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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Management Technology

วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร)
B.Sc. (Agricultural  Management Technology)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา

มุงเนนการจัดการบริหารเทคโนโลยีการเกษตร รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นําเทคโนโลยีการจัดการการเกษตรสูทองถ่ินอยางยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ใหมีความรู ทักษะ ความสามารถทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตรมาบริหารดาน

การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการธุรกิจเกษตร การจัดการเก่ียวกับการผลิต  การแปรรูป
และการเพ่ิมมูลคาผลิตผล สูทองถ่ินและชุมชนอยางยั่งยืน

2. มีสามารถบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร   ไดอยางเหมาะสมและ
สามารถนําไปใชประโยชนตอตนเองและสังคมโดยการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประเพณีและวัฒนธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. มีความยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล ท้ังในการประกอบอาชีพและการปฏิบัติภารกิจดาน
การเกษตร มีเจตคติตอวิชาชีพ มีความใฝรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

- กลุมภาษา 9 หนวยกิต
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
- กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
- กลุมวิชาแกน 21 หนวยกิต
- กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 15 หนวยกิต
- กลุมวิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต

บังคับ 28 หนวยกิต
เลือก 23 หนวยกิต

- กลุมวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1 กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)

1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

3(3-0)

1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving

3(3-0)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development

3(3-0)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาแกน 21 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes

1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)
Developing Skills in English

3561102 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0)
Small Business Management

3592202 เศรษฐศาสตรการเกษตร 3(3-0)
Agricultural Economics

4011309 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3(2-3)
Fundamental Physics

4021101 เคมีท่ัวไป 1 3(2-2)
General Chemistry 1

4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(2-3)
Fundamental Biology
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หนวยกิต

3521101 การบัญชี 1 3(3-0)
Accounting 1

3541101 หลักการตลาด 3(3-0)
Principles of Marketing
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3562213 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0)
Agribusiness Management

5002206 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตรเบื้องตน 3(2-2)
Introduction to Agricultural Management Technology

5002205 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเก่ียวกับการเกษตร 3(2-2)
Technology from Royal Initiative for Agriculture

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต
บังคับเรียน 28 หนวยกิต

5001101 ปฐพีวิทยา 3(2-2)
Soil Science

5001102 หลักพืชศาสตร 3(2-2)
Principles of Plant Science

5004907 สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 1(0-3)
Seminar in Agricultural Management Technology

5041101 หลักการเลี้ยงสัตว 3(2-2)
Principles of Animal Science

5003104 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 3(2-2)
Postharvest Technology

5003107 เทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตผลเกษตร 3(2-2)
Technology of Food Preservation and Agricultural Products Processing

5003109 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการเกษตร 3(2-2)
Biotechnology for Agriculture

5004105 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 3(2-2)
Seed Production Technology

5004909 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 3(1-6)
Special Problems of Agricultural Management Technology

5004809 ระเบีนบวิธีวิจัย ทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 3(2-2)
Research Methodology in Agricultural Management Technology
เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ 23 หนวยกิต

3542103 สินคาเกษตรกรรม 3(3-0)
Agricultural Goods

4051301 อุตุนยิมวิทยาเพ่ือการเกษตร 2(2-0)
Agricultural Meteorology

5001106 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3(2-2)
Crop Production Technology

5001201 การเกษตรในทองถ่ิน 3(2-2)
Local Agriculture

5001202 เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรท่ียั่งยืน 3(2-2)
Technology for Sustainable Agriculture



4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร หนา 4

5001203 เทคโนโลยีการสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2)
Value Added Technology for Agricultural Products

5002105 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 3(2-2)
The New Theory on Farming Practice According to Royal Initiative

5002106 เกษตรธรรมชาติ 3(2-2)
Natural Agriculture

5002601 การวางแผนและการจัดการฟารม 3(2-2)
Farm Planning and Management

5002602 การตลาดเกษตรและสหกรณการเกษตร 3(3-0)
Agricultural Marketing and Co-operative

5002603 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม 3(2-2)
Agricultural and Environmental Resources Management

5004203 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเกษตร 3(3-0)
Agricultural Project Analysis and Appraisal

5004501 กฎหมายการเกษตร 3(3-0)
Agricultural  Laws

5013201 ความอุดมสมบูรณของดิน 3(2-2)
Soil Fertility

5013302 เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุย และน้ํา 3(2-2)
Soil, Fertilizer and Water Management Technology

5014601 เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 3(2-2)
Technology of Fertilizer Production and Usage

