หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Agriculture
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) B.Sc. (Agriculture)
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ปรัชญา
ปราดเปรื่องเรื่องเกษตรน้าประเทศสู่องค์ความรู้เชิดชูคุณธรรมเจริญล้าสู่ท้องถิ่นและสากล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี
1. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางการเกษตร
2. สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาการทางการเกษตร วิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ชุมชน
ท้องถิ่น ประเทศชาติ และสากล
3. มีคุณธรรม และจริยธรรม ตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน
4. มีเจตคติที่ดีต่อการเกษตร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักและภูมิใจในการประกอบอาชีพ
เกษตรอย่างมีจรรยาบรรณ สามารถด้ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
จานวนหน่วยกิต
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
27
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา
9
1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12
1.1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
2
1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย
1
1.2 กลุ่มวิชาเลือก
3
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
94
2.1) กลุ่มวิชาแกน
24
2.2) กลุ่มวิชาพืนฐานวิชาชีพ
12
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
51
2.3.1 บังคับเรียน
34
2.3.2 เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
17
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
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หน้า 1

รายวิชา

0010101
0010201
0010202

0020101
0020102
0020103
0020104
0030101

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1.1) กลุม่ วิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน
English for Everyday Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
English for Study Skills Development

30
27
9

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

1.1.2) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร
3(3-0-6)
Self Development and Phranakhon Identity
คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
3(3-0-6)
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness
วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy
กฎหมายในชีวิตประจ้าวัน
3(3-0-6)
Laws in Everyday Life
1.1.3) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต
ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Smart Thinking with Sciences
2

0040101

1.1.4) กลุม่ วิชาสหวิทยาการ
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
Awareness of Change and Adaptation

หน่วยกิต
2(1-2-3)

1

0050101

1.1.5) กลุม่ วิชาพลานามัย
การออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health

หน่วยกิต
1(0-2-1)

1.2) กลุ่มวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่
ผู้เรียนสนใจ จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2.1) กลุม่ วิชาภาษา
0010301
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
0010401
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
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หน้า 2

0010501
0010601
0010701

0020105
0020106
0020107
0020108
0020109

0030102
0030103
0030104

0060101
0060102

4011102
4011103

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
1.2.2) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
Good Governance and Corruption Prevention
โลกร่วมสมัย
Contemporary World
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information for Learning
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
Earth, Environment and Change
1.2.3) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Agriculture for Quality of Life Development
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน
Mathematics for Everyday Life
เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
Technology and Creativity
1.2.4) กลุม่ วิชาสหวิทยาการ
การประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneurship
องค์กรแห่งความสุข
Happy Workplace
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาแกน
ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
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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(3-0-6)
3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
94 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)

หน้า 3

4021105
4021106
4031109
4031110
4091111
4111101
5002511
5003511

4021107
4022501
4032401
4032601

3592405
5001102
5003302
5004111
5004202

เคมี 1
Chemistry 1
ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
คณิตศาสตร์พืนฐาน
Basic Mathematics
หลักสถิติ
Principles of Statistics
ภาษาอังกฤษส้าหรับเกษตรศาสตร์ 1
English for Agriculture 1
ภาษาอังกฤษส้าหรับเกษตรศาสตร์ 2
English for Agriculture 2
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เคมีอินทรีย์พืนฐาน
Fundamentals of Organic Chemistry
ชีวเคมีพืนฐาน
Fundamentals of Biochemistry
พันธุศาสตร์
Genetics
จุลชีววิทยา
Microbiology
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.3.1) บังคับเรียน
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
Agricultural Economics
หลักพืชศาสตร์
Principles of Plant Science
ผลผลิตเกษตรเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
Agricultural Products for International Trade
การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรม
Agricultural Entrepreneurship
ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
Research Methodology on Agriculture
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3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
51 หน่วยกิต
34 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หน้า 4

5004501
5004902
5004904
5011101
5041103
5121101
5133104

กฎหมายการเกษตร
Agricultural Law
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร
Special Problems on Agriculture
สัมมนาทางการเกษตร
Seminar on Agriculture
ปฐพีวิทยา
Soil Science
การผลิตสัตว์
Animal Production
งานช่างเกษตร
Farm Mechanics
หลักการส่งเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension

