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ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
Bachelor of Science Program in Agricultural Management Technology
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร)
B.Sc. (Agricultural Management Technology)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

มุงเนนการจัดการบริหารเทคโนโลยีการเกษตร รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นําเทคโนโลยีการจัดการการเกษตรสูทองถิ่นอยางยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ให มี ค วามรู ทั ก ษะ ความสามารถทางเทคโนโลยี ก ารจั ด การการเกษตรมาบริ ห ารด า น
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการธุรกิจเกษตร การจัดการเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป
และการเพิ่มมูลคาผลิตผล สูทองถิ่นและชุมชนอยางยั่งยืน
2. มีสามารถบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ไดอยางเหมาะสมและ
สามารถนําไปใชประโยชนตอตนเองและสังคมโดยการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประเพณีและวัฒนธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. มี ค วามยึ ด มั่ น ในหลั ก ธรรมาภิ บ าล ทั้ ง ในการประกอบอาชี พ และการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด า น
การเกษตร มีเจตคติตอวิชาชีพ มีความใฝรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
- กลุมภาษา
9 หนวยกิต
- กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
- กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หนวยกิต
- กลุมวิชาแกน
21 หนวยกิต
- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
15 หนวยกิต
- กลุมวิชาเฉพาะดาน
51 หนวยกิต
บังคับ
28 หนวยกิต
เลือก
23 หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
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1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
1.3 กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
1500108
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes
1500109
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English
3561102
การจัดการธุรกิจขนาดยอม
Small Business Management
3592202
เศรษฐศาสตรการเกษตร
Agricultural Economics
4011309
ฟสิกสพื้นฐาน
Fundamental Physics
4021101
เคมีทั่วไป 1
General Chemistry 1
4031107
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3521101
การบัญชี 1
Accounting 1
3541101
หลักการตลาด
Principles of Marketing
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3562213
5002206
5002205

5001101
5001102
5004907
5041101
5003104
5003107
5003109
5004105
5004909
5004809

3542103
4051301
5001106
5001201
5001202

การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0)
Agribusiness Management
เทคโนโลยีการจัดการการเกษตรเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Agricultural Management Technology
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวกับการเกษตร
3(2-2)
Technology from Royal Initiative for Agriculture
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
51 หนวยกิต
บังคับเรียน
28 หนวยกิต
ปฐพีวิทยา
3(2-2)
Soil Science
หลักพืชศาสตร
3(2-2)
Principles of Plant Science
สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
1(0-3)
Seminar in Agricultural Management Technology
หลักการเลี้ยงสัตว
3(2-2)
Principles of Animal Science
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2)
Postharvest Technology
เทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(2-2)
Technology of Food Preservation and Agricultural Products Processing
เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการเกษตร
3(2-2)
Biotechnology for Agriculture
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ
3(2-2)
Seed Production Technology
ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
3(1-6)
Special Problems of Agricultural Management Technology
ระเบีนบวิธีวิจัย ทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
3(2-2)
Research Methodology in Agricultural Management Technology
เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
23 หนวยกิต
สินคาเกษตรกรรม
Agricultural Goods
อุตุนยิ มวิทยาเพื่อการเกษตร
Agricultural Meteorology
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Crop Production Technology
การเกษตรในทองถิ่น
Local Agriculture
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
Technology for Sustainable Agriculture
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5001203
5002105
5002106
5002601
5002602
5002603
5004203
5004501
5013201
5013302
5014601
5021502
5032202
5032302
5033206
5033401
5003110
5003111
5003112
5033502

เทคโนโลยีการสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
3(2-2)
Value Added Technology for Agricultural Products
การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
3(2-2)
The New Theory on Farming Practice According to Royal Initiative
เกษตรธรรมชาติ
3(2-2)
Natural Agriculture
การวางแผนและการจัดการฟารม
3(2-2)
Farm Planning and Management
การตลาดเกษตรและสหกรณการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Marketing and Co-operative
การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Agricultural and Environmental Resources Management
การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Project Analysis and Appraisal
กฎหมายการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Laws
ความอุดมสมบูรณของดิน
3(2-2)
Soil Fertility
เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุย และน้ํา
3(2-2)
Soil, Fertilizer and Water Management Technology
เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย
3(2-2)
Technology of Fertilizer Production and Usage
พืชไรเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic Field Crops
หลักการผลิตผัก
3(2-2)
Principles of Vegetable Production
ไมดอกไมประดับ
3(2-2)
Floriculture and Ornamental Plants
การผลิตเห็ด
3(2-2)
Mushroom Production
หลักการไมผล
3(2-2)
Principles of Pomology
เทคโนโลยีการสงเสริมการเกษตร
3(2-2)
Agricultural Extension Technology
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
3(3-0)
Agricultural Technology for Environment and Tourism
เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางการเกษตร
3(3-0)
Technology of Agricultural Pollution Management
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
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
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
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล ว และต องไม เ ป น รายวิ ช าที่กําหนดใหเรีย นโดยไมนั บหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนราช
วิชาในวิชาเอกนั้น
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญ ของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่ อ ความหมายอยา งถูก ต องและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม
1500111
English for Communication and Study Skills
3(3-0)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
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
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน
อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการของภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ
2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
2500114
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิล ปกรรมของมนุษย
ด า นความเชื่ อ ศาสนา สั ง คม บนพื้ น ฐานแห ง การมองเห็ น การได ยิ น การเคลื่ อ นไหวที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะที่
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
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2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจ กรรมสื บสานวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืน กลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิแ ละหน า ที่ ของพลเมื อ ง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ช ย กฎหมายทรั พ ยสิ น ทางป ญ ญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติ ที่มีผ ลกระทบต อสุ ขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัย พิบัติธ รรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุ ษย ตรรกวิ ทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ใ นด า นต าง ๆ ไดแ ก การศึ กษา ศาสนา วัฒ นธรรม อาชีพ และการสื่ อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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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
ป ญ หาเกี่ ย วข อ งในการดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ ขนาดย อ มในด า นการจั ด องค ก ร การ
ปฏิ บั ติ งานการเริ่ มต น ประกอบธุ ร กิ จ ขนาดยอม การลงทุน เงิน ทุน การควบคุมการบริห าร การติดตอ
ประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงาน รัฐบาล การประเมินผลการ
ดําเนินการธุรกิจขนาดยอม
3592202
เศรษฐศาสตรเกษตร
3(3-0)
Agricultural Economics
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร
ปญหาดานการเกษตร หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการเกษตร สินเชื่อ การตลาดและราคาผลผลิต
การเกษตร การบริโภค สหกรณ การเกษตร ธุรกิจการเกษตรนโยบายของการเกษตรทางการคาระหวาง
ประเทศและการผลิต
4011309
ฟสิกสพื้นฐาน
3(2-3)
Fundamental Physics
ระบบหนวยเวคเตอร การเคลื่อนที่ของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต
งาน กําลัง พลังงาน เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน หลักของอารคีเมเดส ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความรอน ไฟฟา
แมเหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสี และการประยุกตใช
4021101
เคมีทั่วไป 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
ปฏิกิริยาเคมีองคประกอบที่มีผลตออัตราของปฏิกิริยา 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 บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นตน
สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทําการ จัดทํางบทดลอง การปรับปรุงและป ดบัญชี การทํางบการเงินของ
กิจการใหบริการ และกิจการซื้อมาขายไปและการบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวง
กําไร
3541101
หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักการธุรกิจอยางหนึ่ง
โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนผสมทางการตลาด ระบบ
การตลาดและเปาหมายแรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาดและประเภท
ของตลาด
3562213
การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0)
Agribusiness Management
ความหมาย ความสําคัญ การจัดการตลาด การจัดการทางการเงินสําหรับธุรกิจเกษตร
องคประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร สินเชื่อเพื่อการเกษตร ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร
นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบธุรกิจเกษตร ปญหาและแนวทางธุรกิจเกษตร
5002206
เทคโนโลยีการจัดการการเกษตรเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Agricultural Management Technology
การนําเทคโนโลยีการจัดการมาใชในการผลิตพืชและสัตว เทคโนโลยีการจัดการเกี่ยวกับ
ระบบการผลิต เทคโนโลยีการจัดการเกี่ยวกับปจจัยการผลิตพืชและสัตวเทคโนโลยีการจัดการเกี่ยวกับวิธี
ปลูกพืช – เลี้ยงสัตว การเก็บเกี่ยวผลผลิต การนําเทคโนโลยีมาจัดการดานการหาขอมูลตลาดสินคาเกษตร
5002205
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวกับการเกษตร
3(2-2)
Technology from Royal Initiative for Agriculture
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวกับการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กับเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตร “ทฤษฎีใหม” ตามแนวพระราชดําริ ทฤษฎีใหม วาดวยการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัว การจัดระบบการผลิต และทรัพยากรไรนาตามรอยยุคลบาทสูเศรษฐกิจ
พอเพียง การบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรตามแนวพระราชดําริ การประยุกตหลัก “ทฤษฎีใหม” มาใช
กับการเกษตรแนวพระราชดําริและการพัฒนาชนบท ศักยภาพของเทคโนโลยีการเกษตร การถายทอด
นวัตกรรมทางการเกษตร ทฤษฎีการปองกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดินโดยหญาแฝก ทฤษฎีแกลง
ดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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2.3)
5001101

