรคท้าย 
ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบนัทกึผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี 
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  ข้อ ๑๕. นกัศกึษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแตข่าดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบนัทกึผลการ
ประเมินรายวิชานัน้เป็น “E” หรือ “F” แล้วแตก่รณี เว้นแตข่าดสอบเน่ืองจากมีเหตจุ าเป็นอ่ืนท่ีเป็นเหตุ
สดุวิสยัอยา่งยิ่ง และได้ย่ืนค าร้องตอ่งานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบนัน้ ภายใน 
๑๕ วนันบัแตว่นัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีนีใ้ห้คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ตัง้พิจารณาอนญุาตตามความเหมาะสม และ
ให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ท่ีเป็นประธานโปรแกรมวิชานัน้ ท าการสอบให้ในภาคเรียนท่ีถดัไปนัน้ได้ และ
ให้บนัทกึผลการประเมินรายวิชานัน้ตามคา่ระดบัคะแนนในการสอบนัน้ได้ 
  ข้อ ๑๖. ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนทกุข้อ ดงันี  ้
   ๑๖.๑ มีความประพฤตดีิ มีคณุธรรม 
   ๑๖.๒ สอบได้รายวิชาตา่ง ๆ ครบตามหลกัสตูร รวมทัง้รายวิชาท่ีหลกัสตูรหรือสภา
มหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ได้คา่คะแนนเฉล่ียสะสม ไมต่ ่ากวา่ ๒.๐๐ 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศกึษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี และไมต่ ่ากวา่  ๕  ภาค
เรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๒  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร ๓  ปี และ
ไมต่ ่ากวา่ ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๑๖  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนั ในกรณีท่ี
เรียนหลกัสตูร ๔ ปี และไมต่ ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน ๒๐ ภาคเรียนปกติ
ตดิตอ่กนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศกึษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนกัศกึษาไมเ่กิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสตูร  ๒  ปี ไมต่ ่ากวา่  ๙  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นกัศกึษา  ไมเ่กิน  ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และไมต่ ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไมเ่กิน  ๙  ปี กรณีท่ี
เรียนหลกัสตูร  ๔ ปี และไมต่ ่ากวา่  ๑๕  ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑  ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
  ข้อ ๑๗. การพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
   ๑๗.๑ นกัศกึษาภาคปกต ิพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่         
ดงัตอ่ไปนี ้
    (๑) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  เม่ือสิน้  
ภาคเรียนปกต ิภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
    (๒) ผลการประเมินได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  ใน        
ภาคเรียนปกตท่ีิ  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียน 
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    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแล้ว แตย่งัได้      
คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศกึษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีเรียน   
หลกัสตูร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกตติิดตอ่กนัในกรณีเรียนหลกัสตูร  ๓  ปี และครบ ๑๖ ภาคเรียนปกต ิ  
ตดิตอ่กนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสตูร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติตดิตอ่กนัในกรณีเรียนหลกัสตูร  ๕  ปี 
และขาดคณุสมบตัติามข้อ ๑๖.๒ และ ๑๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
    (๕) ไมผ่า่นการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครัง้ท่ี ๒ 
   ๑๗.๒ นกัศกึษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนกัศกึษาเม่ือผลการประเมินได้      
คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า  ๑.๘๐  เม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  ๒  
ปี สิน้ภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร  ๓  ปี และเม่ือสิน้ภาคเรียนท่ี ๗ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้า
เรียน กรณีหลกัสตูร ๔ ปี สิน้ภาคเรียนท่ี ๘ นบัตัง้แตเ่ร่ิมเข้าเรียนกรณีหลกัสตูร ๕ ปี หรือนกัศกึษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสตูรก าหนดแตย่งัได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่า ๑.๘๐ หรือไมผ่า่น
การประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครัง้ท่ี ๒ 
  ข้อ ๑๘ เม่ือนกัศกึษาเรียนได้จ านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูรแล้ว ถ้าได้คา่
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตัง้แต ่๑.๘๐ แตไ่มถ่ึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ เพื่อท าคา่ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมได้ถึง ๒.๐๐ ทัง้นีต้้องอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๖ ด้วย 
  ข้อ ๑๙. นกัศกึษาท่ีทจุริต หรือร่วมทจุริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลยัพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดงันี ้
   ๑๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานัน้ และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ให้สอบตกทกุรายวิชาในภาคเรียนนัน้ หรือ 
   ๑๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนกัศกึษา 
  ข้อ ๒๐. ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะได้รับเกียรตนิิยม ต้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสตูร ๔ ปีและ ๕ ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ เม่ือ
เรียนครบหลกัสตูรแล้วได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมน้่อยกว่า ๓.๖๐ และ ส าหรับผู้ ท่ีได้คา่ระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมไมถ่ึง๓.๖๐ แตไ่มน้่อยกวา่ ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนปุริญญา) สอบได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมระดบั
อนปุริญญาหรือเทียบเทา่จากสถานศกึษาเดมิไมน้่อยกว่า  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสตูรได้คา่ระดบั 
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คะแนนเฉล่ียสะสมจากการศกึษาในมหาวิทยาลยั ไมน้่อยกวา่  ๓.๖๐  ให้ได้รับเกียรตินิยมอนัดบัหนึง่ สว่นผู้
ท่ีได้คา่ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทัง้จากสถานศกึษาเดมิและจากมหาวิทยาลยัไมถ่ึง  ๓.๖๐  แตไ่มน้่อยกวา่  
๓.๒๕  ให้ได้เกียรตนิิยมอนัดบัสอง 
   ๒๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไมต่ ่ากว่า “C” ตามระบบคา่ระดบัคะแนน หรือ
ไมไ่ด้ “F” ตามระบบไมมี่คา่ระดบัคะแนน ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (หลงัอนปุริญญา) จะ
พิจารณาผลการเรียน ในระดบัอนปุริญญาหรือเทียบเทา่ เชน่เดียวกนั 
   ๒๐.๓ นกัศกึษาภาคปกต ิมีเวลาเรียนไมเ่กิน   ๔   ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร   
๒ ปี   ไมเ่กิน ๖ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร  ๓  ปี ไมเ่กิน   ๘   ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๔ ปี 
และไมเ่กิน ๑๐ ภาคเรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี  

   นกัศกึษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไมเ่กิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๒ ปี ไมเ่กิน 
๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสตูร ๓ ปี ไมเ่กิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสตูร ๔ ปี และไมเ่กิน ๑๗ ภาค
เรียนปกต ิส าหรับหลกัสตูร ๕ ปี 
  ข้อ ๒๑. การนบัก าหนดวนัสิน้สดุภาคเรียน ให้ยดึถือวนัท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดเป็นวนั
สดุท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมการท่ีสภาแตง่ตัง้เป็นผู้อนมุตักิารประเมินผลการศกึษา 
  ข้อ ๒๓. ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้และเป็นผู้วินิจฉยัชีข้าดใน
กรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบงัคบันี ้การวินิจฉยัชีข้าดถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 

 
(ศาสตราจารย์เกษม  จนัทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดมิกบัหลกัสูตรปรับปรุง   
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การเปรียบเทยีบหลกัสูตร 
 

1. วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 
1. ผลิตก ำลงัคน ในระดบัสูงใหมี้ควำมรู้ควำม สำมำรถท่ี
จะท ำงำนในหน่วยงำนของรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
ประกอบอำชีพส่วนตวัหรือบริษทัเอกชน 
2.  เพ่ือใหมี้กำรศึกษำ   คน้ควำ้   และวิจยัทำงดำ้น
กำรเกษตร ใหเ้ป็นไปอยำ่งกวำ้งขวำงและเอ้ือต่อกำร 
พฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
 
 

1  เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทกัษะดำ้น

เกษตร 

2.  เพ่ือใหบ้ณัฑิตสำมำรถศึกษำคน้ควำ้วิจยังำนดำ้น

เกษตรและน ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นกำร

ใหบ้ริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนอยำ่งเหมำะสมกบัสภำพ

เศรษฐกิจ  สงัคมและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ 

3.  เพ่ือให้บณัฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
และปฏิบติังำนร่วมกนัไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจน
กำรอยูร่่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข 
4.  เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมในกำร

ประกอบวิชำชีพทำงดำ้นเกษตรและกำรด ำรงตนใน

สงัคม  

5.  เพ่ือใหบ้ณัฑิตท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพทำงดำ้น

กำรเกษตร  ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและมีควำม

รับผิดชอบต่อกำรรักษำสภำวะแวดลอ้ม 
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2. โครงสร้างของหลกัสูตรและรายวชิา 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 
จ านวนหน่วยกติ   
       รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกติ                          
       -หมวดวิชำศึกษำทัว่ไป               33   หน่วยกิต                                            
       -หมวดวิชำเฉพำะดำ้น                 95   หน่วยกิต         
       -หมวดวิชำเลือกเสรี                    10   หน่วยกิต    

จ านวนหน่วยกติ   
      รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า          134   หน่วยกติ                                
        -หมวดวิชำศึกษำทัว่ไปไม่นอ้ยกว่ำ    34     หน่วยกิต                                                        
       -หมวดวิชำเฉพำะไม่นอ้ยกว่ำ             94     หน่วยกิต         
       -หมวดวิชำเลือกเสรีไม่นอ้ยกว่ำ           6     หน่วยกิต 

หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป    33  หน่วยกติ 
1.กลุ่มวิชำภำษำและกำรส่ือสำร   9  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์              9   หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์               6  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์และ    
    เทคโนโลย ี                             9  หน่วยกิต 

 
 

หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     34 หน่วยกติ 
    1.กลุ่มวิชำภำษำและกำรส่ือสำรไม่นอ้ยกว่ำ 9 หน่วยกิต   
    2.กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ไม่นอ้ยกว่ำ            8 หน่วยกิต         
    3. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ไม่นอ้ยกว่ำ           6 หน่วยกิต 
    4. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  

                                            ไม่นอ้ยกว่ำ  9  หน่วยกิต    
    5. กลุ่มวิชำพลศึกษำและนนัทนำกำร  
                                                    ไม่นอ้ยกว่ำ 2  หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะด้าน       95   หน่วยกติ 
        1. กลุ่มวิชำเน้ือหำ             73  หน่วยกิต  
        2. กลุ่มวิชำวิทยำกำรจดักำร  15  หน่วยกิต                            
        3. กลุ่มวิชำปฏิบติักำรและฝึกประสบกำรณ์ 
           วิชำชีพ                      7  หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ   94   หน่วยกติ 
        1. วิชำแกนวิทยำศำสตร์               18  หน่วยกิต  
        2. วิชำเอก                                    71  หน่วยกิต                            
        3. วิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ      5  หน่วยกิต 
    

วชิาแกน   ไม่มี 
 

 

วชิาแกนวทิยาศาสตร์    18  หน่วยกติ 
 4011101       หลกัฟิสิกส์                          4(3-3-7) 
      4021101       หลกัเคมี                              4(3-3-7) 
     4031101        หลกัชีววิทยำ  4 (3-3-7) 
     4091401       แคลคูลสัและเรขำคณิตวิเครำะห์ 1          
                                                           
3(3-0-6) 
      4002251       ภำษำองักฤษส ำหรับวิทยำศำสตร์ 
                                            3(3-0-6) 
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หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

กลุ่มวชิาเนือ้หา                             95  หน่วยกติ 
1) วชิาบังคับ  เรียน                     40  หน่วยกิตดงัน้ี 

กลุ่มวชิาเฉพาะ   ใหเ้รียนไม่นอ้ยกวำ่  94 หน่วยกิต  
   1) วชิาแกนวทิยาศาสตร์  เรียน 18 หน่วยกิตดงัน้ี 

4011309                                                                                          
4021101 
4021107 
4022501 
4032401 
4032601 
4111101 
5001102 
5004902 
5004904 
5004905 
 
5011101 
5041101 
5121101 

ฟิสิกส์พ้ืนฐำน 
เคมีทัว่ไป 1 
เคมีอินทรียพ้ื์นฐำน 
ชีวเคมีพ้ืนฐำน 
พนัธุศำสตร์ 
จุลชีววิทยำ 
หลกัสถิติ 
หลกัพืชศำสตร์ 
ปัญหำพิเศษ 
สมัมนำทำงกำรเกษตร 
กำรวำงแผนกำรทดลองและ
สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเกษตร 
ปฐพีวิทยำ 
หลกักำรเล้ียงสตัว ์
งำนช่ำงเกษตร 