3(3-0-6)
3(1-8-6)
1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2.3.2) เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา โดยให้เลือก
เรียน 1) ด้านการเกษตรทั่วไป จ้านวน 2 รายวิชา และนักศึกษาเลือกเรียน 2) ด้านการผลิตพืชและสัมพันธ์
จ้านวน 4 รายวิชา หรือเลือกเรียน 3) ด้านสัตวบาล จ้านวน 4 รายวิชา
1) ด้านการเกษตรทั่วไป (เลือกเรียน)
4033202
5001104
5002108
5003102
5003103
5003108
5004106
5004107

สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Information System in Agriculture
เกษตรยั่งยืน
Sustainable Agriculture
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth Regulating Chemicals
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
Postharvest Technology
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
Agricultural Biotechnology
การปรับปรุงพันธุ์พืช
Crops Improvement
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
Seed Technology
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2

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

หน้า 5

5013201
5022506
5033235
5034102
5082101

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil Fertility
พืชพลังงานทดแทน
Substituting Crops
พืชผักพืนบ้าน
Indigenous Vegetables
พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
Medicinal Plants and Spices
การป้องกันและก้าจัดศัตรูพืช
Plant Pests and Crop Protection
2) ด้านการผลิตพืชและสัมพันธ์ (เลือกเรียน)

5001304
5003115
5021502
5032303
5033113
5033133
5033206
5033302
5033404
5033504
5033505
5034502

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4

รายวิชา

บอนไซและการจัดสวนถาด
3(1-4-4)
Bonsai and Dish Garden
เทคโนโลยีการจัดการดินและน้าเพื่อผลิตพืช
3(2-2-5)
Technology for Soil and Water Management for Plant Production
พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Field Crops
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
Floriculture and Ornamental Plants Production
การผลิตพืชผักปลอดภัย
3(2-2-5)
Safe Vegetable Production
เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3(2-2-5)
Soilless Culture Technology
การผลิตเห็ด
3(2-2-5)
Mushroom Production
การเพาะเลียงกล้วยไม้
2(1-3-3)
Orchid Culture
การผลิตไม้ผล
3(2-2-5)
Fruit Production
หลักการขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Principles of Plant Propagation
การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
3(2-2-5)
Landscape and Gardening
การเพาะเลียงเนือเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Plant Tissue Culture in Agriculture
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หน้า 6

3) ด้านสัตวบาล (เลือกเรียน)
5041102
5042104
5042201
5042301
5042304

5003711

การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
การผลิตไก่เนือ
Broiler Production
การผลิตสุกร
Swine Production
การผลิตโคเนือ
Beef Production
การผลิตโคนม
Dairy Production

4

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

2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า7หน่วยกิต
2.4.1) ให้เรียน2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
2(90)
และสหกิจศึกษา
Preparation for Professional Internship and
Cooperative Education
2.4.2) ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

5004811
5004821

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Professional Internship
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

5(450)
6(540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลื อกจากรายวิช าที่เปิ ดสอนในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร โดยไม่ซ้าซ้ อนกั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก้าหนดให้เรียนโดยไม่ นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส้าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่
เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนัน
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
1.1.1) กลุม่ วิชาภาษา
9 หน่วยกิต
0010101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส้าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะ
สัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจ้าวันและวิชาชีพ การเรียบ
เรียงและการน้าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
Language and communication, characteristics and the importance of the
Thai language; the use of integration process of language skills; skills of communication
and information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting
information, citing and making references.
0010201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
Development of students’ language skills with emphasis on everyday face
to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing
experiences and events; giving reasons and explanations; and narrating books and films.
0010202

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
Enrichment of students’ reading strategies: skimming, scanning and
guessing meaning from context; reading comprehension: reading for details, deriving
meaning and reading critically; and study skills: note taking, summarizing and paraphrasing
for academic readiness.
1.1.2) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
0020101
การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร
3(3-0-6)
Self Development and Phranakhon Identity
ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการ
ปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลัก ษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนา
ตนด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร”
History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating
the sense of being good persons representing the identity of the university; fostering
development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and
others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking
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knowledge and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”.
0020102

คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
3(3-0-6)
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness
การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์
ความเชื่อ ศาสนา และสังคม บนพืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถ
ในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาทางอารมณ์สัง คม
และสติปัญ ญา และส่ง เสริม คุณ ธรรมจริย ธรรม การน้า ศิล ปะมาประยุก ต์ก ารแสวงหาความรู้แ ละ
การสร้า งสรรค์ศิล ปะที่น้า ไปสู่ก ารเข้า ใจตนเอง เข้า ใจผู้อื่น รู้เ ท่า ทัน การเปลี่ยนแปลงและด้าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข
Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works;
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts,
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and
others; awareness of changes, and living one’s life happily.
0020103

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy
ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตส้านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด้าริและการประยุกต์ใช้
Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics
and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in
a democratic society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal
initiative study and their applications.
0020104

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Everyday Life
กฎหมายในชีวิตประจ้าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร
การหมัน การสมรส การเลียงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม
Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription,
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament.
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1.1.3) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต
0030101
ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Smart Thinking with Sciences
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการพืนฐานของมนุ ษย์ ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมในการ
ด้ารงชีวิต
1.1.4) กลุม่ วิชาสหวิทยาการ
3 หน่วยกิต
0040101
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
2(1-2-3)
Awareness of Change and Adaptation
การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ การปรั บ ตั ว และแก้ ปั ญ หาในการด้า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งรู้ เ ท่ า ทั น
ต่ อ การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม
Awareness of current social changes in terms of economics, environment,
and technology; using of information technology; adapting to changes and solving
problems in one’s life appropriately.
1.1.5) กลุม่ วิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต
0050101
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการ
ออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก้าลังกาย
Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health;
principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities.
1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่
ผู้เรียนสนใจ จ้านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา
0010301
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทัก ษ ะ ก า ร ฟัง แ ล ะ พูด ภ า ษ า จีน ใ น ส ถ า น ก า ร ณ์ที ่เ กิด ขึ น ใ น ชีว ิต ป ร ะ จ้ า วัน
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน
Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai
and Chinese cultures.
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0010401

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึนในชีวิตประจ้าวัน
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining
Thai and Japanese cultures.
0010501

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษามลายู ในสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ นในชี วิ ต ประจ้ า วั น
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู
Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai
and Malay cultures.
0010601

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึนในชีวิตประจ้าวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining
Thai and Vietnamese cultures.
0010701

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภ าษา พม่ า ในสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ นในชี วิ ต ประจ้ า วั น
การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า
Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai
and Burmese culture.
1.2.2) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0020105
ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
3(3-0-6)
Good Governance and Corruption Prevention
ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการคอร์
รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จิตส้านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน
Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good
governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of
citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights.
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0020106

โลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary World
พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมภู มิ
ปั ญ ญาของโลกตะวั น ตกและตะวั น ออก ปั ญ หาและความขั ด แย้ ง ในสั ง คมโลก แนวทาง ในการ
แสวงหาสัน ติภ าพ พัฒ นาการความร่ว มมือ ระหว่า งประเทศ ระเบีย บปฏิบ ัต ิ กฎหมาย สถาบัน
การรวมกลุ่มและความสั มพัน ธ์ระหว่างประเทศในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ ปัญหา
สถานการณ์โลกปัจจุบัน
Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts,
and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies,
solutions for peace, the development of international cooperation; rules, laws,
institutions; international integrations and relations in politics, economics and society;
analysis of current world situations.
0020107

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความส้าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ
ระบบการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะ
การน้าเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ
Definition, importance of information, information sources, and
information resources; information storage and retrieval system; access of information on
the internet; information literacy skills, practical skills in academic presentation; and
information ethics.
0020108

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Meditation for Life Development
ความหมายของการท้าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขันตอน และจุดเริ่มต้นของการท้า
สมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการท้าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการ
น้าสมาธิไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขันตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของ
ฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา
ชาวโลกกับวิปัสสนา
Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the
nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation;
applying meditation to daily life, meditation as related to education and working
purposes; the nature, process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) and insight
(Ñyāna); fundamental knowledge about introspection (Vipassanā); differences between
tranquility (Samatha) and introspection, layout of tranquility and introspection; world
community and introspection.
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0020109

โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Earth, Environment and Change
โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน การประยุ ก ต์ ภู มิ ส ารสนเทศในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and
management of natural resources; environment and energy; application of geoinformatics
in management of natural resources and environment.
1.2.3) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0030102
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Agriculture for Quality of Life Development
ความหมาย ความส้า คั ญ และประโยชน์ ข องการเกษตร เกณฑ์ ม าตรฐานความ
ปลอดภัย ของสิน ค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards
for agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in
quality of life improvement.
0030103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics for Everyday Life
ความหมาย ความส้าคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลั กการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้ เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์การ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน
Definitions, importance, nature and structures of mathematics;
principles of learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical
reasoning and argument; application of mathematical thinking to problem solving in
everyday life.
0030104

เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
Technology and Creativity

3(3-0-6)

ความหมาย ความส้าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อน้าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
Definitions and importance of creativity, selection of appropriate
technology and technological procedure leading to innovation creation.
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1.2.4) กลุม่ วิชาวิทยาการจัดการ
0060101
การประกอบการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurship
ความรู้ พื นฐานเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ สิ่ ง แวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ การจั ด การธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่
กลยุทธ์การด้าเนินธุรกิจ การเป็นผู้ ประกอบการ การจัดตังธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่
ประสบความส้าเร็จ
Introduction to business, business environment, modern business
management, business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans,
and case studies of successful businesses.
0060102

องค์กรแห่งความสุข
3(3-0-6)
Happy Workplace
ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร
บนความหลากหลาย ความหมายและความส้าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท้างานอย่างมีความสุขและมี
ส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
Definitions and types of organization, organizational environment, cross
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy
work life, and participation in creating a happy workplace.
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาแกน
24 หน่วยกิต
4011102
ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
หลั กการทางฟิสิ กส์ และการประยุกต์ เนื อหาครอบคลุ มหั ว ข้อทาง กลศาสตร์ ของไหล
อุ ณ หพลศาสตร์ คลื่ น และคลื่ น เสี ย ง ไฟฟ้ า และแม่ เ หล็ ก คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ทั ศ นศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์
แผนใหม่
4011103

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-3-1)
General Physics Laboratory
ปฏิ บั ติ การเกี่ ยวกั บ การวั ดและความคลาดเคลื่ อน กลศาสตร์ ของไหล อุ ณหพลศาสตร์
คลื่น ไฟฟ้า แม่เหล็ก ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์แผนใหม่
4021105

เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
โครงสร้างอะตอม ปริ มาณสารสั มพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟ และ
แทรนสิชัน แก๊ส ของเหลว สารละลาย ของแข็ง
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4021106

ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
หลั กปฏิ บั ติ และความปลอดภั ยในห้ องปฏิบั ติ การ สารเคมี ปฏิ บั ติการเกี่ ยวกั บเทคนิ ค
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพืนฐานทางเคมี การเตรียมสารละลาย การไทเทรตกฎของแก๊ส และปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับเนือหาการบรรยาย
4031109

ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธี วิทยาศาสตร์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต
เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
4031110

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
General Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ ยวกับ สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่ง มีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์
สารเคมีของสิ่ งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิ ซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
4091111

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Basic Mathematics
ตรรกศาสตร์ เซต ระบบจ้านวน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

3(3-0-6)

4111101

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายและประโยชน์ ของสถิ ติ สถิ ติ พรรณนา หลั กเบื องต้ นของความน่ าจะเป็ น
ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่ส้าคัญ ค่าคาดหมาย การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบืองต้น
5002511

ภาษาอังกฤษสาหรับเกษตรศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English for Agriculture 1
การพัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ภาษาอังกฤษ โดยเน้น ศัพท์
เฉพาะทางด้านการเกษตร จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทังการค้นคว้าและการน้าเสนอ
เนือหาที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรโดยใช้ภาษาอังกฤษ
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5003511