5021502 พืชไรเศรษฐกิจ 3(2-2)
Economic Field Crops

5032202 หลักการผลิตผัก 3(2-2)
Principles of Vegetable Production

5032302 ไมดอกไมประดับ 3(2-2)
Floriculture and Ornamental Plants

5033206 การผลิตเห็ด 3(2-2)
Mushroom Production

5033401 หลักการไมผล 3(2-2)
Principles of Pomology

5003110 เทคโนโลยีการสงเสริมการเกษตร 3(2-2)
Agricultural  Extension Technology

5003111 เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 3(3-0)
Agricultural Technology for Environment and Tourism

5003112 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางการเกษตร 3(3-0)
Technology of Agricultural Pollution Management

5033502 การจัดการสถานเพาะชํา 3(2-2)
Nursery Management
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5033505 การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน 3(2-2)
Landscape Design and Management

5033504 หลักการขยายพันธุพืช 3(2-2)
Principles of Plant Propagation

5034103 เทคโนโลยีการจัดการพืชสมุนไพร 3(3-0)
Herbal Management Technology

5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพ่ือการเกษตร 3(2-2)
Plant Tissue Culture for Agriculture

5034504 การปลูกพืชไรดิน 3(2-2)
Soiless Culture

5042414 อาหารและเทคโนโลยีการใหอาหารสัตว 3(2-2)
Feeds and Feeding Technology

5042513 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน 3(2-2)
Technology for Integrated Livestock Enterprises

5061601 เทคโนโลยีทางการประมง 3(2-2)
Technology for Fisheries

5082102 เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช 3(2-2)
Plant Pest Control Technology

5112103 การชลประทานทางการเกษตร 2(2-1)
Agricultural Irrigation

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5002807 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 2(90)

เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
Preparation for Professional Internship in
Agricultural Management Technology

5002808 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 5(450)
Professional Internship in Agricultural Management Technology
หรือ

5003810 การเตรียมฝกสหกิจศึกษา 1(45)
ดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
Preparation for Co-operative Iducation in
Agricultural Management Technology

5004810 สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 6(540)
Professional Internship in Agricultural Management Technology

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนราช
วิชาในวิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111 English for Communication and Study Skills

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม

Language  and Culture
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ

2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต

Truth and Development of Life
3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน

Aesthetics for Self Development
3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน

Laws in Daily Life
3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

Technology and Development
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2) หมวดวิชาเฉพาะดาน 104 หนวยกิต
2.1) วิชาแกน 21 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes
English through specific fields, such as science, technology and commerce

to improve students’knowledge in particular fields as well  as their ability to learn  English
through their own motivation to use the language. Discussion of ideas from  texts and
highlight of presentation techniques included.
1500109 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(3-0)

Developing Skills in English
Reading and writing skills to cope with future career demands. Including

practices in different reading strategies: scanning, skimming, identifying main ideas and
specific information. Reading sources from newspapers, brochures, advertisements,
itineraries and the internet. Including writing practices in job application letters and
resumes, note-taking and summarizing chosen texts.
3561102 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0)

Small Business Management
ปญหาเ ก่ียวของในการดํ า เนินงานธุ ร กิจขนาดยอมในดานการจัดองคกร การ

ปฏิบัติงานการเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาดยอม การลงทุน เงินทุน การควบคุมการบริหาร การติดตอ
ประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงาน รัฐบาล การประเมินผลการ
ดําเนินการธุรกิจขนาดยอม
3592202 เศรษฐศาสตรเกษตร 3(3-0)

Agricultural Economics
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร

ปญหาดานการเกษตร หลักเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของกับการเกษตร สินเชื่อ การตลาดและราคาผลผลิต
การเกษตร การบริโภค สหกรณ การเกษตร ธุรกิจการเกษตรนโยบายของการเกษตรทางการคาระหวาง
ประเทศและการผลิต
4011309 ฟสิกสพื้นฐาน 3(2-3)

Fundamental Physics
ระบบหนวยเวคเตอร การเคลื่อนท่ีของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน โมเมนต

งาน กําลัง พลังงาน เครื่องกลอยางงาย  ความหนาแนน หลักของอารคีเมเดส ความรูเบื้องตนเก่ียวกับความรอน ไฟฟา
แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และการประยุกตใช
4021101 เคมีท่ัวไป 1 3(2-2)

General Chemistry 1
หลักเคมีเบื้องตน การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ ของผสมสารละลาย วิธี

แยกโดยการกลั่น การกรอง การตกผลึก การใชตัวทําละลายและโครมาโทรกราฟ ระบบเปด ระบบปด
ประมาณสารสัมพันธ ความเขมขนของสารละลาย อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน
ปฏิกิริยาเคมีองคประกอบท่ีมีผลตออัตราของปฏิกิริยา กรดเบส เกลือ อินดิเคเตอร สมบัติแกสความสัมพันธ
ระหวางปริมาตร    ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฏีจลน  โมเลกุลของแกส การแพรของแกส
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4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-3)
Fundamental Biology
สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ การเจริญเติบโต ระบบตางๆ

ของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต กําเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หนวยกิต
3521101 การบัญชี 1 3(3-0)

Accounting 1
แมบทการบัญชี 1 หลักบัญชีคู วิเคราะหรายการคา บันทึกรายการในสมุดรายวันข้ันตน

สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทําการ จัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและปดบัญชี การทํางบการเงินของ
กิจการใหบริการ และกิจการซื้อมาขายไปและการบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม การบัญชีเก่ียวกับกิจการไมแสวง
กําไร
3541101 หลักการตลาด 3(3-0)

Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักการธุรกิจอยางหนึ่ง

โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนผสมทางการตลาด ระบบ
การตลาดและเปาหมายแรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเก่ียวกับสวนผสมการตลาดและประเภท
ของตลาด
3562213 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0)

Agribusiness Management
ความหมาย ความสําคัญ การจัดการตลาด การจัดการทางการเงินสําหรับธุรกิจเกษตร

องคประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร สินเชื่อเพ่ือการเกษตร ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร
นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับระบบธุรกิจเกษตร ปญหาและแนวทางธุรกิจเกษตร
5002206 เทคโนโลยีการจัดการการเกษตรเบ้ืองตน 3(2-2)

Introduction to Agricultural Management  Technology
การนําเทคโนโลยีการจัดการมาใชในการผลิตพืชและสัตว เทคโนโลยีการจัดการเก่ียวกับ

ระบบการผลิต เทคโนโลยีการจัดการเก่ียวกับปจจัยการผลิตพืชและสัตวเทคโนโลยีการจัดการเก่ียวกับวิธี
ปลูกพืช – เลี้ยงสัตว การเก็บเก่ียวผลผลิต การนําเทคโนโลยีมาจัดการดานการหาขอมูลตลาดสินคาเกษตร
5002205 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 3(2-2)

Technology from Royal Initiative for Agriculture
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเก่ียวกับการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กับเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร “ทฤษฎีใหม” ตามแนวพระราชดําริ ทฤษฎีใหม วาดวยการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การจัดระบบการผลิต และทรัพยากรไรนาตามรอยยุคลบาทสูเศรษฐกิจ
พอเพียง การบริหารจัดการท่ีดินเพ่ือการเกษตรตามแนวพระราชดําริ การประยุกตหลัก “ทฤษฎีใหม” มาใช
กับการเกษตรแนวพระราชดําริและการพัฒนาชนบท ศักยภาพของเทคโนโลยีการเกษตร การถายทอด
นวัตกรรมทางการเกษตร ทฤษฎีการปองกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญาแฝก ทฤษฎีแกลง
ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 51 หนวยกิต
บังคับ 28 หนวยกิต

5001101 ปฐพีวิทยา 3(2-2)
Soil Science
ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุ

อาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับปลูกพืช การอนุรักษดินและน้ํา ชนิด
ของดิน การวิเคราะหคุณสมบัติของดิน การหาความชื้น ศึกษาตัวอยางปุย เปรียบเทียบคุณสมบัติของปุย
โดยการปลูกทดลอง การทําปุยหมัก การใชปุยอินทรียในแปลงทดลอง
5001102 หลักพืชศาสตร 3(2-2)

Principles of Plant Science
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาท่ีสําคัญของราก

ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญท่ีเกิดข้ึนในพืชเก่ียวกับโภชนาการของพืช การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช การ
จําแนกประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชท่ีปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบตาง ๆ  หลักการ
บํารุงรักษา หลักการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช หลักการเก็บเก่ียวผลผลิต และวิทยาการภายหลังการ
เก็บเก่ียวผลผลิต
5004907 สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 1(0-3)

Seminar in Agricultural Management Technology
ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล หรือปญหาตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับทางเทคโนโลยีการจัดการ

การเกษตร ท้ังไทยและ/หรือตางประเทศ จัดทํารายงาน และนําเสนอผลงาน นํามาแลกเปลี่ยน เรียนรู และ
อภิปรายกลุม
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว 3(2-2)

Principles of Animal Science
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตวกับ

สภาพแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว พ้ืนฐานของการ
ปรับปรุงพันธุสัตว การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตวในระยะตาง ๆ  อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกัน
และควบคุมรักษาโรคสัตว การจัดการฟารมสัตวเพ่ือการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนายและการทํา
ผลิตภัณฑจากสัตว บัญชีท่ีจําเปนในการเลี้ยงสัตว
5003104 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-2)