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

4011101 
4021101 
4031101 
4091401 
4002251 

หลกัฟิสิกส์ 
หลกัเคมี 
หลกัชีววิทยำ  
แคลคูลสัและเรขำคณิตวิเครำะห์ 1 
ภำษำองักฤษส ำหรับวิทยำศำสตร์ 

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

   2) วชิาเอก  เรียน  71 หน่วยกิต ดงัน้ี 
        2.1) วชิาเอกบังคับ  เรียน  42  หน่วยกิต ดงัน้ี 
4022301       เคมีอินทรีย ์1                                       4 (3-3-7)  
4022501       ชีวเคมี 1                                              4 (3-3-7) 
4032601      จุลชีววิทยำ                                           4 (3-3-7) 
4032401      พนัธุศำสตร์                         4 (3-3-7) 
5111101      งำนช่ำงเกษตรเบ้ืองตน้                        3 (2-2-5) 
5001102      หลกัพืชศำสตร์                       3 (2-2-5) 
5041001       หลกักำรเล้ียงสตัว ์                       3 (2-2-5) 
5072001      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
                     กำรอำหำรเบ้ืองตน้                        2 (2-0-4) 
5003901       คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเกษตร         2 (1-3-3) 
5004903        ปัญหำพิเศษ                                      3 (2-2-5) 
5004905       สมัมนำทำงกำรเกษตรและ 
                     อุตสำหกรรมเกษตร                       1 (1-1-3) 
5004906       หลกัสถิติเพ่ือกำรเกษตร                     3 (3-0-9) 
5004907      กำรวำงแผนกำรทดลองและ 
                    สถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเกษตร 
                 และอุตสำหกรรมเกษตร                    3 (2-3-5) 
5003601      ภำษำองักฤษส ำหรับเกษตร 
                   และอุตสำหกรรมเกษตร                      3 (3-0-6) 
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หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

2. วชิาเลอืก        เลือกเรียนรำยวชิำต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวำ่  
33 หน่วยกิต      ดงัน้ี 

  2.2) วชิาเอกเลอืกใหเ้ลือกเรียนในแขนงวิชำ 1 แขนงวิชำ 
         2.2.1) แขนงวิชาพชืศาสตร์  เรียนไม่นอ้ยกวำ่ 29 
หน่วยกิต 
   วชิาแขนงวิชาพชืศาสตร์บังคับ เรียน 21 หน่วยกิต  ดงัน้ี 

4031301 
4032201 
4051301 
5001103 
5001301 
5002101 
5002102 
 
5002105 
 
5002106 
5002201 
5002202 
5003102 
 
5003103 
5004102 
5004103 
5004104 
5004501 
5004901 
5001104 
5013201 
5013202 
5013301 
5013401 
5014501 

สตัววิทยำ 
พฤกษศำสตร์ 
อุตุนิยมวิทยำเพ่ือกำรเกษตร 
กำรส ำรวจสภำวะของทอ้งถ่ิน 
กำรสร้ำงงำนอำชีพทำงกำรเกษตร 
กำรเกบ็รักษำตวัอยำ่งพืชและสัตว ์
กำรส ำรวจและเกบ็รวบรวมพนัธ์ุ
พืชในทอ้งถ่ิน 
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนว
พระรำชด ำริ 
เกษตรธรรมชำติ 
กำรประกวดและตดัสินพืช 
กำรประกวดและตดัสินสตัว ์
สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของ
พืช 
วิทยำกำรหลงักำรเกบ็เก่ียว 
เทคนิคกำรปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
กำรผลิตเมลด็พนัธ์ุพืช 
เมลด็และเทคนิคเก่ียวกบัเมลด็ 
กฎหมำยกำรเกษตร 
โครงกำรพิเศษ 
ระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรเกษตร 
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ธำตุอำหำรพืช 
กำรอนุรักษดิ์นและน ้ำ 
กำรจดักำรดิน 
กำรส ำรวจและกำรจ ำแนกดิน 

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

5011101 
5013201 
5001104 
5032102 
5062101 
5003117 
5074701 

ปฐพีวิทยำ 
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
หลกักำรผลิตพืช 
หลกักำรขยำยพนัธ์ุพืช 
ศตัรูพืชและกำรป้องกนัก ำจดั 
วิทยำกำรหลงักำรเกบ็เก่ียว 
เทคโนโลยีผกัและผลไม ้

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-3-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-3-5) 

     วชิาเลอืก แขนงวชิาพืชศาสตร์  เลือกเรียนรำยวิชำ
ต่อไปน้ีหรือรำยวิชำเคมีในสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืนท่ีมี
เน้ือหำไม่ซ ้ำกบัรำยวิชำท่ีเคยเรียนมำก่อน ไม่นอ้ยกวำ่   
8 หน่วยกิต  ดงัน้ี 
5001101 
5001103 
5001105 
5001106 
5001301 
 
5001501 
 
5002107 
5002108 
 
5002109 
 
5002111 
5002112 

หลกักำรเกษตรเบ้ืองตน้ 
ระบบกำรปลกูพืช 
กำรส ำรวจสภำวะของทอ้งถ่ิน 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเกษตร 
กำรสร้ำงงำนอำชีพทำง
กำรเกษตร 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดำ้น
พืช 
สรีรวิทยำกำรผลิตพืช 
กำรเกบ็รักษำตวัอยำ่งพืชและ
สตัว ์
กำรส ำรวจและเกบ็รวบรวม
พนัธ์ุพืชในทอ้งถ่ิน 
กำรอนุรักษท์รัพยำกรกำรเกษตร 
ปัญหำมลภำวะจำกกำรเกษตร 

3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
 
2 (2-0-4) 
 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
 
2 (1-2-3) 
 
2 (1-2-3) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
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5014601 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใชปุ๋้ย 3(2-2) 

 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

5021301 
5021501 
5022101 
5022102 
5022201 
5022301 
5022401 
5022501 
5022502 
5022503 
5022504 
5022601 
5023201 
5023501 
5023502 
5023503 
5023504 
5032201 
5032301 
5033201 
5033202 

ธญัพืช 
พืชไร่เศรษฐกิจ 
พืชหวั 
มนัส ำปะหลงั 
พืชน ้ำมนั 
ขำ้ว 
พืชเสน้ใย 
พืชไร่เศรษฐกิจ 1 
พืชอุตสำหกรรม 
ออ้ย 
สบัปะรด 
พืชอำหำรสตัว ์
มะพร้ำว 
พืชไร่เศรษฐกิจ  2 
พืชเคร่ืองด่ืม 
ยำงพำรำ 
ยำสูบ 
กำรผลิตผกั 
ไมด้อกไมป้ระดบั 
กำรผลิตผกัเพ่ือกำรคำ้ 
กำรผลิตผกัเพ่ืออุตสำหกรรม 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2)                       
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

 

5002201 
5003113 
 
5003114 
5003115 
5003116 
5003503 
5003504 
5003505 
 
5003506 
5004118 
5004119 
5004121 
5004201 
 
5004202 
5004507 
5013202 
5013301 
5013302 

กำรประกวดและตดัสินพืช
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนว
พระรำชด ำริ 
เกษตรธรรมชำติ 
กำรท ำไร่นำสวนผสม 
เกษตรอินทรีย ์
เทคโนโลยีหลงักำรเกบ็เก่ียว 
สำรเคมีกำรเกษตร 
สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของ
พืช 
เทคโนโลยีชีวภำพของพืชปลกู 
กำรปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
กำรผลิตเมลด็พนัธ์ุพืช 
เมลด็และเทคนิคเก่ียวกบัเมลด็ 
กำรประกวดและตดัสินผลิตผล
ทำงกำรเกษตร 
มำตรฐำนและกฎหมำยกำรเกษตร 
เทคนิคกำรปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
ธำตุอำหำรพืช 
กำรอนุรักษดิ์นและน ้ำ 
เทคนิคและกำรใชดิ้น-ปุ๋ย-น ้ำ       

1 (0-2-2) 
 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)  
 
2 (1-2-3) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
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5033203 
 
5033204 
5033301 
5033302 
5033401 
5033402 
5033403 
5033501 
5033502 
5034101 

กำรผลิตผกัเพ่ือกำรคำ้และ
อุตสำหกรรม 
เห็ดและกำรผลิตเห็ด 
กำรผลิตไมด้อกเพ่ือกำรคำ้ 
กำรเพำะเล้ียงกลว้ยไม ้
หลกักำรไมผ้ล 
ทุเรียน 
มะม่วง 
หลกักำรขยำยพนัธ์ุพืช 
กำรจดักำรสถำนเพำะช ำ 
พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร 

        
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

5013401 
5013601 
5014602 
5021001 
5021501 
5022101 
5022301 
5022502 
5023201 
5023202 
5023401 

กำรจดักำรดิน            
ปุ๋ยและกำรใชปุ๋้ย 
เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใชปุ๋้ย 
หลกัพืชไร่ 
พืชไร่เศรษฐกิจ  
พืชหวั 
ธญัพืช 
พืชไร่เศรษฐกิจ 1 
พืชน ้ำมนั 
พืชตระกลูถัว่ 
พืชเสน้ใย 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

5034301 
5034302 
 
5034303 
5034304 
5034401 
5034403 
5034404 
5034405 
5034501 
 
5034502 
 
5034503 
 

กำรผลิตไมป้ระดบั 
กำรผลิตไมด้อกไมป้ระดบั
เพ่ือกำรคำ้ 
ไมห้วัและไมเ้ล้ือย 
กำรจดักำรสนำมหญำ้ 
ไมผ้ลเมืองร้อน 
ไมผ้ลเมืองหนำว 
ไมผ้ลทำงอุตสำหกรรม 
ไมผ้ลเศรษฐกิจ 
กำรบรรจุหีบห่อและกำรจดั
จ ำหน่ำย 
กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อของพืช
เพ่ือกำรเกษตร 
เทคโนโลยีเก่ียวกบัเซลลแ์ละ
กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื้อพืช

2(1-3) 
 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
        
2(1-2) 
        
3(2-2) 
        
 

5023503 
5023504 
5023505 
5023506 
5023601 
5024701 
5031101 
5032201 
5032301 
5032401 
5032103 
5033204 
 
5033104 
5033302 

พืชไร่เศรษฐกิจ 2  
พืชอุตสำหกรรม 
พืชเคร่ืองด่ืม 
ยำงพำรำ 
พืชอำหำรสตัว ์
พืชพลงังำนและพืชชีวมวล 
หลกักำรพืชสวน 
กำรผลิตผกั 
ไมด้อกไมป้ระดบั 
กำรผลิตไมผ้ล 
กำรปลกูและขยำยพนัธ์ุพืช 
กำรผลิตผกัเพ่ือกำรคำ้และ
อุตสำหกรรม 
เห็ดและกำรผลิตเห็ด 
กำรผลิตไมด้อกเพ่ือกำรคำ้ 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)  
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-3-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
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5041102 
5041201 
5041301 
5041401 
5042101 
5042102 
5042103 
5042201 
5042202 
5042203 
5042204 
5042301 
5042302 
5042303 
5042401 
5042504 

ชั้นสูง 
กำรผลิตสตัวปี์ก 
กำรผลิตสตัวเ์ลก็ 
กำรผลิตสตัวใ์หญ่ 
อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์
กำรผลิตไก่เน้ือ 
กำรผลิตไก่ไข่ 
กำรผลิตนกกระทำ 
กำรผลิตสุกร 
กำรผลิตกระต่ำย 
กำรผลิตแกะ 
กำรผลิตแพะ 
กำรผลิตโคเน้ือ 
กำรผลิตโคนม 
กำรผลิตกระบือ 
โภชนศำสตร์สตัว ์
กำรผสมเทียม 

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

5003303 
5003304 
 
5033305 
5033105 
5033405 
5033406 
5033601 
5034106 
5034307 
5034308 
5034501 
 
5034502 
 
5034503 
 

กำรผลิตไมป้ระดบั 
กำรผลิตไมก้ระถำงและไมต้ดั
ดอก 
กำรเพำะเล้ียงกลว้ยไม ้
ไมห้วัและไมเ้ล้ือย 
ไมผ้ลทำงอุตสำหกรรม 
ไมผ้ลเศรษฐกิจ 
กำรจดักำรสถำนเพำะช ำ 
พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร 
กำรจดัสวนและตกแต่งสถำนท่ี 
กำรจดักำรสนำมหญำ้ 
กำรปฏิบติักำรหลงักำรเกบ็เก่ียว
ผกั ผลไมแ้ละดอกไม ้
เทคโนโลยีหลงักำรเกบ็เก่ียว
ผลิตผลพืชสวน 
กำรบรรจุหีบห่อและกำรจดั
จ ำหน่ำย 