กลุมวิชาเฉพาะดาน
บังคับ

51
28

หนวยกิต
หนวยกิต
3(2-2)

ปฐพีวิทยา
Soil Science
ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุ
อาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับปลูกพืช การอนุ รักษดินและน้ํา ชนิด
ของดิน การวิเคราะหคุณสมบัติของดิน การหาความชื้น ศึกษาตัวอยางปุย เปรียบเทียบคุณสมบัติของปุย
โดยการปลูกทดลอง การทําปุยหมัก การใชปุยอินทรียในแปลงทดลอง
5001102
หลักพืชศาสตร
3(2-2)
Principles of Plant Science
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่สําคัญของราก
ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการของพืช การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช การ
จํ า แนกประเภทพื ช หลั กการพิ จ ารณาเลือ กพื ช ที่ป ลู ก หลัก และวิธี ก ารปลู ก พืช แบบต าง ๆ หลั กการ
บํารุงรักษา หลักการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต และวิทยาการภายหลังการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต
5004907
สัมมนาทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
1(0-3)
Seminar in Agricultural Management Technology
ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล หรือปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทางเทคโนโลยีการจัดการ
การเกษตร ทัง้ ไทยและ/หรือตางประเทศ จัดทํารายงาน และนําเสนอผลงาน นํามาแลกเปลี่ยน เรียนรู และ
อภิปรายกลุม
5041101
หลักการเลี้ยงสัตว
3(2-2)
Principles of Animal Science
ประโยชน แ ละความสํ า คั ญ ของการเลี้ ย งสั ต ว ความเหมาะสมของการเลี้ ย งสั ต ว กั บ
สภาพแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว พื้นฐานของการ
ปรับปรุงพันธุสัตว การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตวในระยะตาง ๆ อาหารและการใหอาหารสัตว การปองกัน
และควบคุมรักษาโรคสัตว การจัดการฟารมสัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว การจัดจําหนายและการทํา
ผลิตภัณฑจากสัตว บัญชีที่จําเปนในการเลี้ยงสัตว
5003104
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2)
Postharvest Technology
ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรที่
นํามาใชเปนวัตถุดิบและแปรรูปเปนอาหาร ศึกษาถึงสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การสุก การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพระหวางการเก็บและการเสื่อมเสีย ศึกษาวิธีการปองกัน หรือลดการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด
ระหวางการบรรจุ การขนสงและการจําหนาย
5003107
เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(2-2)
Technology of Food Preservation and Agricultural Products Processing
ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีการถนอมอาหารและแปรรูป การใชเทคโนโลยี
เพื่อถนอมอาหารและแปรรูปผลิตผลเกษตร ปจจัยทีท่ ําใหผลิตผลเกิดการบูดเนาเสียหาย การใช การควบคุม
และการปองกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนิค และวิธีแปรรูปอาหาร วิธีทําผลิตภัณฑอาหารแบบตางๆ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
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5003109