Postharvest Technology
ปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรท่ี

นํามาใชเปนวัตถุดิบและแปรรูปเปนอาหาร ศึกษาถึงสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียว การสุก การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพระหวางการเก็บและการเสื่อมเสีย ศึกษาวิธีการปองกัน หรือลดการเปลี่ยนแปลงใหมากท่ีสุด
ระหวางการบรรจุ การขนสงและการจําหนาย
5003107 เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตผลเกษตร 3(2-2)

Technology of Food Preservation and Agricultural Products Processing
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูป การใชเทคโนโลยี

เพ่ือถนอมอาหารและแปรรูปผลิตผลเกษตร ปจจัยท่ีทําใหผลิตผลเกิดการบูดเนาเสียหาย การใช การควบคุม
และการปองกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนิค และวิธีแปรรูปอาหาร วิธีทําผลิตภัณฑอาหารแบบตางๆ
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5003109 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร 3(2-2)
Biotechnology for Agriculture
เทคโนโลยีชีวภาพกับการพัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเปนประโยชนทาง

การเกษตรในการปรับปรุงดินและสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช การควบคุมศัตรูพืช การปศุสัตว การ
ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศน
5004105 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ 3(2-2)

Seed Production Technology
ประโยชนและความสําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ การเกิดและพัฒนาการองคประกอบทาง

เคมี คุณสมบัติทางกายภาพ คุณภาพของเมล็ด การงอก การพักตัว วิธีแกการพักตัวของเมล็ด เทคนิคการ
ผลิตเมล็ดพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุเพ่ือการคาในประเทศไทย ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิต การปลูกและการดูแล
รักษาการเก็บเก่ียว การเก็บรักษา เทคนิคการทดสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุดานตาง ๆ  การปรับปรุงคุณภาพ
เมล็ดพันธุและหลักเกณฑการรับรองเมล็ดพันธุพืช
5004909 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 3(1-6)

Special Problems of Agricultural Management Technology
คนควาปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตรท่ีเก่ียวของกับงานท่ีเรียน รายงาน

คนควาของนักศึกษา จากการทดลองดานตาง ๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน
หรือดําเนินการวิจัย หรือออกแบบสอบถามบุคคล  ตาง ๆ
5004809 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 3(2-2)

Research Methodology in Agricultural Management Technology
ความหมาย วัตถุประสงค ขอบเขต การออกแบบและการวางแผนการวิจัย ท่ีมาของปญหา

ข้ันตอนของการวิจัย วิธีการวิจัย และวิธีการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยดานเทคโนโลยีการ
จัดการการการเกษตร แบบตาง ๆ อยางเหมาะสม การจัดทํารายงานและการเผยแพรผลงานวิจัยดาน
เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร

เลือกเรียน 23 หนวยกิต
3542103 สินคาเกษตรกรรม 3(3-0)

Agricultural Goods
การดําเนินงานและการจัดการสินคาเกษตรกรรม ปญหาการตลาดเก่ียวของกับการเกษตร

หรือสถาบันเกษตรกรท่ีดําเนินธุรกิจดานการตลาดท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เชน ขาว ขาวโพด
ขาวฟาง ยางพารา ยาสูบ สัตวน้ํา ปศุสัตว ผัก ผลไม ไมดอก ฯลฯ ปญหาการแปรรูป การขนสง การ
จําหนาย การโฆษณา และการกําหนดราคา ผลงานวิจัยและคนควาเก่ียวกับการตลาด ผลิตผลท่ีสําคัญ
4051301 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 3(3-0)

Agricultural Meteorology
ปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช องคประกอบของบรรยากาศ ความชื้น

อุณหภูมิ ความดัน ความสําคัญของภูมิอากาศ ภูมิอากาศไทย ลมฟาอากาศประจําทองถ่ิน ขอมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาสําหรับการเกษตร การชลประทานและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของไทย
5001106 เทคโนโลยีการผลิตพืช 3(2-2)

Crop Production Technology
ความสําคัญของการผลิตพืช การจัดการและข้ันตอนในการผลิตพืช เชน ระบบการปลูกพืช

แบบตาง ๆ  วิธีการปลูกพืช การเตรียมดิน การใหน้ํา ระบบชลประทาน การจัดการอาหารพืช หลักการ
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ปองกันกําจัดศัตรูพืช การตัดสินใจในการเลือกชนิดพืชปลูก การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว
การแปรรูป การตลาด มาตรฐานผลผลิตทางพืช
5001201 การเกษตรในทองถิ่น 3(2-2)