2 (1-3-3) 
 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
 
2 (1-3-3) 
 
3 (2-2-5) 
 
2 (1-2-3) 

 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

5043101 
5043102 
5043104 
 
5043401 
5043402 
 
5043403 
5043502 
5043503 
5044402 
 
5044403 
5044404 

กำรผลิตเป็ด 
กำรผลิตห่ำน 
กำรฟักไข่และกำรจดักำรโรง
ฟัก 
โภชนศำสตร์สตัวปี์ก 
โภชนศำสตร์สตัวก์ระเพำะ
เด่ียว 
โภชนศำสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 
กำรเล้ียงสตัวแ์บบผสมผสำน 
กำรจดักำรของเสียจำกสตัว ์
กำรตรวจและกำรวิเครำะห์
อำหำรสตัว ์
สำรพิษในอำหำรสตัว ์
เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑเ์น้ือ 

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

5034106 
 
5034107 
 
5034108 
5034602 
5034603 
5034701 
 
5053301 
5062102 
 
5063201 
 

กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อของพืช
เพ่ือกำรเกษตร 
เทคโนโลยีเก่ียวกบัเซลลแ์ละ
กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชชั้นสูง 
กำรปลกูพืชแบบไม่ใชดิ้น 
กำรจดักำรกำรผลิตผกั 
กำรจดักำรสวนไมผ้ล 
มำตรฐำนและคุณภำพผกัและ
ผลไมส้ด 
พรรณไมน้ ้ำ 
เทคโนโลยีกำรป้องกนัก ำจดั
ศตัรูพืช 
แมลงศตัรูพืชและกำรป้องกนั
ก ำจดั 

 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
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5044405 
5044406 
5044501 
5044502 
5051101 
 
5051201 
 
5061101 
5062201 
5063202 
5064201 
 
5072401 
 
5082101 
5083101 
 

น ้ำนมและผลิตภณัฑน์ม 
ไข่และเน้ือไก่ 
กำรปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์
กำรเจริญเติบโตของสตัว ์
โรคและกำรสุขำภิบำลสตัว์
ทัว่ไป 
กำยวิภำคและสรีรวิทยำของ
สตัว ์
หลกักำรประมง 
กำรเพำะพนัธ์ุปลำ 
กำรเล้ียงปลำน ้ำจืด 
กำรเล้ียงและเพำะพนัธ์ุปลำ
สวยงำม 
หลกักำรถนอมและแปรรูป
ผลิตผลเกษตร 
ศตัรูพืชและกำรป้องกนัก ำจดั 
แมลงศตัรูพืชและกำรป้องกนั
ก ำจดั 

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

5063301 
5063401 
5074303 
 
5082501 
5092101 
5092102 
5133101 
5133102 
 
5143101 
5143301 
 
5144202 

โรคพืชและกำรป้องกนัก ำจดั 
หลกักำรควบคุมวชัพืช 
กำรใชป้ระโยชนจ์ำกเศษเหลือ
ทำงกำรเกษตร 
กำรอนุรักษท์รัพยำกรป่ำไม ้
หลกักำรชลประทำน 
เทคโนโลยีกำรใหน้ ้ำแก่พืช 
หลกักำรส่งเสริมกำรเกษตร 
กำรส่งเสริมและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร 
ส่ือสำรกำรเกษตรเบ้ืองตน้ 
กำรประชำสมัพนัธ์ทำง
กำรเกษตรเบ้ืองตน้ 
กำรใชโ้สตทศันูปกรณ์เพ่ือ
กำรเกษตร 

3 (2-2-5) 
 
3 (2-3-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (3-0-6) 
 
3 (3-0-6)  
2 (2-0-4) 
 
3 (3-0-6) 
 
3 (2-2-5) 

 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

5083201 
5083301 
5092501 
5112101 
5121201 
5122501 
5122502 
5122503 
 
5133101 
5134101 
 
5143101 

โรคพืชและกำรป้องกนัก ำจดั 
หลกักำรควบคุมวชัพืช 
กำรอนุรักษท์รัพยำกรป่ำไม ้
หลกักำรชลประทำน 
เคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองทุ่นแรง 
กำรก่อสร้ำงในฟำร์ม 
ไฟฟ้ำในฟำร์ม 
กำรส ำรวจรังวดัเพ่ือ
กำรเกษตร 
หลกักำรส่งเสริมกำรเกษตร 
กำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบ
ผสมผสำน 
ส่ือสำรกำรเกษตรเบ้ืองตน้ 

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

        2.2.2) แขนงวชิาสัตวศาสตร์   เรียนไม่นอ้ยกวำ่  
29  หน่วยกิต 
     วชิาบังคับแขนงวชิา    เรียน  21  หน่วยกิต  ดงัน้ี 
5042101 
5042401 
5042701 
 
5043201 
5043301 
5043302 
5044502 
5073703 
5073704 

กำรผลิตสตัวปี์ก 
โภชนศำสตร์สตัว ์
กำยวิภำคและสรีรวิทยำของ
สตัว ์
กำรผลิตสุกร 
กำรผลิตโคเน้ือ1    
กำรผลิตโคนม1 
กำรปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์
เทคโนโลยีนมและผลิตภณัฑ์2 
เทคโนโลยีเน้ือและผลิตภณัฑ์2 

3 (2-2-5)  
3 (3-0-6) 
 
3 (2-2-5)  
3 (2-3-5)  
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (2-3-5)  
3 (2-3-5) 
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5144201 
 
5151101 
 
5151102 
 
5152101 
5154901 

โสตทศันูปกรณ์กำรสอน
เกษตร 
กำรศึกษำเกษตรในประเทศ
ไทย 
กำรจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเกษตร 
โครงกำรเกษตร 
วิธีวิจยัและสถิติเบ้ืองตน้
ทำงกำรศึกษำศำสตร์เกษตร 

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

         วชิาเลอืก แขนงวิชาสัตวศาสตร์  เลือกเรียนรำยวิชำ
ต่อไปน้ีหรือรำยวิชำเคมีในสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืนท่ีมีเน้ือหำ
ไม่ซ ้ำกบัรำยวิชำท่ีเคยเรียนมำก่อน ไม่นอ้ยกวำ่  8 หน่วยกิต  
ดงัน้ี  
5023601 
5043501 
5043601 
 
5043701 
5044002 
5044402 
 
5044403 

พืชอำหำรสตัว ์
กำรจดักำรของเสียจำกสตัว ์
โรคและกำรสุขำภิบำลสตัว์
ทัว่ไป 
กำรผสมเทียม 
พฤติกรรมของสัตว ์
กำรตรวจและกำรวิเครำะห์
อำหำรสตัว ์
สำรพิษในอำหำรสตัว ์

3 (2-2-5)  
3 (3-0-6) 
2 (1-2-3) 
 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
 
3 (2-2-5)  
3 (2-2-5) 

 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 
2.2    กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ              15  หน่วยกติ   
บังคับ            เรียน 9  หน่วยกิต 
3561101    องคก์ำรและกำรจดักำร                 3(3-0) 
3561204   ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักำร 
                 ประกอบธุรกิจ                  3(3-0) 
3591105   เศรษฐศำสตร์ทัว่ไป           3(3-0) 
เลอืก  เรียนในรำยวิชำต่อไปน้ีไม่นอ้ยกวำ่ 6 หน่วยกิต 
2513303   ภำวะผูน้ ำและกำรจูงใจ             3(3-0) 
2533201   ประชำกรศึกษำ    3(3-0) 
2562302   กฎหมำยธุรกิจ                                 3(3-0) 
2563301   แรงงำนสมัพนัธ์                   3(3-0) 
2573301   กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม        3(3-0) 
3001101   หลกักำรโฆษณำและกำร 

กลุ่มวชิาวทิยาการจัดการ จดัใหอ้ยูใ่นหมวดวิชำ
ศึกษำทัว่ไป  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และกลุ่มวิชำ
สงัคมศำสตร์  จ ำนวน 6 หน่วยกิต  



 106 

                 ประชำสมัพนัธ์                                3(3-0) 
3033201  กำรพดูเพ่ือกำรประชำสมัพนัธ์          2(1-2) 
3033501  กำรประชำสมัพนัธ์หน่วยงำน            2(2-0)  
3034501  กำรจดันิทรรศกำร                             2(1-2) 
3054503  ธุรกิจงำนโฆษณำ                              3(3-0) 
3501201  กำรใชง้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                เพ่ืองำนเอกสำรธุรกิจ 1                     3(2-2) 
3501202  กำรใชง้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                เพ่ืองำนเอกสำรธุรกิจ 2                     3(2-2) 
3504101  จริยธรรมทำงธุรกิจ   3(3-0) 
3511301  กำรบริหำรงำนส ำนกังำน   3(3-0) 
3511306  กำรเกบ็เอกสำรและกำรใชเ้คร่ืองมือ 
                ส ำนกังำน    3(2-2) 
3512401  เทคนิคงำนเลขำนุกำร   3(3-0) 
3512402  เลขำนุกำรกบักำรพฒันำบุคลิกภำพ  3(3-0) 
3522101  บญัชีกำรเงิน    3(3-0) 
3522203  กำรบญัชีส่วนรำชกำร   3(3-0) 
3534301  สินเช่ือกำรเกษตร   3(3-0) 
3541101  หลกักำรตลำด                  3(3-0) 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 
3541301   กำรขำยส่งและกำรขำยปลีก    3(3-0) 
3542101   กำรตลำดเกษตร                                 3(3-0) 
3542103   สินคำ้เกษตรกรรม     3(3-0) 
3542104   กำรตลำดผลิตผลกำรเกษตร                             
                 เฉพำะอยำ่ง      2(2-0) 
3542106   กำรตลำดเพ่ืออุตสำหกรรม 
                 ท่องเท่ียว      3(3-0) 
3542107   นโยบำยผลิตภณัฑแ์ละรำคำ   3(3-0) 
3542108   กำรตลำดเกษตรและสหกรณ์   3(3-0) 
3542301   กำรส่งเสริมกำรขำยทำงดำ้นกำร 
                 โรงแรม                                  3(3-0) 
3542302   กำรบริหำรช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย   3(3-0) 
3542402  กำรส่ือสำรทำงกำรตลำด     3(3-0) 
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3543101  กำรบริหำรกำรตลำด     3(3-0) 
3543103  กลยทุธ์กำรตลำด                   3(3-0) 
 3543305  พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบักำรออกแบบ 
                  ผลิตภณัฑอ์ุตสำหกรรม                 3(3-0) 
3551103   กำรจดัตั้งและด ำเนินงำนสหกรณ์  2(2-0) 
3552101  กำรจดักำรสหกรณ์   3(3-0)        
3552201  กำรสหกรณ์กำรเกษตร   3(3-0) 
3553202   สหกรณ์กบักำรพฒันำชุมชน           3(3-0) 
3561102   กำรจดักำรธุรกิจขนำดยอ่ม  3(3-0) 
3561203   ธุรกิจทำงศิลปะ    3(3-0) 
3561301   ควำมรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักำรบริหำร  3(3-0) 
3562101   กำรจดักำรฟำร์ม                 3(3-0) 
3562104   กำรจดักำรธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์  3(2-2) 
3562105   กำรจดักำรธุรกิจบริกำรดำ้นอำหำรและ            
                ภตัตำคำร       3(3-0) 
3562107   กำรจดักำรคลงัสินคำ้      3(3-0) 
3562110   กำรจดัตั้งร้ำนคำ้ยอ่ย    2(2-0) 
3562111   กำรจดัโครงกำรพฒันำสุขภำพเดก็   3(3-0) 
3562112   กำรจดักำรร้ำนคำ้เส้ือผำ้     2(1-2) 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 
3562113   กำรจดักำรร้ำนคำ้ศิลปะประดิษฐ์    2(1-2) 
3562114   กำรจดักำรอุตสำหกรรมบริกำร    3(3-0) 
3562115   กำรจดักำรดำ้นอำหำรและภตัตำคำร  3(2-2) 
3562116   กำรจดักำรร้ำนคำ้อำหำร      2(1-2) 
3562117   กำรจดักำรธุรกิจกำรท่องเท่ียว    3(3-0) 
3562120   กำรจดักำรโรงแรม      3(3-0) 
3562201   ธุรกิจกำรพิมพ ์       2(2-0) 
3562204   ธุรกิจงำนวิทยุ       2(2-0) 
3562206   หลกัธุรกิจกำรเกษตร      3(3-0) 
3562207   จิตวิทยำธุรกิจ       3(3-0) 
3562303   มนุษยสมัพนัธ์ในองคก์ำร      3(3-0) 
3562304   กำรวำงแผนและกำรบริหำร 
                โครงกำร       3(3-0) 
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3562306  พฤติกรรมองคก์ำร      3(3-0) 
3562309   กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต    3(3-0) 
3562401   เทคนิคกำรฝึกอบรมและกำรประชุม  3(3-0) 
3562402  กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์    3(3-0) 
3562403   กำรสร้ำงทีมงำน                    3(3-0) 
3562404   กำรพฒันำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  
                                   3(3-0) 
3563101   กำรจดักำรธุรกิจโฆษณำ      3(3-0) 
3563104   หลกักำรจดัและบริหำรกำรกีฬำ    3(3-0) 
3563105   หลกักำรจดัและกำรบริหำรศนูยเ์ดก็   3(3-0) 
3563106   กำรจดัและบริหำรงำนอุตสำหกรรม   3(3-0) 
3563107   กำรจดักำรสถำนบริกำรเล้ียงดูเดก็ 
                 และผูสู้งอำย ุ                      2(1-2) 
3563108   กำรพฒันำบุคลิกภำพ     3(3-0) 
3563109   กำรจดักำรคุณภำพ     3(3-0) 
3563113  กำรจดักำรกิจกำรเฉพำะกิจ       3(3-0) 
3563114   กำรประกอบกำรธุรกิจชุมชน   3(3-0) 
3563203   ธุรกิจทำงกำรกีฬำ    3(3-0) 
3563401   ควำมปลอดภยัในกำรควบคุมงำน      3(3-0) 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