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร
3(2-2)
Biotechnology for Agriculture
เทคโนโลยี ชี ว ภาพกั บ การพั ฒ นาการเกษตร เทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ เ ป น ประโยชน ท าง
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 การผลิตเมล็ดพันธุเพื่อการคาในประเทศไทย ปจจัยที่มีผลตอการผลิต การปลูกและการดูแล
รักษาการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา เทคนิคการทดสอบคุณภาพ เมล็ดพันธุดานตาง ๆ การปรับปรุงคุณภาพ
เมล็ดพันธุและหลักเกณฑการรับรองเมล็ดพันธุพืช
5004909
ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
3(1-6)
Special Problems of Agricultural Management Technology
คนควาปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตรที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน รายงาน
คนควาของนักศึกษา จากการทดลองดานตาง ๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐ รวมถึงภูมิ ปญญาทองถิ่น
หรือดําเนินการวิจัย หรือออกแบบสอบถามบุคคล ตาง ๆ
5004809
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
3(2-2)
Research Methodology in Agricultural Management Technology
ความหมาย วัตถุประสงค ขอบเขต การออกแบบและการวางแผนการวิจัย ที่มาของปญหา
ขั้นตอนของการวิจัย วิธีการวิจัย และวิธีการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยดานเทคโนโลยีการ
จัดการการการเกษตร แบบตาง ๆ อยางเหมาะสม การจัดทํารายงานและการเผยแพรผลงานวิจัยดาน
เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
เลือกเรียน
23 หนวยกิต
3542103
สินคาเกษตรกรรม
3(3-0)
Agricultural Goods
การดําเนินงานและการจัดการสินคาเกษตรกรรม ปญหาการตลาดเกี่ยวของกับการเกษตร
หรือสถาบันเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจดานการตลาดที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เชน ขาว ขาวโพด
ขาวฟ าง ยางพารา ยาสู บ สั ต ว น้ํ า ปศุ สัตว ผัก ผลไม ไมดอก ฯลฯ ปญหาการแปรรูป การขนสง การ
จําหนาย การโฆษณา และการกําหนดราคา ผลงานวิจัยและคนควาเกี่ยวกับการตลาด ผลิตผลที่สําคัญ
4051301
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Meteorology
ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช องคประกอบของบรรยากาศ ความชื้น
อุณหภู มิ ความดั น ความสําคั ญของภู มิอากาศ ภูมิอากาศไทย ลมฟาอากาศประจําทองถิ่น ขอมูล ทาง
อุตุนิยมวิทยาสําหรับการเกษตร การชลประทานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย
5001106
เทคโนโลยีการผลิตพืช
3(2-2)
Crop Production Technology
ความสําคัญของการผลิตพืช การจัดการและขั้นตอนในการผลิตพืช เชน ระบบการปลูกพืช
แบบตาง ๆ วิธีการปลูกพืช การเตรียมดิน การใหน้ํา ระบบชลประทาน การจัดการอาหารพืช หลักการ
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ปองกันกําจัดศัตรูพืช การตัดสินใจในการเลือกชนิดพืชปลูก การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บ เกี่ยว
การแปรรูป การตลาด มาตรฐานผลผลิตทางพืช
5001201
การเกษตรในทองถิ่น
3(2-2)
Local Agriculture
ลักษณะภู มิป ระเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรเกษตรสถานภาพการ
พัฒนาการเกษตรในทองถิ่น ทั้งในอดีต ปจจุบัน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยเฉพาะในดานที่สงผล
กระทบตอเศรษฐกิจและความเปนอยูของชุมชนในทองถิ่น วิธีการศึกษาชุมชน ศึกษาและสํารวจผลผลิตและ
วงจรทางดานเกษตร 10 อันดับแรกของทองถิ่น
5001202
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
3(2-2)
Technology for Sustainable Agriculture
ความหมาย ลักษณะ ทรัพยากรทองถิ่น การพัฒนา การประดิษฐ และปรับใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับทองถิ่น การสํารวจภูมิปญญาทองถิ่นกับการเกษตร การจัดการระบบเกษตรยั่งยืนในทองถิ่น
5001203
เทคโนโลยีการสรางมูลคาเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
3(2-2)
Value Added Technology for Agricultural Products
ความสําคัญของการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาเทคนิค
และวิธีการ ปจจัยและกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 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 โดยอาศัยหลัก การ
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
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนและจัดการฟารม สภาวะการทําฟารมของประเทศ
ไทยในปจจุบัน หลักเศรษฐศาสตรที่ใชในการวางแผนและจัดการฟารม การทําบัญชีและบันทึกกิจการฟารม
การวัดผลสําเร็จในการทําฟารม การวางแผนและจัดทํางบประมาณฟารม
5002602
การตลาดเกษตรและสหกรณการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Marketing and Co- operative
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับตลาดเกษตรและสหกรณการเกษตร สถานการณการผลิตและการ
บริโภคสินคาเกษตรของประชากรไทย อุปสงคและอุปทาน ของสินคาเกษตร ตลาดเกษตรและคนกลางใน
ตลาดเกษตร การกําหนดราคาสินคาเกษตร การแขงขันในตลาดเกษตร ตนทุนและสวนเหลื่อมการตลาด
เกษตร สหกรณการเกษตร นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับตลาดเกษตรและสหกรณการเกษตร
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5002603

การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Agricultural and Environmental Resources Management
ความหมายของทรั พ ยากรการเกษตรและสิ่ ง แวดล อ ม ผลกระทบที่ เ กิ ด จากมนุ ษ ย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกษตร และสภาวะทางธรรมชาติ วิธีการจัดการและการปองกัน ควบคุมภัย
อันตรายจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5004203
การวิเคราะหและประเมินผลโครงการทางการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Project Analysis and Appraisal
โครงสร างและการวางแผนโครงการ แนวความคิดพื้น ฐานของการวิเคราะหโ ครงการ
เกณฑในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ เพื่อการลงทุนทางการเกษตร การวิเคราะหคาใชจายของโครงการ การ
วิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ การวิเคราะหการเงินของโครงการ การวิเคราะหโครงการภายใตภาวะ
ความเสี่ยงดานตาง ๆ การประเมินความเปนไปไดของโครงการ วิธกี ารประเมินผลโครงการ
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.เมล็ดพันธุ พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ เปนตน
5013201
ความอุดมสมบูรณของดิน
3(2-2)
Soil Fertility
ปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเปนประโยชน ความสัมพันธ
ของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดินการปรับปรุงดิน ปญหาเกี่ยวกับความ
อุดมสมบูรณของดินในประเทศไทยและการแกปญหา
5013302
เทคโนโลยีการจัดการดิน ปุย และน้ํา
3(2-2)
Soil, Fertilizer and Water Management Technology
บทบาทของดิ น ปุ ย น้ํ า ในการพัฒ นาเทคโนโลยี การเกษตร การประเมิน ความอุด ม
สมบูรณ การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน เทคนิคการใชปุยและผลตกคาง สถานะของน้ําในดิน ความ
ตองการน้ําของพืช เทคนิคการใหนําและระบายน้ํา การจัดระบบความสัมพันธของดิน ปุย และน้ําเพื่อการ
เพิ่มผลผลิตในพืชที่มีความสําคัญของเศรษฐกิจ
5014601
เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย
3(2-2)
Technology of Fertilizer production and Usage
บทบาทของปุยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหลงที่มาของปุยขบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมปุย การใชประโยชนของปุยเคมี ปญหาและความเสียหายเกี่ยวกับสภาพแวดลอมเนื่องจากการ
ใชปุยและวิธีการแกปญหา
5021502
พืชไรเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic Field Crops
ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ หลักการปฏิบัติบํารุงพืชเศรษฐกิจ การปลูกขาวและพืชไร
ชนิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่ น ตัวอยางพืชที่ควรสงเสริมใหปลูกเพื่อเศรษฐกิจ ประโยชนและ
หลักการพิจารณาทําไรนาสวนผสม เพื่อเพิ่มรายไดของเกษตรกร
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5032202