Local Agriculture
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรเกษตรสถานภาพการ

พัฒนาการเกษตรในทองถ่ิน ท้ังในอดีต ปจจุบัน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะในดานท่ีสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจและความเปนอยูของชุมชนในทองถ่ิน วิธีการศึกษาชุมชน ศึกษาและสํารวจผลผลิตและ
วงจรทางดานเกษตร 10 อันดับแรกของทองถ่ิน
5001202 เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรท่ีย่ังยืน 3(2-2)

Technology for Sustainable Agriculture
ความหมาย ลักษณะ ทรัพยากรทองถ่ิน การพัฒนา การประดิษฐ และปรับใชเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับทองถ่ิน การสํารวจภูมิปญญาทองถ่ินกับการเกษตร การจัดการระบบเกษตรยั่งยืนในทองถ่ิน
5001203 เทคโนโลยีการสรางมูลคาเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2)

Value Added Technology for Agricultural Products
ความสําคัญของการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาเทคนิค

และวิธีการ ปจจัยและกระบวนการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปและ
ถนอมผลิตผลทางการเกษตร การใชประโยชนจากของเหลือใชทางการเกษตร เปนตน
5002105 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 3(2-2)

The New Theory Farming Practice According to Royal Initiative
ความสําคัญ หลักการ วิธีดําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติตอระบบเศรษฐกิจ

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน  แปลงสาธิตการเกษตร ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ โดยอาศัยหลักการ
30-30-30-10 หลักการและความสัมพันธของพืช-สัตวในระบบนี้
5002106 เกษตรธรรมชาติ 3(2-2)

Natural Agriculture
ความหมาย ความสําคัญ และแนวทางในการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ ดิน   และการ

จัดการดินในแนวทางการทําการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิคการทําและการใชปุยจากธรรมชาติ หลักการ
ทําไรนาสวนผสม วัสดุธรรมชาติและการใชประโยชนในการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมี
5002601 การวางแผนและการจัดการฟารม 3(2-2)

Farm Planning and Management
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวางแผนและจัดการฟารม สภาวะการทําฟารมของประเทศ

ไทยในปจจุบัน หลักเศรษฐศาสตรท่ีใชในการวางแผนและจัดการฟารม การทําบัญชีและบันทึกกิจการฟารม
การวัดผลสําเร็จในการทําฟารม การวางแผนและจัดทํางบประมาณฟารม
5002602 การตลาดเกษตรและสหกรณการเกษตร 3(3-0)

Agricultural Marketing and Co- operative
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับตลาดเกษตรและสหกรณการเกษตร สถานการณการผลิตและการ

บริโภคสินคาเกษตรของประชากรไทย อุปสงคและอุปทาน ของสินคาเกษตร ตลาดเกษตรและคนกลางใน
ตลาดเกษตร การกําหนดราคาสินคาเกษตร การแขงขันในตลาดเกษตร ตนทุนและสวนเหลื่อมการตลาด
เกษตร สหกรณการเกษตร นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวของกับตลาดเกษตรและสหกรณการเกษตร
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5002603 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม 3(2-2)
Agricultural and Environmental Resources Management
ความหมายของทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม ผลกระทบท่ีเกิดจากมนุษย

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเกษตร และสภาวะทางธรรมชาติ วิธีการจัดการและการปองกัน ควบคุมภัย
อันตรายจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5004203 การวิเคราะหและประเมินผลโครงการทางการเกษตร 3(3-0)

Agricultural Project Analysis and Appraisal
โครงสรางและการวางแผนโครงการ แนวความคิดพ้ืนฐานของการวิเคราะหโครงการ

เกณฑในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ  เพ่ือการลงทุนทางการเกษตร การวิเคราะหคาใชจายของโครงการ การ
วิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ การวิเคราะหการเงินของโครงการ การวิเคราะหโครงการภายใตภาวะ
ความเสี่ยงดานตาง ๆ การประเมินความเปนไปไดของโครงการ วิธกีารประเมินผลโครงการ
5004501 กฎหมายการเกษตร 3(3-0)

Agricultural Laws
ความสําคัญของการใชกฎหมายในการเกษตร สาระสําคัญในกฎหมายฉบับตาง ๆ  เชน

พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ร.บ.ปุย พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ พ.ร.บ.โรคสัตว พ.ร.บ.ชลประทาน พ.ร.บ.ประมง พ.ร.บ.ปาไม
พ.ร.บ.เมลด็พันธุ พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ  พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ เปนตน
5013201 ความอุดมสมบูรณของดิน 3(2-2)

Soil Fertility
ปจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเปนประโยชน ความสัมพันธ

ของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดินการปรับปรุงดิน ปญหาเก่ียวกับความ
อุดมสมบูรณของดินในประเทศไทยและการแกปญหา
5013302 เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุย และน้ํา 3(2-2)

Soil, Fertilizer and Water Management Technology
บทบาทของดิน ปุย น้ํา ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การประเมิน ความอุดม

สมบูรณ การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน เทคนิคการใชปุยและผลตกคาง สถานะของน้ําในดิน ความ
ตองการน้ําของพืช เทคนิคการใหนําและระบายน้ํา การจัดระบบความสัมพันธของดิน ปุย และน้ําเพ่ือการ
เพ่ิมผลผลิตในพืชท่ีมีความสําคัญของเศรษฐกิจ
5014601 เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 3(2-2)

Technology of Fertilizer production and Usage
บทบาทของปุยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหลงท่ีมาของปุยขบวนการผลิตทาง

อุตสาหกรรมปุย การใชประโยชนของปุยเคมี ปญหาและความเสียหายเก่ียวกับสภาพแวดลอมเนื่องจากการ
ใชปุยและวิธีการแกปญหา
5021502 พืชไรเศรษฐกิจ 3(2-2)

Economic Field Crops
ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ หลักการปฏิบัติบํารุงพืชเศรษฐกิจ การปลูกขาวและพืชไร

ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน ตัวอยางพืชท่ีควรสงเสริมใหปลูกเพ่ือเศรษฐกิจ ประโยชนและ
หลักการพิจารณาทําไรนาสวนผสม เพ่ือเพ่ิมรายไดของเกษตรกร
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5032202 หลักการผลิตผัก 3(2-2)
Principles of Vegetable Production
วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5001102 หลักพืชศาสตร
ประโยชนและความสําคัญของผัก การจําแนกและการแบงชนิดของพืชผัก ชนิดและลักษณะ

ประจําพันธุ การเลือกพ้ืนท่ีในการปลูกผัก การหาความงอก และวิธีเรงการงอกของเมล็ดพันธุผัก การขยายพันธุ การ
คัดเลือกพันธุ ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเก่ียว
การตัดแตง การบรรจุและการจัดจําหนาย เทคนิคการปลูกผักสมัยใหมโดยไมใชดิน
5032301 ไมดอกไมประดับ 3(2-2)

Floriculture and Ornamental Plants
ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ การจัดแบงประเภทของไมดอกไมประดับ

ปจจัยท่ีเก่ียวกับการผลิตไมดอกไมประดับ อุปกรณท่ีใชปลูก วิธีการปลูกและการปองกันจํากัด การเก็บเก่ียว
และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การตลาดและการจัดจําหนาย
5033206 การผลิตเห็ด 3(2-2)

Mushroom Production
ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด

การจัดแบงประเภทเห็ด สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ด
ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหลงผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูป
ผลิตภัณฑเห็ด  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะเสนใยและสปอรของเห็ด การเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ สูตร PDA และสูตรดัดแปลง การเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ จากเนื้อเยื่อกานดอก กลีบดอก และ
สปอร การตอเชื้อ การผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดธัญพืชและอินทรียวัตถุอ่ืน ๆ  การผลิตเห็ดชนิดตาง ๆ  การ
ถนอมและแปรรูปเห็ด
5033401 หลักการไมผล 3(2-2)

Principles of Pomology
วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  5001102 หลักพืชศาสตร
ไมผลและการแยกประเภทของไมผล สวนประกอบตาง ๆ  ของไมผล การออกดอกและ

สรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพ้ืนท่ีปลูก การเลือก
ชนิดพันธุไมผลท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาด การเตรียมพ้ืนท่ีปลูกไมผล การดูแล
รักษา ปรับปรุง การบํารุงไมผล วิธีการขยายพันธุท่ีเหมาะสมกับไมผลแตละชนิด การเก็บเก่ียว การปฏิบัติการ
หลังการเก็บเก่ียว และการจําหนายผลิตผล
5033502 การจัดการสถานเพาะชํา 3(2-2)

Nursery Management
ความหมาย ประโยชน และความสําคัญของสถานเพาะชํา การจําแนกชนิดของเรือนเพาะ

ชํา การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชําและสิ่งกอสราง ลักษณะของธุรกิจสถานเพาะชํา หลักการบริหารสถาน
เพาะชํา การจัดการวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในสถานเพาะชํา เชน ภาชนะปลูก ดินปลูก อุปกรณใหน้ํา ปุย ยา
ปราบศัตรูพืช และสารเคมีอ่ืน ๆ  การฆาเชื้อวัสดุปลูก การจัดกระบะและแปลงเพาะชํา และการควบคุม
สภาพแวดลอมในเรือนเพาะชํา การจัดพันธุภายในและภายนอกเรือนเพาะชํา การจัดการผลิตและจําหนาย
พันธุไมเปนการคา