3563404   กำรพฒันำบุคคลและกำรฝึกอบรม     3(3-0) 
3564102   กำรจดักำรและกำรบริหำรโรงงำน    2(2-0) 
3564202   กำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม 
                 เบ้ืองตน้       2(2-0) 
3564203   นโยบำยกำรเกษตร      2(2-0) 
3571201   หลกักำรมคัคุเทศก ์      3(2-2) 
3571301   หลกักำรโรงแรม       3(2-2) 
3572201   กำรวำงแผนและกำรจดัรำยกำร 
                 น ำเท่ียว      3(2-2) 
3573201   อุตสำหกรรมท่องเท่ียว     3(3-0) 
3573203   พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว   3(3-0) 
3581101   กำรประกนัภยั      3(3-0) 
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3592202   เศรษฐศำสตร์กำรเกษตร     3(3-0) 
4062301  เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดลอ้ม           3(3-0) 
4063501   กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม     2(1-2) 
4122604   โปรแกรมส ำเร็จรูปและกำร 
                  ประยกุตใ์ชง้ำน      3(2-2) 
5072304   กำรส ำรวจดำ้นอุตสำหกรรมอำหำร   2(1-3) 
5513301   วิศวกรรมควำมปลอดภยั     3(3-0) 
5513303   กำรจดัและกำรบริหำรงำน 
                 อุตสำหกรรม      2(2-0)         
5514306   จิตวิทยำอุตสำหกรรมและองคก์ร 
                 เบ้ืองตน้       3(3-0) 
5523205   กำรออกแบบหีบห่อผลิตภณัฑ ์    2(1-2) 
5523206   กำรออกแบบโฆษณำ                         2(1-2) 
2.3  กลุ่มวชิาปฏิบัตกิารและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    
                                                             7 หน่วยกติ 
5003801     กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
                   เกษตรศำสตร์                    2 (90 ชัว่โมง) 
5004801     กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
                   เกษตรศำสตร์ 3               5 (450 ชัว่โมง) 

     2.3)  วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ   5  หน่วยกติ 
5003801   กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
                 เกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร    
                                                           2 (90 ชัว่โมง) 
5004801   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
                  เกษตรและอุตสำหกรรมเกษตร    
                                                         3 (300 ชัว่โมง) 

 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี      10  หน่วยกติ 
         ใหเ้ลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ในหลกัสูตรวิทยำลยัครู
หรือหลกัสูตรสถำบนัรำชภฏั โดยไม่ซ ้ำกบัรำยวิชำท่ีเคย
เรียนมำแลว้ และตอ้งไม่เป็นรำยวิชำท่ีก ำหนดใหเ้รียน
โดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ำรส ำเร็จหลกัสูตร
ของโปรแกรมวิชำน้ี 

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
         ใหเ้ลือกเรียนรำยวิชำใด ๆ ในหลกัสูตร
มหำวิทยำลยัรำชภฏัและสถำบนัอุดมศึกษำอ่ืนๆ โดย
ไม่ซ ้ำกบัรำยวิชำท่ีเคยเรียนมำแลว้ 
 

 

3. ค าอธิบายรายวชิา 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

             เน่ืองจำกหลกัสูตรสำขำวิชำเกษตรศำสตร์เดิมประกอบดว้ยหมู่วิชำท่ีหลำกหลำยจึงมีกำรจดัท ำค ำอธิบำย
รำยวิชำเป็นหมู่รหสัวิชำและเม่ือมีกำรปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ีไดมี้กำรปรับปรุงค ำอธิบำยรำยวิชำโดยค ำอธิบำย
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รำยวิชำของหมวดวิชำเกษตรศำสตร์มี รหสัหมู่วิชำ 500-549  และมีรำยละเอียดท่ีปรับปรุง ดงัน้ี 

1.  กำรจดัหมู่รหสัวิชำในหมวดวิชำเกษตรศำสตร์ ไดแ้ก่ 
รหสั   หมู่วิชำ 
500 หมู่วิชำท่ีไม่สำมำรถจดัเขำ้หมู่วิชำใดไดใ้น

หมวดวิชำเกษตรศำสตร์ 
501 หมู่วิชำปฐพีวิทยำ 
502 หมู่วิชำพืชไร่ 
503 หมู่วิชำพืชสวน 
504 หมู่วิชำสตัวบำล 
505 หมู่วิชำสตัวรักษ ์
506 หมู่วิชำกำรประมง 
507 หมู่วิชำอุตสำหกรรมเกษตร 
508 หมู่วิชำกีฎวิทยำ  โรคพืช  และวชัพืช 
509 หมู่วิชำวนศำสตร์ 
511 หมู่วิชำกำรชลประทำน 
512 หมู่วิชำเกษตรกลวิธำน 
513 หมู่วิชำส่งเสริมกำรเกษตร 
514 หมู่วิชำส่ือสำรกำรเกษตร 
515 หมู่วิชำเกษตรศึกษำ 

1. กำรจดัหมู่รหสัวิชำในหมวดวิชำเกษตรศำสตร์ ไดแ้ก่ 
รหสั   หมู่วิชำ 
501 หมู่วิชำท่ีไม่สำมำรถจดัเขำ้หมู่วิชำใดไดใ้น

หมวดวิชำเกษตรศำสตร์ 
501 หมู่วิชำปฐพีวิทยำ 
502 หมู่วิชำพืชไร่ 
503 หมู่วิชำพืชสวน 
504 หมู่วิชำสตัวศำสตร์ 
505 หมู่วิชำกำรประมง 
506 หมู่วิชำกีฎวิทยำ   โรคพืช  และวชัพืช 
507 หมู่วิชำอุตสำหกรรมเกษตร 
508 หมู่วิชำวนศำสตร์ 
509 หมู่วิชำกำรชลประทำน 
511 หมู่วิชำเกษตรกลวิธำน 
512 หมู่วิชำเกษตรศึกษำ 
513 หมู่วิชำส่งเสริมกำรเกษตร 
514 หมู่วิชำส่ือสำรกำรเกษตร 
 

 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

2.  กำรจดัลกัษณะเน้ือหำวชิำของแต่ละหมู่วชิำ 
หมู่วชิา 500 หมู่วชิำท่ีไม่สำมำรถจดัเขำ้หมู่วชิำใดได้
ในหมวดวชิำเกษตรศำสตร์ 
    1)  เกษตรทัว่ไป               (500-1--) 
    2)  กิจกรรมส่งเสริมกำรพฒันำเกษตร     (500-2--) 
    3)  ฝึกอำชีพและอบรม               (500-3--) 
    4)  เกษตรกรรมเพื่อกำรสอน              (500-4--) 
    5)                  (500-5--) 
    6)                 (500-6--) 

2. กำรจดัลกัษณะเน้ือหำวชิำของแต่ละหมู่วชิำ 
หมู่วชิา 500 หมู่วชิำท่ีไม่สำมำรถจดัเขำ้หมู่วชิำใดได้
ในหมวดวชิำเกษตรศำสตร์ 
    1)  เกษตรทัว่ไป                             (500-1--) 
    2)  กิจกรรมส่งเสริมกำรพฒันำเกษตร (500-2--) 
    3)  ฝึกอำชีพและอบรม   (500-3--) 
    4)  เกษตรกรรมเพื่อกำรสอน  (500-4--) 
    5)  วทิยำศำสตร์กำรเกษตร  (500-5--) 
    6)   ภำษำองักฤษเทคนิค  (500-6--) 
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    7)     (500-7--) 
    8)   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ (500-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ      
          กำรสัมมนำและกำรวจิยั              (500-9--) 
 
หมู่วชิา 501 หมู่วชิำปฐพีวทิยำ 
    1)  ปฐพีวทิยำทัว่ไป       (501-1--) 
    2)  ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน                 (501-2--) 
    3)  กำรอนุรักษดิ์นและน ้ำ                        (501-3--) 
    4)  กำรจดักำรดิน                                    (501-4--) 
    5)  ธรณีวทิยำ                                          (501-5--) 
    6)  ปุ๋ยและกำรใชปุ๋้ย                               (501-6--) 
    7)  ฟิสิกส์ทำงดิน                                    (501-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ              (501-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ       
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (501-9--) 
 

    7)     (500-7--) 
    8)   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ (500-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ      
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                (500-9--) 
 
หมู่วชิา 501 หมูว่ชิำปฐพีวทิยำ 

ไม่เปล่ียนแปลง 
 

 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

หมู่วชิา 502 หมู่วชิำพืชไร่ 
    1)  พืชหวั                            (502-1--) 
    2)  พืชน ้ำมนั                                           (502-2--) (502-2--) 
    3)  ธญัพืช                                               (502-3--) 
    4)  พืชเส้นใย                                          (502-4--) 
    5)  พืชเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม          (502-5--) (502-5--) 
    6)  พืชอำหำรสัตว ์                                  (502-6--) (502-6--) 
    7)  กำรคดัเลือกและกำรปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
                                         (502-7--) 

หมู่วชิา 502 หมู่วชิำพืชไร่ 
ไม่เปล่ียนแปลง 
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    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (502-8--) (502-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  (50 
           กำรสัมมนำ และกำรวิจยั                 (502-9--) 
 
หมู่วชิา 503 หมู่วชิำพืชสวน 
    1)  พืชสวนทัว่ไป                                   (503-1--)    (503-1--) 
    2)  พืชประเภทผกั                                  (503-2--)    (503-2--) 
    3)  พืชประเภทไมด้อกไมป้ระดบั          (503-3--)    (503-3--) 
    4)  พืชประเภทผลไม ้                             (503-4--)    (503-4--) 
    5)  วทิยำกำรจดักำรเก่ียวกบัพืชสวน       (503-5--)    (503-5--) 
    6)                                          (503-6--) 
    7)                                          (503-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ              (503-8--)    (503-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (503-9--) 

                    

 
 
 
 
 
 

หมู่วชิา 503 หมู่วชิำพืชสวน 
    ไม่เปล่ียนแปลง 

 

 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

หมู่วชิา 504 หมู่วชิำสัตวบำล 
    1)  กำรเล้ียงสัตวปี์ก               (504-1--) 
    2)  กำรเล้ียงสัตวเ์ล็ก                                (504-2--)  
    3)  กำรเล้ียงสัตวใ์หญ่                              (504-3--) 
    4)  อำหำรและโภชนำกำร                       (504-4--) 
    5)  เทคนิคกำรเล้ียง                                 (504-5--) (502-5--) 
    6)                                                            (504-6--) (502-6--) 
    7)                                                            (504-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (504-8--) (502-8--) 