หลักการผลิตผัก
3(2-2)
Principles of Vegetable Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5001102 หลักพืชศาสตร
ประโยชนและความสําคัญของผัก การจําแนกและการแบงชนิดของพืชผัก ชนิดและลักษณะ
ประจําพันธุ การเลือกพื้นที่ในการปลูกผัก การหาความงอก และวิธีเรงการงอกของเมล็ดพันธุผัก การขยายพันธุ การ
คัดเลือกพันธุ ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว
การตัดแตง การบรรจุและการจัดจําหนาย เทคนิคการปลูกผักสมัยใหมโดยไมใชดิน
5032301
ไมดอกไมประดับ
3(2-2)
Floriculture and Ornamental Plants
ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ การจัดแบงประเภทของไมดอกไมประดับ
ปจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไมดอกไมประดับ อุปกรณที่ใชปลูก วิธีการปลูกและการปองกันจํากัด การเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจําหนาย
5033206
การผลิตเห็ด
3(2-2)
Mushroom Production
ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด
การจัดแบงประเภทเห็ด สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ด
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหลงผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูป
ผลิตภัณฑเห็ด ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะเสนใยและสปอรของเห็ด การเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ สูตร PDA และสูตรดัดแปลง การเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ จากเนื้อเยื่อกานดอก กลีบดอก และ
สปอร การตอเชื้อ การผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดธัญพืชและอินทรียวัตถุอื่น ๆ การผลิตเห็ดชนิดตาง ๆ การ
ถนอมและแปรรูปเห็ด
5033401
หลักการไมผล
3(2-2)
Principles of Pomology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 5001102 หลักพืชศาสตร
ไมผลและการแยกประเภทของไมผล สวนประกอบตาง ๆ ของไมผล การออกดอกและ
สรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพื้นที่ปลูก การเลือก
ชนิดพันธุไมผลที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความตองการของตลาด การเตรียมพื้นที่ปลู กไมผล การดูแล
รักษา ปรับปรุง การบํารุงไมผล วิธีการขยายพันธุที่เหมาะสมกับไมผลแตละชนิด การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการ
หลังการเก็บเกี่ยว และการจําหนายผลิตผล
5033502
การจัดการสถานเพาะชํา
3(2-2)
Nursery Management
ความหมาย ประโยชน และความสําคัญของสถานเพาะชํา การจําแนกชนิดของเรือนเพาะ
ชํา การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชําและสิ่งกอสราง ลักษณะของธุรกิจสถานเพาะชํา หลักการบริหารสถาน
เพาะชํา การจัดการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในสถานเพาะชํา เชน ภาชนะปลูก ดินปลูก อุปกรณใหน้ํา ปุย ยา
ปราบศัตรูพืช และสารเคมีอื่น ๆ การฆาเชื้อวัสดุปลูก การจัดกระบะและแปลงเพาะชํา และการควบคุม
สภาพแวดลอมในเรือนเพาะชํา การจัดพันธุภายในและภายนอกเรือนเพาะชํา การจัดการผลิตและจําหนาย
พันธุไมเปนการคา
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5033505

การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน
3(2-2)
Landscape Design and Management
ความสําคัญและประโยชนของการจัดสวนและตกแตงสถานที่ ทฤษฎีและองคประกอบทาง
ศิลป การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภท และหลักของการจัดสวน องคประกอบของการจัด
สวนการดําเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุไม วิธีการปลูกหญาและพันธุไมในสวน การบํารุงรักษา
สวน การคํานวณคาใชจายในการจัดสวน
5033504
หลักการขยายพันธุพืช
3(2-2)
Principles of Plant Propagation
อุ ป กรณ แ ละการเตรี ย มสถานที่ ใ ห เ หมาะสมกั บ การขยายพั น ธุ พื ช ประโยชน แ ละ
ความสําคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุพืช ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชโดยวิธีการ
ตาง ๆ การดูแลรักษา การใชสารเคมีและเทคนิคตาง ๆ ในการขยายพันธุพืช ปฏิบัติการขยายพันธุพืชแบบ
ตาง ๆ การดูแลรักษา และการจัดการสถานเพาะชําและฝกปฏิบัติงานตามเนื้อหา
5034502
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
3(2-2)
Plant Tissue Culture in Agriculture
ความหมายและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหอง และเครื่องมือใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสวนพืชสําหรับการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช
5034504
การปลูกพืชไรดิน
3(2-2)
Soiless Culture
ความรูทั่วไป ประวัติความเปนมาและประโยชนของการปลูกพืชไรดิน การวิเคราะหเพื่อ
การตัดสินใจปลูกพืชไรดิน ระบบการปลูกพืชไรดินแบบตาง ๆ การปลูกพืชแบบใหรากลอยในอากาศ การ
ปลูกพืชในวัสดุปลูก การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช โรงเรือนและวัสดุอุปกรณในการปลูกพืชไรดิน
สารละลายธาตุอาหารพืช การปลูกและการดูแลรักษา การปลูกพืชไรดินเชิงธุรกิจในประเทศไทย
5042414
อาหารและเทคโนโลยีการใหอาหารสัตว
3(2-2)
Feeds and Feeding Technology
ประโยชนและความสําคัญของอาหารสัตว การจําแนกประเภทและชนิดของอาหารสัตว
วัตถุดิบที่นิยมใชเปนอาหารสัตวในเมืองไทย คุณคาทางโภชนะของอาหารสัตวประเภทตาง ๆ เทคนิควิธีใน
การประกอบสูตรอาหารสัตวมาตรฐานของอาหารและ พ.ร.บ. อาหารสัตว อุตสาหกรรมสัตวโรคขาดอาหาร
และเทคนิควิธีในการปองกันกําจัด
5042513
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน
3(2-2)
Technology for Integrated Livestock Enterprises
เทคนิคการเลี้ยงสัตวรวมกัน การใชมูลสัตวเปนอาหารสัตว หรือกับงานเกษตรอยางอื่น
อัตราการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใชสมทบเทคนิคในการผลิ ตการจัดการวงจรการ
ผลิต ตนทุนการผลิตและการจําหนาย
5061601
เทคโนโลยีการประมง
3(2-2)
Technology for Fisheries
ประวัติ ความสําคัญ และพัฒนาการของเทคโนโลยีในการทําการประมงแบบตาง ๆ การ
ทําการประมงในแหลงน้ําจืด การประมงชายฝง การประมงทะเล เครื่องมือและเทคนิคการใช วิธีการทําการ
ประมง การใช ป ระโยชน จ ากทรั พยากรประมง และการอนุรั ก ษ กฎหมายที่ เกี่ ย วขอ งกั บ การประมง
หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน
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5082102