15

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร หนา 15

5033505 การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน 3(2-2)
Landscape Design and Management
ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวนและตกแตงสถานท่ี ทฤษฎีและองคประกอบทาง

ศิลป การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน  ประเภท และหลักของการจัดสวน  องคประกอบของการจัด
สวนการดําเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุไม วิธีการปลูกหญาและพันธุไมในสวน การบํารุงรักษา
สวน การคํานวณคาใชจายในการจัดสวน
5033504 หลักการขยายพันธุพืช 3(2-2)

Principles of Plant Propagation
อุปกรณและการเตรียมสถานท่ีใหเหมาะสมกับการขยายพันธุ พืช ประโยชนและ

ความสําคัญเก่ียวกับการขยายพันธุพืช ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชโดยวิธีการ
ตาง ๆ  การดูแลรักษา การใชสารเคมีและเทคนิคตาง ๆ ในการขยายพันธุพืช ปฏิบัติการขยายพันธุพืชแบบ
ตาง ๆ การดูแลรักษา และการจัดการสถานเพาะชําและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือของพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2)

Plant Tissue Culture in Agriculture
ความหมายและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหอง และเครื่องมือใน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช
5034504 การปลูกพืชไรดิน 3(2-2)

Soiless Culture
ความรูท่ัวไป ประวัติความเปนมาและประโยชนของการปลูกพืชไรดิน การวิเคราะหเพ่ือ

การตัดสินใจปลูกพืชไรดิน ระบบการปลูกพืชไรดินแบบตาง ๆ  การปลูกพืชแบบใหรากลอยในอากาศ การ
ปลูกพืชในวัสดุปลูก การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช โรงเรือนและวัสดุอุปกรณในการปลูกพืชไรดิน
สารละลายธาตุอาหารพืช การปลูกและการดูแลรักษา การปลูกพืชไรดินเชิงธุรกิจในประเทศไทย
5042414 อาหารและเทคโนโลยีการใหอาหารสัตว 3(2-2)

Feeds and Feeding Technology
ประโยชนและความสําคัญของอาหารสัตว การจําแนกประเภทและชนิดของอาหารสัตว

วัตถุดิบท่ีนิยมใชเปนอาหารสัตวในเมืองไทย คุณคาทางโภชนะของอาหารสัตวประเภทตาง ๆ  เทคนิควิธีใน
การประกอบสูตรอาหารสัตวมาตรฐานของอาหารและ พ.ร.บ. อาหารสัตว  อุตสาหกรรมสัตวโรคขาดอาหาร
และเทคนิควิธีในการปองกันกําจัด
5042513 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน 3(2-2)

Technology for Integrated Livestock Enterprises
เทคนิคการเลี้ยงสัตวรวมกัน การใชมูลสัตวเปนอาหารสัตว หรือกับงานเกษตรอยางอ่ืน

อัตราการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารท่ีใชสมทบเทคนิคในการผลิตการจัดการวงจรการ
ผลิต ตนทุนการผลิตและการจําหนาย
5061601 เทคโนโลยีการประมง 3(2-2)

Technology for Fisheries
ประวัติ ความสําคัญ และพัฒนาการของเทคโนโลยีในการทําการประมงแบบตาง ๆ  การ

ทําการประมงในแหลงน้ําจืด การประมงชายฝง การประมงทะเล เครื่องมือและเทคนิคการใช วิธีการทําการ
ประมง  การใชประโยชนจากทรัพยากรประมง และการอนุรักษ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประมง
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
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5082102 เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช 3(2-2)
Plant Pest Control Technology
ความหมายของศัตรูพืช ความสําคัญของศัตรูพืชตอการเกษตรและอ่ืนๆ ประเภทและชนิด

ของศัตรูพืช การแพรระบาดของศัตรูพืช การประเมินความเสียหายท่ีเกิดจากศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ
หลักการปองกันและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีการตางๆ เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
เทคนิคการปองกันกําจัดศัตรพืูชท่ีเหมาะสมในสภาพปจจุบัน ความปลอดภัยตอชีวิตและธรรมชาติ
5112103 การชลประทานทางการเกษตร 2(1-2)

Agricultural Irrigation
ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืช หลักการและเทคนิคการใหน้ําแกพืช แหลงน้ํา การวาง

แผนผังการใหน้ํา เครื่องมือและอุปกรณในการใหน้ํากับพืช ความกาวหนาของการใหน้ําแกพืช
5121101 งานชางเกษตร 3(2-2)