หมู่วชิา 504 หมู่วชิำสัตวศำสตร์ 
    1)  กำรเล้ียงสัตวปี์ก               (504-1--) 
    2)  กำรเล้ียงสัตวเ์ล็ก                                (504-2--)  
    3)  กำรเล้ียงสัตวใ์หญ่                              (504-3--) 
    4)  อำหำรและโภชนำกำร                       (504-4--) 
    5)  เทคนิคกำรเล้ียง                                 (504-5--) (502-5--) 
    6)  โรคและปรสิตวทิยำของสัตว ์           (504-6--) (502-6--) 
    7)   กำยวภิำคและสรีรวทิยำ                    (504-7--) 
8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ                 (504-8--) (502-8--) 



 113 

    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  (50 
           กำรสัมมนำ และกำรวิจยั                 (504-9--) 
 
หมู่วชิา 505 หมู่วชิำสัตวรักษ ์
    1)  โรคและปรสิตวทิยำของสัตว ์           (505-1--)    (503-1--) 
    2)   กำยวภิำคและสรีรวทิยำ                   (505-2--)    (503-2--) 
    3)  สัตวรักษท์ัว่ไป                                 (505-3--)    (503-3--) 
    4)  วทิยำศำสตร์สุขภำพสัตว ์                 (505-4--)     
    5)  วทิยำภูมิคุม้กนั                                  (505-5--)    (503-5--) 
    6)                                           (505-6--) 
    7)                                          (505-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ              (505-8--)    (503-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (505-9--) 

                    

 

    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  (50 
           กำรสัมมนำ และกำรวิจยั                  (504-9--) 
 
หมู่วชิา 505 หมู่วชิำกำรประมง 
    1)  กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำทัว่ไป                (505-1--) 
    2)  กำรเพำะเล้ียงปลำ                              (505-2--) 
    3)  พรรณไมน้ ้ำ                                       (505-3--) 
    4)                                                            (505-4--) 
    5)                                                            (505-5--) 
    6)                                           (505-6--) 
    7)                                          (505-7--) 
8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ                 (505-8--) (502-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  (50 
           กำรสัมมนำ และกำรวิจยั                  (505-9--) 
 
 
 
 

 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

หมู่วชิา 506 หมู่วชิำกำรประมง 
    1)  กำรเพำะเล้ียงสัตวน์ ้ำทัว่ไป               (506-1--) 
    2)  กำรเพำะเล้ียงปลำ                              (506-2--)  
    3)  กำรเพำะเล้ียงกุง้                                (506-3--) 
    4)  โรคและศตัรูสัตวน์ ้ำ                         (506-4--) 
    5)   เคร่ืองมือท่ีใชจ้บัสัตวน์ ้ำ                  (506-5--) 
    6)   กำรจบัสัตวน์ ้ำ                                  (506-6--) 
    7)                                                            (506-7--) 

หมู่วชิา 506 หมู่วชิำกีฏวทิยำ โรคพืชและวชัพืช 
    1)  ศตัรูพืช                              (506-1--) 
    2)  กีฏวทิยำ                                             (506-2--)  
    3)  โรคพืช                                               (506-3--) 
    4)  วชัพืช                                                 (506-4--) 
    5)                                                             (506-5--) (502-5--) 
    6)                                                             (506-6--) (502-6--) 
    7)                                                             (506-7--) 
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    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (506-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  (50 
           กำรสัมมนำ และกำรวิจยั                 (506-9--) 
 
หมู่วชิา 507 หมู่วชิำอุตสำหกรรมเกษตร 
    1)  กำรบรรจุอำหำร                               (507-1--)    (503-1--) 
    2)  จุลินทรียอ์ำหำร                                (507-2--)    (503-2--) 
    3)   อุตสำหกรรมอำหำร                        (507-3--)  
    4)   เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์                       (507-4--)     
    5)   วศิวกรรมอำหำร                              (507-5--)    (503-5--) 
    6)  โภชนศำสตร์                                     (507-6--) 
    7)   เคมีอำหำร                                         (507-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ              (507-8--)    (503-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (507-9--) 

                    

 

    8)   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (506-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  (50 
           กำรสัมมนำ และกำรวิจยั                 (506-9--) 
    
หมู่วชิา 507 หมู่วชิำอุตสำหกรรมเกษตร 
    1)   วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำร               
           ทัว่ไป                                                (507-0--) 
    2)   เคมีอำหำร                                          (507-1--) 
    3)   จุลชีววทิยำอำหำร                              (507-2--) 
    4)   แปรรูปและวศิวกรรมอำหำร              (507-3--) 
    5)  โภชนำกำร                                          (507-4--) 
    6)  กำรประกนัคุณภำพและสุขำภิบำล 
          อำหำร                                                (507-5--) 
    7)  กำรวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำร  (507-6--) 
    8)  เทคโนโลยผีลิตภณัฑ์อำหำร              (507-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ               (507-8--)    (503-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (507-9--) 

 
หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

หมู่วชิา 508 หมู่วชิำกีฎวทิยำ  โรคพืช  และวชัพืช 
    1)  กีฏวทิยำ                                             (508-1--) 
    2)  โรคพืช                                               (508-2--)  
    3)  วชัพืช                                                 (508-3--) 
    4)                                                            (508-4--) 
    5)                                                            (508-5--) 
    6)                                                            (508-6--) 
    7)                                                            (508-7--) 
    8)   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (508-8--)       

หมู่วชิา 506 หมู่วชิำกีฏวทิยำ โรคพืชและวชัพืช 
    1)  ศตัรูพืช                              (506-1--) 
    2)  กีฏวทิยำ                                             (506-2--)  
    3)  โรคพืช                                               (506-3--) 
    4)  วชัพืช                                                 (506-4--) 
    5)                                                             (506-5--) (502-5--) 
    6)                                                             (506-6--) (502-6--) 
    7)                                                             (506-7--) 
    8)   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (506-8--) 
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    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  (50 
           กำรสัมมนำ และกำรวิจยั                 (506-9--) 
 
หมู่วชิา 509 หมู่วชิำวนศำสตร์ 
    1) กำรจดักำรป่ำไม ้                                (509-1--)    
    2) ชีววทิยำป่ำไม ้                                   (509-2--) 
    3) วนผลิตภณัฑ ์                                     (509-3--)  
    4)  วศิวกรรมป่ำไม ้                                (509-4--)     
    5)  อนุรักษว์ทิยำ                                    (509-5--)  
    6)                                                            (509-6--) 
    7)                                                            (509-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ              (509-8--)    (503-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (509-9--) 

                    

 

    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  (50 
           กำรสัมมนำ และกำรวิจยั                 (506-9--) 
 
หมู่วชิา 508 หมู่วชิำวนศำสตร์ 
    มีกำรเปล่ียนแปลงเฉพำะรหสัหมู่วชิำจำก 509 มำ
เป็น 508 ส่วนกำรจดัลกัษณะเน้ือหำวชิำของแต่ละหมู่
วชิำยงัคงเดิม  
    
 

 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

หมู่วชิา 511 หมู่วชิำกำรชลประทำน 
    1)  กำรชลประทำน                                (511-1--)    
    2)  กำรพฒันำทรัพยำกรแหล่งน ้ำ           (511-2--) 
    3)   กำรออกแบบชลประทำน                (511-3--)  
    4)   กำรจดักำรชลประทำน                    (511-4--)     
    5)                                                           (511-5--)  
    6)                                                           (511-6--) 
    7)                                                           (511-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (511-8--)    (503-8--) 

หมู่วชิา 509 หมู่วชิำกำรชลประทำน 
    1) กำรชลประทำน                                   (509-1--) 
    2) กำรพฒันำทรัพยำกรแหล่งน ้ำ              (509-2--) 
    3) กำรออกแบบชลประทำน                     (509-3--) 
    4)  กำรจดักำรชลประทำน                        (509-4--) 
    5)                                                              (509-5--) 
    6)                                                             (509-6--) 
    7)                                                             (509-7--) 
    8)   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (509-8--) 
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    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (511-9--) 
 
หมู่วชิา 512 หมู่วชิำเกษตรกลวธิำน   
    1) งำนช่ำงเกษตรกรรมเบ้ืองตน้             (512-1--)    
    2)  งำนเคร่ืองยนต ์                                (512-2--) 
    3)  งำนเช่ือม                                          (512-3--)  
    4)  งำนเชือก                                          (512-4--)     
    5)   กำรก่อสร้ำงในฟำร์ม                       (511-5--)  
    6)                                                           (511-6--) 
    7)                                                           (511-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (511-8--)    (503-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (511-9--) 
 

    9)    โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (509-9--) 
 
หมู่วชิา 511  หมู่วชิำเกษตรกลวธิำน  
   1) งำนช่ำงเกษตรกรรมเบ้ืองตน้               (511-1--)    
   2)  งำนเคร่ืองยนต ์                                   (511-2--) 
   3)                                                              (511-3--) 
   4)                                                              (511-4--) 
    5)                                                             (511-5--) 
    6)                                                             (511-6--) 
    7)                                                             (511-7--) 
    8)   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ              (511-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (511-9--) 
 

 
 
 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

หมู่วชิา 513 หมู่วชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
    1)  หลกัในกำรส่งเสริมทัว่ไป                (513-1--)    
    2)  ทฤษฎีเก่ียวกบักำรส่งเสริม               (513-2--) 
    3)                                                           (513-3--)  
    4)                                                           (513-4--)     
    5)                                                           (513-5--)  
    6)                                                           (513-6--) 
    7)                                                           (513-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (513-8--)    (503-8--) 

หมู่วชิา 513 หมู่วชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
      1)  หลกัในกำรส่งเสริมทัว่ไป                 (513-1--)    
    2)  ทฤษฎีเก่ียวกบักำรส่งเสริม                  (513-2--) 
    3)                                                              (513-3--)  
    4)                                                              (513-4--)   
    5)                                                              (513-5--) 
    6)                                                              (513-6--) 
    7)                                                              (513-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ                (513-8--)    (503-8--) 
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    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                  (513-9--) 
 
หมู่วชิา 514 หมู่วชิำส่ือสำรกำรเกษตร  
    1)  ทฤษฎีเก่ียวกบักำรส่ือสำร                (514-1--)    
    2)  โสตทศันูปกรณ์                               (514-2--) 
    3)  กำรประชำสัมพนัธ์                          (514-3--)  
    4)  วธีิกำรถ่ำยทอดควำมรู้                     (514-4--)     
    5)   กำรวำงแผน                                    (514-5--)  
    6)                                                           (514-6--) 
    7)                                                           (514-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (514-8--)    (503-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                  (514-9--) 
 

    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                   (513-9--) 
 
หมู่วชิา 514  หมู่วชิำเกษตรกลวธิำน  
   1)  ทฤษฎีเก่ียวกบักำรส่ือสำร                   (514-1--)    
    2)  โสตทศันูปกรณ์                                 (514-2--) 
    3)  กำรประชำสัมพนัธ์                            (514-3--)  
    4)  วธีิกำรถ่ำยทอดควำมรู้                       (514-4--)     
    5)   กำรวำงแผน                                      (514-5--) 
    6)                                                            (514-6--) 
    7)                                                            (514-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (514-8--)    (503-8--) 
    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                  (514-9--) 
 

 
 
 
 

หลกัสูตรเดิม ( พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง ( พ.ศ. 2549) 

หมู่วชิา 515 หมู่วชิำกำรศึกษำเกษตร 
   1)   กำรจดักำรศึกษำเกษตร                     (515-1--)    
    2)  เทคโนโลยกีำรศึกษำเกษตร              (515-2--) 
    3)  กำรพฒันำผูน้ ำ                                  (515-3--)  
    4)   กำรวดัผล                                         (515-4--)   
    5)                                                           (515-5--) 
    6)                                                           (515-6--) 
    7)                                                           (515-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ             (515-8--)    (503-8--) 

หมู่วชิา 512 หมู่วชิำกำรศึกษำเกษตร 
   1)   กำรจดักำรศึกษำเกษตร                       (512-1--)    
    2)  เทคโนโลยกีำรศึกษำเกษตร                (512-2--) 
    3)  กำรพฒันำผูน้ ำ                                    (512-3--)  
    4)   กำรวดัผล                                           (512-4--)   
    5)                                                              (512-5--) 
    6)                                                              (512-6--) 
    7)                                                              (512-7--) 
    8)  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ               (512-8--)    (503-8--) 
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    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                  (515-9--) 
 