เทคโนโลยีการปองกันกําจัดศัตรูพืช
3(2-2)
Plant Pest Control Technology
ความหมายของศัตรูพืช ความสําคัญของศัตรูพืชตอการเกษตรและอื่นๆ ประเภทและชนิด
ของศั ตรู พืช การแพรร ะบาดของศัต รู พืช การประเมินความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ
หลักการปองกันและกําจัดศัตรูพืชดวยวิธีการตางๆ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
เทคนิคการปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมในสภาพปจจุบัน 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 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานชาง
โลหะ ชางไม ชางปูน ไฟฟา และเครื่องจักรกลโรงงาน การบํารุงรักษา ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดงาน
โรงงาน
5003110
เทคโนโลยีการสงเสริมการเกษตร
3(2-2)
Agricultural Extension Technology
การนําเทคโนโลยีมาใชในการสงเสริมการเกษตร บทบาทของการสงเสริมการเกษตรตอ
การพัฒนาประเทศ การดําเนินการเกี่ยวกับกลุมและการสรางความเปนผูนํา ภูมิสังคม หลักการสงเสริม
การเกษตรในประเทศไทย หลักการติดตอสื่อสารการประชาสัมพันธในการสงเสริมการเกษตร การพูดในที่
ชุ ม ชน การเขี ย นบทความ การประชาสั มพั น ธ ป ระเภทต า ง ๆ และเทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการประชุม การใช
เทคโนโลยีกับโสตทัศนูปกรณในงานสงเสริมเพื่อการเกษตร การจัดนิทรรศการ หลักในการแสดงสาธิต การ
วางแผนและประเมินผลงานสงเสริม นโยบายบริหารงานสงเสริมการเกษตร โดยใชเทคโนโลยีในปจจุบัน
งานพั ฒ นาส งเสริ มการเกษตรบางอย างในประเทศไทย การศึกษาทางการเกษตร ปญ หาเกี่ย วกับการ
ประกอบอาชีพในประเทศไทย
5003111
เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว
3(3-0)
Agricultural Technology for Environment and Tourism
อธิบายความหมาย ความสําคัญ วิธีการและขั้นตอน โดยใชเทคโนโลยีการจัดการ
การเกษตรในเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว โดยเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมการเกษตร
อินทรียสูทองถิ่น และสามารถปรับใชเทคโนโลยีการจัดการการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อการทองเที่ยวเชิง
เกษตร
5034103
เทคโนโลยีการจัดการพืชสมุนไพร
3(3-0)
Herbal Management Technology
ประวัติความเปนมาและประโยชนของสมุนไพร ความเกี่ยวของของสมุนไพรกับสาธารณสุข
ชุมชน ความรูเกี่ยวกับสมุนไพรดานพฤกษศาสตร ดานการปลูกและการขยายพันธุ การคัดเลือก การเก็บ
และวิธีการเก็บสมุนไพรแตละชนิด ดานวิทยาศาสตร เกี่ยวกับสมุนไพรของสมุนไพรแต ละชนิด ดานเภสัช
วิทยา ด านพิษวิทยา ตลอดจนความรูเกี่ยวกับวิธีใชและขอควรระวังของสมุน ไพร การปลูกสมุนไพรกับ
การเกษตรอินทรีย การดูแลรักษาพืชสมุนไพร และการแปรรูป วัตถุดิบสมุนไพร ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข ภาวการณทั่วไปของสมุนไพรในปจจุบันและอนาคต สถานการณการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
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เพื่อเปนอาหารเสริมสุขภาพและเปนยารักษาโรค แนวทางการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเชิงพาณิชย รายชื่อ
สมุนไพรที่นาสนใจในการคัดเลือกเพื่อการวิจัย 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
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีการ
จัดการการเกษตร ในดานการรับรูลักษณะและโจทยของการประกอบวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
5002808
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
5(450)
Professional Internship in Agricultural Management Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตรในดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ณ
สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด มีการเสนอผลงานและรายงานเปนหลักฐานวาผานการฝกประสบการณ
วิชาชีพแลว
5003810
การเตรียมฝกสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
1(45)
Preparation for Co-operative Iducation in Agricultural Management
Technology
การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยใหองค
ความรูเรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ การเสริมสรางทักษะและ
จริยธรรมในวิชาชีพ การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน
5004810

สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
6(540)
Professional Internship in Agricultural Management Technology
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร ณ สถานประกอบการ
ที่สาขาวิชาเห็นชอบ มีการประเมินผลการทํางานของนักศึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและผู
ควบคุมการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จัดทํารายงานและนําเสนอการฝกปฏิบัติงาน
* นักศึกษาที่ตองการเรียนดานสหกิจศึกษาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล ว และต องไม เ ป น รายวิ ช าที่กําหนดใหเรีย นโดยไมนั บหนว ยกิตรวมในเกณฑการสําเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึง่ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจและตองไมเปนราช
วิชาในวิชาเอกนั้น
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