Farm Mechanic
ประวัติและความสําคัญ การพัฒนาเครื่องมือชางเกษตร ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานชาง

โลหะ ชางไม ชางปูน ไฟฟา และเครื่องจักรกลโรงงาน การบํารุงรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดงาน
โรงงาน
5003110 เทคโนโลยีการสงเสริมการเกษตร 3(2-2)

Agricultural  Extension Technology
การนําเทคโนโลยีมาใชในการสงเสริมการเกษตร บทบาทของการสงเสริมการเกษตรตอ

การพัฒนาประเทศ การดําเนินการเก่ียวกับกลุมและการสรางความเปนผูนํา ภูมิสังคม หลักการสงเสริม
การเกษตรในประเทศไทย หลักการติดตอสื่อสารการประชาสัมพันธในการสงเสริมการเกษตร การพูดในท่ี
ชุมชน การเขียนบทความ การประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ และเทคนิคท่ีใชในการประชุม การใช
เทคโนโลยีกับโสตทัศนูปกรณในงานสงเสริมเพ่ือการเกษตร การจัดนิทรรศการ หลักในการแสดงสาธิต การ
วางแผนและประเมินผลงานสงเสริม นโยบายบริหารงานสงเสริมการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีในปจจุบัน
งานพัฒนาสงเสริมการเกษตรบางอยางในประเทศไทย การศึกษาทางการเกษตร ปญหาเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพในประเทศไทย
5003111 เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 3(3-0)

Agricultural Technology for Environment and Tourism
อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิธีการและข้ันตอน โดยใชเทคโนโลยีการจัดการ

การเกษตรในเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว โดยเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสงเสริมการเกษตร
อินทรียสูทองถ่ิน และสามารถปรับใชเทคโนโลยีการจัดการการเกษตรท่ีเหมาะสมเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
เกษตร
5034103 เทคโนโลยีการจัดการพืชสมุนไพร 3(3-0)

Herbal  Management Technology
ประวัติความเปนมาและประโยชนของสมุนไพร ความเก่ียวของของสมุนไพรกับสาธารณสุข

ชุมชน ความรูเก่ียวกับสมุนไพรดานพฤกษศาสตร ดานการปลูกและการขยายพันธุ การคัดเลือก การเก็บ
และวิธีการเก็บสมุนไพรแตละชนิด ดานวิทยาศาสตร เก่ียวกับสมุนไพรของสมุนไพรแตละชนิด ดานเภสัช
วิทยา ดานพิษวิทยา ตลอดจนความรูเก่ียวกับวิธีใชและขอควรระวังของสมุนไพร การปลูกสมุนไพรกับ
การเกษตรอินทรีย การดูแลรักษาพืชสมุนไพร และการแปรรูป วัตถุดิบสมุนไพร ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข ภาวการณท่ัวไปของสมุนไพรในปจจุบันและอนาคต สถานการณการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
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เพ่ือเปนอาหารเสริมสุขภาพและเปนยารักษาโรค แนวทางการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเชิงพาณิชย รายชื่อ
สมุนไพรท่ีนาสนใจในการคัดเลือกเพ่ือการวิจัย การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพรของประเทศไทย
5003112 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางการเกษตร 3(3-0)

Technology of Agricultural Pollution Management
ชนิดและประเภทของสารพิษ สารพิษกับมลพิษทางดิน การจัดการและการปองกันการ

แพรกระจายของสารพิษ

2.4) กลุมวิชาชีพ 7 หนวยกิต
5002807 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 2(90)

Preparation for Professional Internship in Agricultural Management
Technology
กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการ

จัดการการเกษตร ในดานการรับรูลักษณะและโจทยของการประกอบวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ ซึ่งเก่ียวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
5002808 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 5(450)

Professional Internship in Agricultural Management Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตรในดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ณ

สถานท่ีซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณ
วิชาชีพแลว
5003810 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 1(45)

Preparation for Co-operative Iducation in Agricultural Management
Technology
การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยใหองค

ความรูเรื่องหลักการแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ การเสริมสรางทักษะและ
จริยธรรมในวิชาชีพ การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน

5004810 สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร 6(540)
Professional Internship in Agricultural Management Technology
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ณ สถานประกอบการ

ท่ีสาขาวิชาเห็นชอบ มีการประเมินผลการทํางานของนักศึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาและผู
ควบคุมการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จัดทํารายงานและนําเสนอการฝกปฏิบัติงาน

* นักศึกษาท่ีตองการเรียนดานสหกิจศึกษาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.5 ข้ึนไป
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต

เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึง่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนราช
วิชาในวิชาเอกนั้น
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