 

    9)  โครงกำรพิเศษ ปัญหำพิเศษ  
          วทิยำนิพนธ์ โครงกำรศึกษำเอกเทศ  
           กำรสัมมนำและกำรวิจยั                    (512-9--) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  กำรปรับปรุงรหสัวชิำของหมู่วชิำในหมวดวชิำเกษตรศำสตร์  มีกำรปรังปรุงรหสัวชิำ ดงัน้ี 
    4.1  หมู่วชิาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิาใดได้ในหมวดวชิาเกษตรศาสตร์  (500)   

 

รหสัวิชำ 
ช่ือวิชำ 

น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

5001101 
5001102 
5001103 
5001104 
5001105 
5001106 

5001101 
5001102 

- 
- 

5001103 
5001104 

หลกักำรเกษตรเบ้ืองตน้ 
หลกัพืชศำสตร์ 
ระบบกำรปลูกพืช 
หลกักำรผลิตพืช 
กำรส ำรวจสภำวะของทอ้งถ่ิน 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรเกษตร 

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

- 
- 

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

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (2-3-5) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0- 6) 



 119 

5001301 
5001401 
5001501 
5001502 
5002107 
5002108 
5002109 
5002111 

- 
5003113 
5003114 
5003115 
5003116 
5002201 
5002202 

- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 

5001301 
5001401 

- 
- 
- 

5002101 
5002102 
5002103 
5002104 
5002105 
5002106 
5002107 

- 
5002201 
5002202 
5002801 
5002802 
5002803 
5002804 
5002805 

 
5002806 
5002807 

กำรสร้ำงงำนอำชีพทำงกำรเกษตร 
งำนเกษตรส ำหรับครูประถมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดำ้นพืช 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดำ้นสตัว ์
สรีรวิทยำกำรผลิตพืช 
กำรเกบ็รักษำตวัอยำ่งพืชและสตัว ์
กำรส ำรวจและเกบ็รวบรวมพนัธุ์พืชในทอ้งถ่ิน 
กำรอนุรักษท์รัพยำกรกำรเกษตร 
ปัญหำมลภำวะจำกกำรเกษตร 
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำชด ำริ 
เกษตรธรรมชำติ 
กำรท ำไร่นำสวนผสม 
เกษตรอินทรีย ์
กำรประกวดและตดัสินพืช 
กำรประกวดและตดัสินสตัว ์
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพพืชศำสตร์ 1 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพพืชศำสตร์ 1 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสตัวบำล 1 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสตัวบำล 1 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรเพำะเล้ียง 
สตัวน์ ้ ำ 1 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ 1 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 

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

- 
- 
- 

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

- 
1(0-2) 
1(0-2) 
2(90) 

3(250) 
2(90) 

3(250) 
 

2(90) 
3(250) 
2(90) 

2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
2 (2-0-4) 

-  
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
1 (0-2-1) 
1 (0-2-1) 

- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 

รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 
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- 
- 
- 

5003504 
5003505 
5003117 
5003503 
5003506 
5003301 

- 
- 
- 
- 
- 
 

5003601 
5003801 
5003901 
5004118 
5004507 
5004119 
5004121 
5004508 
5004201 

- 
- 
- 

5004802 
5004902 
5004903 
5004904 

5002808 
5002809 
5002810 
5003101 
5003102 
5003103 
5003104 

- 
5003301 
5003801 
5003802 
5003803 
5003804 
5003805 

 
- 
- 
- 

5004101 
5004102 
5004103 
5004104 
5004105 
5004201 
5004501 
5004801 
5004802 

- 
- 
- 
- 

กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสตัวรักษ ์1 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสตัวรักษ ์1 
สำรเคมีกำรเกษตร 
สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช 
วิทยำกำรหลงักำรเกบ็เก่ียว 
เทคโนโลยีหลงักำรเกบ็เก่ียว 
เทคโนโลยีชีวภำพของพืชปลกู 
กำรเกษตรเพ่ืองำนอดิเรก 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเกษตรศำสตร์ 3 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพพืชศำสตร์ 2 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสตัวบำล 2 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรส่งเสริมและ 
ส่ือสำรกำรเกษตร 2 
ภำษำองักฤษส ำหรับเกษตร 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเกษตรศำสตร์ 
คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรเกษตร 
กำรปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
เทคนิคกำรปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
กำรผลิตเมลด็พนัธ์ุพืช 
เมลด็และเทคนิคเก่ียวกบัเมลด็ 
เทคโนโลยีกำรผลิตเมลด็พนัธ์ุ 
กำรประกวดและตดัสินผลิตผลทำงกำรเกษตร 
กฎหมำยกำรเกษตร 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเกษตรศำสตร์ 3 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพพืชศำสตร์ 2 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเกษตรศำสตร์ 
โครงกำรพิเศษ 
ปัญหำพิเศษ 
วิทยำนิพนธ์ 

3(250) 
2(90) 

3(250) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 

- 
2(1-2) 
2(90) 
2(90) 
2(90) 
2(90) 

 
2(90) 

- 
- 
- 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(3-0) 
5(450) 
3(250) 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
3 (3-0-6) 
2 (1-2-3) 

- 
- 
- 
- 
 
- 

3 (3-0-6)  
2 (90) 

2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5)  
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 

- 
- 
- 

3 (300) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

 

รหสัวิชำ 
ช่ือวิชำ 

น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 
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- 
- 
- 
 

5004902 
5004903 
5004904 
5004905 
5004906 

- 
 

5004907 

5004803 
5004804 
5004805 

 
5004901 
5004902 
5004903 
5004904 
5004905 
5004906 

 
- 

กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพสตัวบำล 2 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรส่งเสริมและส่ือสำร 
กำรเกษตร 2 
โครงกำรพิเศษ 
ปัญหำพิเศษ 
วิทยำนิพนธ์ 
สมัมนำทำงกำรเกษตร 
กำรวำงแผนกำรทดลองและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเกษตร 
กำรวำงแผนกำรทดลองและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
อุตสำหกรรมเกษตร 
บูรณำกำรองคค์วำมรู้ทอ้งถ่ินและวิทยำกำรทำงพืช 

3(250) 
3(250) 

 
3(250) 
3(3-0) 
3(3-0) 
3(3-0) 
1(0-3) 
3(2-2) 

 
3(2-3) 

 
 

- 
- 
 
- 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 
1 (1-1-2) 
3 (2-3-5) 

 
- 

3 (2-3-5) 
 

 
   4.2  หมู่วชิาปฐพวีทิยา  (501)   

 
รหสัวิชำ 

ช่ือวิชำ 
น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

5011101 
5013201 
5013202 
5013301 
5013302 
5013401 
5013601 
5014501 
5014602 

5011101 
5013201 
5013202 
5013301 
5013302 
5013401 
5013601 
5014501 
5014601 

ปฐพีวิทยำ                 
ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ธำตุอำหำรพืช 
กำรอนุรักษดิ์นและน ้ำ 
เทคนิคและกำรใชดิ้น-ปุ๋ย-น ้ำ       
กำรจดักำรดิน            
ปุ๋ยและกำรใชปุ๋้ย 
กำรส ำรวจและกำรจ ำแนกดิน 
เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรใชปุ๋้ย 
 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

 
   4.3  หมู่วชิาพชืไร่  (502)   

 
รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) น(ท-ป-อ)
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รหสัใหม่ รหสัเก่ำ เก่ำ ใหม่ 
5021001 
5022301 
5021501 
5022101 

- 
5023201 

- 
5023401 
5022502 
5023202 
5023504 

- 
- 

5023601 
- 

5023503 
5023505 
5023506 

- 
5024701 

5021101 
5021301 
5021501 
5022101 
5022102 
5022201 
5022301 
5022401 
5022501 

- 
5022502 
5022503 
5022504 
5022601 
5023201 
5023501 
5023502 
5023503 
5023504 

- 

หลกัพืชไร่ 
ธญัพืช 
พืชไร่เศรษฐกิจ 
พืชหวั 
มนัส ำปะหลงั 
พืชน ้ำมนั 
ขำ้ว 
พืชเสน้ใย 
พืชไร่เศรษฐกิจ 1  
พืชตระกลูถัว่ 
พืชอุตสำหกรรม 
ออ้ย 
สบัปะรด 
พืชอำหำรสตัว ์
มะพร้ำว 
พืชไร่เศรษฐกิจ 2 
พืชเคร่ืองด่ืม 
ยำงพำรำ 
ยำสูบ 
พืชพลงังำนและพืชชีวมวล 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 

- 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 

- 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

- 
3 (2-2-5) 

- 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

- 
- 

3 (2-2-5) 
- 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

- 
3 (2-3-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   4.4  หมู่วชิาพชืสวน  (503)   
 

รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) น(ท-ป-อ)
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รหสัใหม่ รหสัเก่ำ เก่ำ ใหม่ 
5031101 
5032201 
5032301 
5032103 
5032401 
5033202 
5033203 
5033204 
5033104 
5033302 
5033305 

- 
- 
- 

5032102 
5033601 
5034307 
5034106 
5003303 

- 
5003304 
5033105 
5034308 
5033402 
5033403 
5033404 
5033405 
5033406 

5032101 
5032201 
5032301 
5032501 

- 
5033201 
5033202 
5033203 
5033204 
5033301 
5033302 
5033401 
5033402 
5033403 
5033501 
5033502 
5033503 
5034101 
5034301 
5034302 

- 
5034303 
5034304 
5034401 
5034402 
5034403 
5034404 
5034405 

หลกักำรพืชสวน 
กำรผลิตผกั 
ไมด้อกไมป้ระดบั 
กำรปลกูและขยำยพนัธ์ุพืช 
กำรผลิตไมผ้ล 
กำรผลิตผกัเพ่ือกำรคำ้ 
กำรผลิตผกัเพ่ืออุตสำหกรรม 
กำรผลิตผกัเพ่ือกำรคำ้และอุตสำหกรรม 
เห็ดและกำรผลิตเห็ด 
กำรผลิตไมด้อกเพ่ือกำรคำ้ 
กำรเพำะเล้ียงกลว้ยไม ้
หลกักำรไมผ้ล 
ทุเรียน 
มะม่วง 
หลกักำรขยำยพนัธ์ุพืช 
กำรจดักำรสถำนเพำะช ำ 
กำรจดัสวนและตกแต่งสถำนท่ี 
พืชเคร่ืองเทศและสมุนไพร 
กำรผลิตไมป้ระดบั 
กำรผลิตไมด้อกไมป้ระดบัเพ่ือกำรคำ้ 
กำรผลิตไมก้ระถำงและไมต้ดัดอก 
ไมห้วัและไมเ้ล้ือย 
กำรจดักำรสนำมหญำ้ 
ไมผ้ลเมืองร้อน 
ไมผ้ลก่ึงเมืองร้อน 
ไมผ้ลเมืองหนำว 
ไมผ้ลทำงอุตสำหกรรม 
ไมผ้ลเศรษฐกิจ 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 

- 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
3(2-2) 

- 
2(1-3) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 

- 
- 
- 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 

- 
3 (2-2-5) 
2 (1-3-3) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

 
 

รหสัวิชำ 
ช่ือวิชำ 

น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

5034501 - กำรปฏิบติักำรหลงักำรเกบ็เก่ียวผกั ผลไมแ้ละดอกไม ้ - 2 (1-3-3) 
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5034502 
5034503 
5034106 
5034107 

 
5034108 
5034602 
5034603 
5034701 

- 
5034501 
5034502 
5034503 

 
- 
- 
- 
- 

เทคโนโลยีหลงักำรเกบ็เก่ียวผลิตผลพืชสวน 
กำรบรรจุหีบห่อและกำรจดัจ ำหน่ำย 
กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อของพืชเพ่ือกำรเกษตร 
เทคโนโลยีเก่ียวกบัเซลลแ์ละกำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
พืชชั้นสูง 
กำรปลกูพืชแบบไม่ใชดิ้น 
กำรจดักำรกำรผลิตผกั 
กำรจดักำรสวนไมผ้ล 
มำตรฐำนและคุณภำพผกัและผลไมส้ด 

- 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

 
- 
- 
- 
- 

3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
3 (2-2-5) 
 3 (2-2-5) 

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

 
   4.5  หมู่วชิาสัตวศาสตร์  (504)   
รหสัวิชำ 

ช่ือวิชำ 
น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

5041001 
5042101 

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5043201 
- 
- 
- 

5041101 
5041102 
5041201 
5041301 
5041401 
5041402 
5041403 
5041404 
5042101 
5042102 
5042103 
5042201 
5042202 
5042203 
5042204 

หลกักำรเล้ียงสตัว ์
กำรผลิตสตัวปี์ก 
กำรผลิตสตัวเ์ลก็ 
กำรผลิตสตัวใ์หญ่ 
อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัว ์
อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัวปี์ก 
อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัวเ์ลก็ 
อำหำรและกำรใหอ้ำหำรสตัวใ์หญ่ 
กำรผลิตไก่เน้ือ 
กำรผลิตไก่ไข่ 
กำรผลิตนกกระทำ 
กำรผลิตสุกร 
กำรผลิตกระต่ำย 
กำรผลิตแกะ 
กำรผลิตแพะ 
 

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

 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3 (2-3-4) 
- 
- 
- 

 
 
 
 

รหสัวิชำ 
ช่ือวิชำ 

น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

-   5042205 กำรผลิตสุนขั 3(2-2) - 
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5043301 
5043302 

- 
5042401 

- 
- 
- 

5043701 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5043501 
- 
- 
- 
- 

5044402 
5044403 

- 
- 
- 

5044502 

5042301 
5042302 
5042303 
5042401 
5042501 
5042502 
5042503 
5042504 
5042505 
5042506 
5043101 
5043102 
5043103 
5043104 
5043401 
5043402 
5043403 
5043501 
5043502 
5043503 
5043504 
5043505 
5043506 
5044401 
5044402 
5044403 
5044404 
5044405 
5044406 
5044501 

กำรผลิตโคเน้ือ 
กำรผลิตโคนม 
กำรผลิตกระบือ 
โภชนศำสตร์สตัว ์
โรงเรือนและอุปกรณ์สตัวปี์ก 
โรงเรือนและอุปกรณ์สตัวเ์ลก็ 
โรงเรือนและอุปกรณ์สตัวใ์หญ่ 
กำรผสมเทียม 
กำรผสมเทียมสตัวปี์ก 
กำรผสมเทียมสตัวเ์ลก็ 
กำรผลิตเป็ด 
กำรผลิตห่ำน 
กำรผลิตนกเขำ 
กำรฟักไข่และกำรจดักำรโรงฟัก 
โภชนศำสตร์สตัวปี์ก 
โภชนศำสตร์สตัวก์ระเพำะเด่ียว 
โภชนศำสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 
กำรผสมเทียมสตัวใ์หญ่ 
กำรเล้ียงสตัวแ์บบผสมผสำน 
กำรจดักำรของเสียจำกสตัว ์
เทคนิคกำรเล้ียงสตัวเ์ฉพำะอยำ่ง 
กำรเล้ียงสตัว ์
กำรเล้ียงสตัวท์ดลอง 
โภชนศำสตร์ประยกุต ์
กำรตรวจและกำรวิเครำะห์อำหำรสตัว ์
สำรพิษในอำหำรสตัว ์
เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑเ์น้ือ 
น ้ำนมและผลิตภณัฑน์ม 
ไข่และเน้ือไก่ 
กำรปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์

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

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

- 
3 (3-0-6) 

- 
- 
- 

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

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

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

- 
- 
- 

3 (3-0-6) 
 

รหสัวิชำ 
ช่ือวิชำ 

น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

- 5044502 กำรเจริญเติบโตของสตัว ์ 3(2-2) - 
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5044002 
- 
- 
- 
- 

5044503 
5044504 
5044505 
5044506 
5044507 

พฤติกรรมของสัตว ์
กำรจดักำรฟำร์มสตัวปี์ก 
กำรจดักำรฟำร์มสตัวเ์ลก็ 
กำรจดักำรฟำร์มสตัวใ์หญ่ 
เทคนิคกำรปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์

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

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

5043601 5051101 โรคและกำรสุขำภิบำลสตัวท์ัว่ไป 2(1-2) 2 (1-2-2) 
- 5051102 ปรสิตวิทยำ 2(1-2) - 
- 5051103 พยำธิวิทยำทัว่ไป 2(1-2) - 

5042701 5051201 กำยวิภำคและสรีรวิทยำของสตัว ์ 3(2-2) 3 (2-2-4) 
- 5052101 โรคสตัวสู่์คน 2(1-2) - 
- 5052301 เภสชัวิทยำเบ้ืองตน้ 2(2-0) - 
- 5052302 ศลัยศำสตร์เบ้ืองตน้ 2(2-0) - 
- 5052303 กำรบงัคบัสตัว ์ 1(0-2) - 
- 5053101 โรคและกำรสุขำภิบำลสตัวปี์ก 2(1-2) - 
- 5053102 โรคและกำรสุขำภิบำลสตัวเ์ลก็ 2(1-2) - 
- 5053103 วิทยำกำรระบำดและกำรป้องกนัควบคุมโรคในสตัวเ์ล้ียง 3(3-0) - 
- 5053201 กำยวิภำคและสรีรวิทยำของสตัวปี์ก 2(1-3) - 
- 5053202 กำยวิภำคและสรีรวิทยำของสตัวเ์ลก็ 2(1-3) - 
- 5053301 กฏหมำยเก่ียวกบักำรปศุสตัว ์ 2(2-0) - 
- 5053302 หลกักำรส่งเสริมกำรปศุสตัว ์ 3(3-0) - 
- 5053502 วิทยำภูมิคุม้กนัโรคในสตัวเ์ล้ียง 2(2-0) - 
- 5053801 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิทยำศำสตร์สุขภำพสตัว ์ 2 2(90) - 
- 5054101 โรคและกำรสุขำภิบำลสตัวใ์หญ่ 2(1-3) - 

- 5054102 โรคและปรสิตของสตัวน์ ้ำ 2(2-0) - 

- 5054201 กำยวิภำคและสรีรวิทยำของสตัวใ์หญ่ 2(1-3) - 

- 5054301 สูติศำสตร์และเธนุเวชวิทยำ 2(1-2) - 

- 5054401 มำตรฐำนคุณภำพและกำรตรวจสอบผลิตภณัฑน์ม 2(1-3) - 

 
 
 

   4.6  หมู่วชิาการประมง  (505)   
 

รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) น(ท-ป-อ)
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รหสัใหม่ รหสัเก่ำ เก่ำ ใหม่ 
5051101 
5051102 
5051103 

-  
5051104 

- 
5052105 
5052106 
5052201 

- 
- 
- 
- 

5053202 
5053203 
5053204 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5053301 
- 
 

5061101 
5061102 
5061103 
5061104 
5061105 
5061201 
5062101 
5062102 
5062201 
5062401 
5063101 
5063102 
5063103 
5063201 
5063202 
5063203 
5063301 
5063401 
5063402 
5063403 
5063404 
5063406 
5063407 
5063410 
5063501 
5063106 
5063107 
5063108 
5063110 

 

หลกักำรประมง 
หลกักำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ 
กำรวิเครำะห์น ้ำและคุณภำพน ้ำ 
นิเวศวิทยำแหล่งน ้ำ 
เทคโนโลยีกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ 
มีนวิทยำ 
กำรสร้ำงบ่อเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ 
อำหำรสตัวน์ ้ำ 
กำรเพำะพนัธ์ุปลำ 
โรคพยำธิและศตัรูสตัวน์ ้ำ 
กำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำชำยฝ่ัง 
หลกัเทคโนโลยีทำงผลิตภณัฑป์ระมง 
กำรเกบ็ถนอมสตัวน์ ้ำ 
กำรเล้ียงปลำแบบผสมผสำน 
กำรเล้ียงปลำน ้ำจืด 
อำหำรและกำรใหอ้ำหำรปลำ 
กำรเล้ียงกุง้ 
วิทยำศำสตร์ทำงทะเลเบ้ืองตน้ 
สมุทรศำสตร์ทัว่ไป 
สมุทรศำสตร์เคมี 
สมุทรศำสตร์กำยภำพ 
ชีววิทยำทำงทะเล 
ชีววิทยำของน ้ำกร่อย 
เคร่ืองมือกำรประมง 
หลกัเศรษฐศำสตร์ประมง 
แพลงตอนวิทยำเบ้ืองตน้ 
สำหร่ำย 
พรรณไมน้ ้ำ 
นิเวศวิทยำของแหล่งน ้ำจืด 
 

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

 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

- 
3 (2-2-5) 

-  
3 (2-2-5) 3 
(2-2-5) 3 
(2-2-5) 

- 
- 
- 
- 

3 (2-2-5) 3 
(2-2-5) 3 
(2-2-5) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3 (2-2-5) 
 3 (2-2-5)  

 

รหสัวิชำ 
ช่ือวิชำ 

น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 

5054205 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5063112 
5063801 
5064111 
5064113 
5064114 
5064115 
5064201 
5064211 
5064213 
5064214 
5064304 
5064305 
5064408 
5064409 
5064502 
5064504 
5064802 
5064901 
5064902 
5064903 

สตัวไ์ม่มีกระดูกสนัหลงัทำงกำรประมง 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ  3 
ชลธีวิทยำ 
กำรอนุรักษส์ตัวน์ ้ำ 
กุง้ 
ปู 
กำรเล้ียงและเพำะพนัธ์ุปลำสวยงำม 
พนัธุศำสตร์สตัวน์ ้ำ 
กำรเพำะเล้ียงสตัวท์ะเล 
เร่ืองเฉพำะทำงเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ ำ 
กำรใหค้วำมเยน็ผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้ำ 
กำรควบคุมคุณภำพผลิตภณัฑป์ระมง 
หอยทะเล 
มลพิษในทะเล 
กำรจดักำรฟำร์มสตัวน์ ้ำ 
องคก์ำรสะพำนปลำและกิจกำรแพปลำ 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ  3 
สมัมนำกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ 
ปัญหำพิเศษกำรเพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำ 
กรณีศึกษำโครงกำรพระรำชด ำริท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประมง 

3(2-2) 
2(100) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(2-0) 
5(450) 
1(0-2) 
3(3-0) 
3(2-2) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

3(2-2-5) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

   4.7  หมู่วชิา 506 หมู่วชิากีฏวทิยา โรคพชืและวชัพชื  
รหสัวิชำ 

ช่ือวิชำ 
น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

5062101 
5062102 
5063201 
5063301 
5063401 

- 
- 
- 

5082101 
5082102 
5083101 
5083201 
5083301 
5084101 
5084102 
5084103 

ศตัรูพืชและกำรป้องกนัก ำจดั 
เทคโนโลยีกำรป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช 
แมลงศตัรูพืชและกำรป้องกนัก ำจดั 
โรคพืชและกำรป้องกนัก ำจดั 
หลกักำรควบคุมวชัพืช 
กำรเล้ียงไหม 
กำรเล้ียงผึ้ง 
กำรเล้ียงคร่ัง 

3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-3) 
2(1-3) 
2(1-3) 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

- 
- 
- 

   4.8   หมู่วชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  (508)   
รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) น(ท-ป-อ)
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รหสัใหม่ รหสัเก่ำ เก่ำ ใหม่ 
- 
- 

5072001 
- 
- 
 
- 

5071301 
5071302 
5071401 
5071402 
5071601 

 
5072101 

อุตสำหกรรมอำหำรเบ้ืองตน้ 
สุขำภิบำลอำหำรและกฎหมำยอำหำร 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรเบ้ืองตน้ 
กระบวนกำรแปรรูปและกำรผลิตอำหำร 
ควำมสมัพนัธ์ของกำรเกษตรวิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
และโภชนำกำร 
กำรบรรจุอำหำร 

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

 
2(1-2) 

- 
- 

2(2-0-4) 
- 
- 
 

- 
5073301 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5073303 
 

5073304 
- 

5072302 
5072301 
5073701 

- 
- 
- 

5073702 
- 

5073703 
5073704 

- 
5072102 
5072103 
5072201 
5072202 
5072301 
5072302 
5072303 
5072304 
5072305 

 
5072306 
5072307 
5072401 
5072402 
5072403 
5072404 
5072405 
5072406 
5072407 
5072408 
5072409 
5072410 

กำรบรรจุผลิตภณัฑอ์ำหำร  
กำรบรรจุผลิตภณัฑท์ำงพืช 
กำรบรรจุผลิตภณัฑท์ำงสตัว ์
จุลชีววิทยำของผลิตภณัฑอ์ำหำร 
กรรมวิธีกระบวนกำรหมกั 
กำรควบคุมคุณภำพของผลิตภณัฑอ์ำหำร 
หลกัอุตสำหกรรมเกษตร 
กฎหมำยและมำตรฐำนอำหำร 
กำรส ำรวจดำ้นอุตสำหกรรมอำหำร 
กำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม
อำหำร 
กำรจดัและกำรบริหำรโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร 
กำรถนอมอำหำรโดยใชค้วำมเยน็ 
หลกักำรถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร 
กำรแปรรูปอำหำร 1 
เทคโนโลยีธญัชำติและผลิตภณัฑ ์
เทคโนโลยีกำรถนอมอำหำร 
ระบบกำรผลิตอำหำร 
วิธีกำรผลิตและกำรแปรรูปอำหำรแบบดั้งเดิม 
เทคโนโลยีขนมอบ 
เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม 
เทคโนโลยีนมและผลิตภณัฑ ์
เทคโนโลยีเน้ือและผลิตภณัฑ ์

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

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

3(2-3-5) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
- 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

- 
- 
- 

3(2-3-5) 
- 

3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

 

รหสัวิชำ 
ช่ือวิชำ 

น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 
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- 
- 
- 
- 
- 

5073001 
- 

5072201
5073705 
5073502 

- 
- 
- 

5074101 
- 
- 

5073302 
- 
- 

5072401 
5072401 
5073102 

- 
 

5073801 
 

- 
5074303 

- 
5074301 
5074302 

5072411 
5072701 
5172801 
5072802 
5072901 

- 
5073101 
5073201 
5073202 

- 
5073301 
5073302 
5073303 
5073305 
5073401 
5073402 
5073403 
5073404 
5073501 
5073601 
5073701 
5073702 
5073801 

 
- 

 
5074301 
5074302 
5074303 

- 
- 

กำรท ำอำหำรแหง้ 
กำรวิเครำะห์อำหำร 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรอำหำร 1 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพเทคโนโลยีกำรอำหำร 1 
กำรฝึกหดัวิจยั  1 
ภำษำองักฤษส ำหรับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
กำรบรรจุผลิตภณัฑอ์ำหำร 
จุลชีววิทยำทำงอำหำร 
อุตสำหกรรมกำรหมกั 
กำรประกนัคุณภำพอำหำร 
กำรประกนัคุณภำพอำหำร 1 
กำรประเมินคุณภำพอำหำรโดยประสำทสมัผสั 
กำรประกนัคุณภำพอำหำร 2 
พิษวิทยำทำงอำหำร 
หลกักำรถนอมผลิตภณัฑพื์ช 
หลกักำรถนอมผลิตภณัฑส์ตัว ์
กำรแปรรูปอำหำร 2 
เทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรเบ้ืองตน้ 
วิศวกรรมอำหำร 1 
อำหำรและโภชนำกำร 
เคมีอำหำร 
หลกักำรวิเครำะห์อำหำร 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีกำรอำหำร 3 
กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 
กำรออกแบบผลิตภณัฑเ์กษตร 
กำรใชป้ระโยชนจ์ำกเศษเหลือทำงกำรเกษตร 
สุขำภิบำลโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร 
หลกัวิศวกรรมอำหำร 
กำรประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงำนอุตสำหกรรมอำหำร 

2(1-3) 
3(2-2) 
2(90) 

3(230) 
2(1-2) 

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

- 
2(1-3) 
2(1-3) 
2(1-3) 
3(2-3) 
2(2-0) 
2(2-0) 
3(2-3) 
2(1-3) 
3(2-3) 
2(2-0) 
3(2-3) 
3(2-3) 
2(90) 

 
- 
 

2(1-3) 
2(1-3) 
2(1-3) 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

3(3-0-6) 
4(3-3-7) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 

- 
- 
- 

3(2-3-5) 
- 
- 

3(2-3-5) 
- 
- 

3(3-0-6) 
4(3-3-7) 
3(2-3-5) 

- 
 

2(90) 
 
- 

3(2-3-5) 
- 

4(3-3-7) 

3(2-3-5) 
 

รหสัวิชำ 
ช่ือวิชำ 

น(ท-ป) 
เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 
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5073501 
 

5074102 
5074701 
5074702 
5074703 
5074704 
5074705
5074706 
5074707 

- 
- 

5074708 
- 
- 

5074802 
5074901 
5074902 
5074903 

 
5074904 

 

- 
5074304 
5024306 
5074401 
5074402 
5074403 
5074404 
5074405 
5074406 
5074407 
5074408 
5074501 

- 
5074801 
5074802 

- 
5074901 
5074902 
5024904 

 
5074905 

กำรสุขำภิบำลโรงงำนอุตสำหกรรมและกฎหมำยอำหำร 
กำรพฒันำผลิตภณัฑอ์ำหำร 
สำรเจือปนในอำหำร 
เทคโนโลยีผกัและผลไม ้
เทคโนโลยีน ้ำมนัและไขมนั 
เทคโนโลยีน ้ำตำล 
เทคโนโลยีผลิตภณัฑป์ระมง 
เทคโนโลยีสตัวปี์กและผลิตภณัฑ ์
เทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม 
เทคโนโลยีขนมหวำน 
กรรมวิธีกำรแปรรูปสตัวน์ ้ำ 
วิศวกรรมอำหำร 2 
เทคโนโลยีชีวภำพทำงอำหำร 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหอ้งปฏิบติักำร 3 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพดำ้นอุตสำหกรรมอำหำร 3 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพดำ้นอุตสำหกรรมอำหำร 
สมัมนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
ปัญหำพิเศษวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 
หวัขอ้ศึกษำพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำร
อำหำร 
กำรศึกษำดูงำนดำ้นอุตสำหกรรมอำหำร 

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

- 
2(120) 
3(230) 
1(1-0) 
3(0-6) 
2(2-0) 

 
1(0-3) 

3(2-3-5) 
- 

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

- 
- 

3(2-3-5) 
- 
- 

3(270) 
1(0-2-1) 
3(0-6-3) 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 

 
   4.9  หมู่วชิาวนศาสตร์ (508) 
รหสัวิชำ 

ช่ือวิชำ 
น(ท-ป) 
(เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

5082501 
 

5092501 
 

กำรอนุรักษท์รัพยำกรป่ำไม ้ 2(1-2) 2 (1-2-23) 

 
 
   4.10  หมู่วชิา การชลประทาน  (509) 

 

รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) น(ท-ป-อ)
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รหสัใหม่ รหสัเก่ำ (เก่ำ ใหม่ 
5092101 
5092102 
5092401 

 

5112101 
5112102 
5112401 

 

หลกักำรชลประทำน 
เทคโนโลยีกำรใหน้ ้ำแก่พืช 
กำรจดักำรชลประทำนในไร่นำ 

3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 

3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 

 

   4.11  หมู่วชิาเกษตรกลวธิาน  (511) 
รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) 

(เก่ำ 
น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

5111101 
5113201 

- 
- 
- 
- 

5113102 
- 

5113202 

5121101 
5121201 
5122301 
5122501 
5122502 
5122503 
5123101 
5123201 
5123202 

งำนช่ำงเกษตรเบ้ืองตน้ 
เคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองทุ่นแรง 
กำรเช่ือมและกำรบดักรี 
กำรก่อสร้ำงในฟำร์ม 
ไฟฟ้ำในฟำร์ม 
กำรส ำรวจรังวดัเพ่ือกำรเกษตร 
กำรผลิตอุปกรณ์กำรเกษตร 
เคร่ืองจกัรกลหนกั 
กำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองทุนแรงเกษตร 
 

3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-3) 

 

3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 

- 
- 
- 
- 

3 (2-2-5) 
- 

2 (1-3-3) 

 

   4.12  หมู่วชิาเกษตรศึกษา  (512) 
รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) 

(เก่ำ 
น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

5121101 
5121102 
5121103 
5122104 
5122105 
5123201 
5124901 

 

5151101 
5151102 
5151103 
5152101 
5152102 
5153201 
5154901 

 

กำรศึกษำเกษตรในประเทศไทย 
กำรจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเกษตร 
เกษตรกรรมส ำหรับครูปฐมวยั 
โครงกำรเกษตร 
องคก์ำรหรือสมำคมทำงกำรเกษตร 
เทคโนโลยีกำรเกษตรนอกระบบ 
วิธีวิจยัและสถิติเบ้ืองตน้ทำงกำรศึกษำศำสตร์เกษตร 

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

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

   4.13  หมู่วชิาการส่งเสริมการเกษตร  (513) 
รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) น(ท-ป-อ)
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รหสัใหม่ รหสัเก่ำ (เก่ำ ใหม่ 
5133101 
5133102 
5133103 
5133104 
5133105 
5133201 
5133202 
5134106 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5134203 
- 

5134204 
5134205 

 
- 

5134206 
5134901 

5133101 
- 

5133102 
5133103 

- 
5133201 
5133202 
5134101 
5134102 
5134103 

 
5134104 
5134105 
5134106 
5134107 
5134201 
5134202 
5134203 
5134204 
5134205 
5134206 
5134207 

 
5134208 
5134901 
5134901 

หลกักำรส่งเสริมกำรเกษตร 
กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร 
องคก์ำรและสมำคมทำงกำรเกษตร 
กำรพฒันำชุมชนกบักำรพฒันำกำรเกษตร 
กำรพฒันำชนบทแบบผสมผสำน 
ทฤษฎีกำรจูงใจ 
หลกัและวิธีกำรฝึกอบรมเกษตรกร 
กำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบผสมผสำน 
กำรจดัตั้งและด ำเนินงำนสถำบนัเกษตรกร 
โครงสร้ำงและกำรส่งเสริมกำรพฒันำชุมชน 
ทำงกำรเกษตร 
กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเกษตรในครัวเรือน 
กำรส่งเสริมกำรปศุสตัว ์
กำรส่งเสริมกำรประมง 
กำรส่งเสริมกำรผลิตพืช 
จิตวิทยำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ำรทำงกำรเกษตร 
ผูน้ ำและกำรพฒันำลกัษณะกำรเป็นผูน้ ำทำงกำรเกษตร 
กำรศึกษำและวิเครำะห์สภำพชุมชนเกษตรในชนบท 
สงัคมวิทยำเพ่ือพฒันำอำชีพเกษตร 
กำรบริหำรงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
กำรวำงแผนและกำรประเมินผลของงำนส่งเสริม 
กำรเกษตร 
กำรวำงแผนและประเมินผลของงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
กำรนิเทศงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
วิธีวิจยัและสถิติเบ้ืองตน้ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร 

3(3-0) 
- 

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

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

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

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

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

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3 (3-0-6) 
- 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
- 

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

 
 
 
 

   4.14  หมู่วชิาส่ือสารการเกษตร (514) 
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รหสัวิชำ ช่ือวิชำ น(ท-ป) 
(เก่ำ 

น(ท-ป-อ)
ใหม่ รหสัใหม่ รหสัเก่ำ 

5142401 
5143101 
5143102 
5143103 

- 
5143301 

- 
- 

5143401 
5144201 

- 
5144203 

- 
5144501 

5142401 
5143101 
5143102 
5143103 
5143201 
5143301 
5143302 
5143303 
5143401 
5144201 
5144202 
5144203 
5144204 
5144501 

วิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่เกษตรกร 
ส่ือสำรกำรเกษตรเบ้ืองตน้ 
ทฤษฎีกำรส่ือสำรเพ่ือกำรเกษตร 
กำรส่ือสำรกำรเกษตรเพ่ือกำรพฒันำประเทศ 
กำรถ่ำยภำพเพ่ืองำนกำรเกษตร 
กำรประชำสมัพนัธ์ทำงกำรเกษตรเบ้ืองตน้ 
กำรเขียนเพ่ือกำรประชำสมัพนัธ์ทำงกำรเกษตร 
หลกักำรเขียนข่ำวกำรเกษตร 
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร 
โสตทศันูปกรณ์กำรสอนเกษตร 
กำรผลิตรำยกำรวิทยกุำรเกษตร 
กำรใชโ้สตทศันูปกรณ์เพ่ือกำรเกษตร 
กำรวำงแผนและกำรเขียนบทภำพยนตร์ทำงกำรเกษตร 
กำรวำงแผนและประเมินผลโครงกำรส่ือสำรกำรเกษตร 

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

3 (2-2-5) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 

- 
3 (3-0-6) 

- 
- 

3 (2-2-5)  
3 (2-2-5) 

- 
3 (2-2-5) 

- 
2 (2-0-4) 
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