ภาษาอังกฤษสาหรับเกษตรศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English for Agriculture 2
พืนฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและค้า ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร เทคนิคการอ่าน
เพื่อวิเคราะห์ย่อหน้า การอ่านจับใจความ และการอ่านแบบรวดเร็วเพื่อให้ได้ข้อมูลจ้าเพาะ ตลอดจนพัฒนา
ความเข้าใจส้าหรับงานวิจัยหรือบทความวิชาการทางด้านการเกษตร
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12 หน่วยกิต
4021107
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals Organic Chemistry
ศึกษาการเกิดไฮบริดออร์บิทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยา เคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ
สมบัติกายภาพ การเตรีย มและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอโรแมติกและ
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชั นชนิดต่างๆ เช่น เฮไลด์ แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก
และอนุพันธ์แอมีน และสารประกอบโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เป็นต้น และปฏิบัติการ
ที่สอดคล้องกับเนือหาการบรรยาย
4022501

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Biochemistry
สมบั ติ หน้ า ที่และองค์ ประกอบของเซลล์ กรด เบส บัฟ เฟอร์ คาร์โ บไฮเดรต โปรตี น
เอนไซม์ ลิพิด กรดนิวคลีอิก วิตามิน ฮอร์โมน การย่อยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์ การทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของชีวโมเลกุล
4032401

พันธุศาสตร์
3(2-3-4)
Genetics
รายวิชาบังคับก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031109 ชีววิทยาทั่วไป
ผลลั พธ์ที่ เกิด ในลู กผสม ความน่าจะเป็ นและการทดสอบทางสถิ ติ ยี นและโครโมโซม
การจ้ า ลองของสารพั น ธุ ก รรม ยี น เชื่ อ มโยงและรี ค อมบิ เ นชั น เพศ การก้ า หนดเพศ มั ล ติ เ ปิ ล อั ล ลี ล
การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีน และระดับ
โครโมโซม พันธุวิศวกรรมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมพันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรม
นอกส่วนนิวเคลียส
4032601

จุลชีววิทยา
3(2-3-4)
Microbiology
รายวิชาบังคับก่อน : 4031101 ชีววิทยา 1 หรือ 4031109 ชีววิทยาทั่วไป
ความรู้พืนฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอตการจ้าแนก
ประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การควบคุมความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่อ
อาหาร น้า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน การศึกษาภาคสนาม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หน้า 16

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
51 หน่วยกิต
2.3.1) บังคับเรียน
34 หน่วยกิต
3592405
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
การคิดต้นทุนการผลิต การก้าหนดราคา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต สถาบันการ
ผลิต ลักษณะอุปทานและอุปสงค์ต่อสินค้าเกษตร การวิเคราะห์บทบาทและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง
ราคา สถาบันการตลาด และมาตรการของรัฐที่ดีและเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและราคาสินค้าเกษตร
5001102

หลักพืชศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Plant Science
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้างและหน้าที่ส้าคัญของราก
ล้ า ต้ น ใบ ดอก ผล และเมล็ ด ของพื ช กระบวนการส้ า คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ นในพื ช เกี่ ย วกั บ โภชนาการของพื ช
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช
การจ้าแนกประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบต่าง ๆ หลักการ
บ้ารุงรักษา หลักการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิตและวิทยาการภายหลังการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต และฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5003302

ผลผลิตเกษตรเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
Agricultural Products for International Trade
โครงสร้างการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย องค์ประกอบที่ส้าคัญในการส่งออก
สินค้าเกษตร การค้าระหว่างประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มาตรการที่ส้าคัญในการส่งออก มาตรฐาน
สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ข้อก้าหนดและเงื่อนไขของประเทศผู้น้าเข้า แนวโน้มและศักยภาพในการ
ส่งออกสินค้าเกษตร การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม การใช้พืนที่ให้คุ้มค่าและฝึ ก
ปฏิบัติงานตามเนือหา
5004111

การเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรรม
3(3-0-6)
Agricultural Entrepreneurship
ความหมาย ความส้าคัญ และคุณสมบัติของผู้ประกอบการเกษตรกรรม การจัดท้าแผนธุรกิจ
ทางการเกษตร การบริหารจัดการด้านแหล่งทุน การผลิต การตลาด และการประชาสัมพันธ์ นโยบายภาครัฐใน
การส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจทางการเกษตรทังในด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม การน้านวัตกรรมมาใช้
ประโยชน์ ใ นธุ ร กิ จ ทางการเกษตรและการน้ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การประกอบการธุรกิจทางการเกษตร
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5004202

ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
3(2-2-5)
Research Methodology on Agriculture
ความรู้ พืนฐานในการวิ จัย กระบวนการวิ จั ย การวิ จั ยแบบส้ ารวจ การวิ จั ยแบบวางแผน
การทดลอง วิธีการวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ การสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การน้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง การเขียนรายงานผลการวิจัยทางการเกษตรและ
ฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5004501

กฎหมายการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Law
ภารกิจของรั ฐต่อการเกษตร บทบาทของรัฐในการเกษตรด้านต่าง ๆ ทังด้านการผลิต ทุน
การตลาดและการรวมกลุ่มของเกษตรกร มาตรการในทางการกฎหมายที่รัฐน้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและท้า
ภารกิจทางการเกษตร โดยน้าตัวอย่างกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กฎหมายปฏิ รู ปที่ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม กฎหมายกั กกั นพืช กฎหมายเกี่ยวกั บพั นธุ์สั ตว์และโรคระบาดสั ตว์
กฎหมายเกี่ยวกับพันธุ์พืช กฎหมายเกี่ยวกับปุ๋ย กฎหมายเกี่ยวกับทุนการเกษตร กฎหมายกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร กฎหมายกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร กฎหมายการตลาด สินค้าเกษตรล่วงหน้าและอื่นๆ มาอธิบายถึงการใช้
กฎหมายเพื่อท้าภารกิจทางการเกษตร รวมถึงอ้านาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามกฎหมาย
นัน
5004902

ปัญหาพิเศษทางการเกษตร
3(1-8-6)
Special Problems on Agriculture
การค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาทางการเกษตรที่เป็นข้อมูลพืนฐานใช้ใน
การวิจัย การค้นคว้า การทดลอง การประดิษฐ์ แบบสอบถาม รวมทังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน้าเสนอใน
รูปเล่มเอกสารทางวิชาการ
5004904

สัมมนาทางการเกษตร
1(0-3-1)
Seminar on Agriculture
การรวบรวมข้อมูลทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร
ของประเทศไทยและ/หรือของต่างประเทศ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน และน้ามาเสนอในรูปแบบของการรายงาน
หรือการอภิปรายกลุ่ม
5011101

ปฐพีวิทยา
3(2-2-5)
Soil Science
ความส้ าคั ญของดิ น การก้ า เนิ ดดิ น คุ ณสมบั ติ ท างกายภาพ เคมี และชี ว ภาพของดิ น
ธาตุ อาหารพื ช ปุ๋ ยและการใช้ ปุ๋ ย การปฏิ บั ติ บ้ ารุ งรั กษาดิ นและน้ าส้ าหรั บปลู กพื ช การพั งทลายของดิ น
การอนุรักษ์ดินและน้า ชนิดของดินในประเทศไทยและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
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5041103

การผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Animal Production
ประโยชน์ แ ละความส้ า คั ญ ของการผลิ ต สั ตว์ ความเหมาะสมของการผลิ ต สั ต ว์ กั บ
สภาพแวดล้อม พันธุ์สัตว์และลักษณะประจ้าพันธุ์ ประเภทและชนิดของการผลิตสัตว์ พืนฐานของการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ การเลียงดูและบ้ารุงรักษาสัตว์ในระยะต่างๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและควบคุม
รักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ การจัดจ้าหน่ายและการท้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์
บัญชีที่จ้าเป็นในการผลิตสัตว์
5121101

งานช่างเกษตร
3(2-2-5)
Farm Mechanics
ความเป็นมาและความส้าคัญของเครื่ องมือช่างเกษตร ความรู้เบืองต้น เกี่ยวกับงานช่าง
โลหะ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า และเครื่องจักรกล โรงงาน การบ้ารุงรักษาความปลอดภัยในโรงงาน การ
จัดการโรงงานและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5133104

หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Extension
ความหมาย ปรั ชญา ความส้ าคั ญและขอบเขตของการส่ งเสริ มการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร หลั กการและวิ ธี การส่ งเสริ มการเกษตร การสร้ างเครื อข่ ายทางการเกษตร การวางแผนและ
การประเมินผล ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการเกษตรและแนวทางแก้ไขกลุ่มแอบแฝงที่แสวงหาผลประโยชน์
การเขียนข่าวเกษตร และการเขียนโครงการเกษตร
2.3.2) เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
17 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา โดยให้เลือกเรียน
1) ด้านการเกษตรทั่วไป จ้านวน 2 รายวิชา และนักศึกษาเลือกเรียน 2) ด้านการผลิตพืชและสัมพันธ์ จ้านวน 4
รายวิชา หรือเลือกเรียน 3) ด้านสัตวบาล จ้านวน 4 รายวิชา
(1) ด้านการเกษตรทั่วไป (เลือกเรียน)
2 รายวิชา
4033202
สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-5)
Plant Physiology
กระบวนการด้ารงชีวิตของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
(differentiation) ของพื ช น้ า แร่ ธ าตุ แสง และฮอร์ โ มน กลไกและกระบวนการทางชี ว เคมี ข อง
การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การขนส่ง การคายน้า กระบวนการงอก และการพักตัวของเมล็ด
5001104

ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3(3-0-6)
Information System in Agriculture
ระบบสารสนเทศพื นฐาน และเพื่ อ การจั ดการ หลั ก การและกระบวนการของระบบ
สารสนเทศเพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้สารสนเทศในธุรกิจและการตลาดของภาคการเกษตร
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5002108

เกษตรยั่งยืน
3(2-2-5)
Sustainable Agriculture
ความหมาย ความส้าคัญ และรูปแบบต่าง ๆ ของเกษตรยั่งยืน ระบบเกษตรที่น้าไปสู่เกษตร
ยั่งยืน การอนุรักษ์ดินและน้า การปรับสภาพดิน ระบบเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง วนเกษตร เกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5003102

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(2-2-5)
Plant Growth Regulating Chemicals
ความเป็ น มา ความส้ าคัญ และประเภทของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช และ
การเตรียมและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตแบบต่างๆ การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และ
ผลของสารที่มีต่อสภาวะแวดล้อมและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5003103

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
Postharvest Technology
ความส้ าคั ญ และปั จจั ยที่ มี ผลต่ อคุ ณภาพของผลิ ตผลหลั งการเก็ บเกี่ ยว สรี รวิ ทยาและ
ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน การป้องกันก้าจัดโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยี
ทางการเก็บเกี่ยวสมัยใหม่และฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5003108

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Biotechnology
ความหมาย ความส้ าคั ญของเทคโนโลยีชี วภาพเกษตร การใช้ เทคโนโลยีชี วภาพเพื่อการ
ขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์พืชและสัตว์ การเพาะเลียงเนือเยื่อพืช การท้าแผนที่ยีนส้าหรับการคัดเลือกพันธุ์
พืชและสั ตว์ การใช้เทคโนโลยี ชี วภาพเพื่ อการสร้ างเอกลั กษณ์ ทางพั นธุ กรรม การใช้ เ ทคโนโลยี ชีวภาพใน
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์และฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5004106

การปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Crops Improvement
ความส้าคัญและวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์พืช การถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช หลักวิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทังสองชนิดผสมตัวเองและผสม
ข้าม การปรั บปรุ งพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ มีความต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การน้าเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์พืชการคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์และฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
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5004107

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Seed Technology
ความหมายของเมล็ด ก้าเนิด รูปร่างลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด ความส้าคัญของ
เมล็ ดต่ อการเกษตรกรรม ความมี ชี วิ ตและความยาวนานของการมี ชี วิ ต องค์ ประกอบทางเคมี การงอก
การพักตัว และวิ ธีการแก้การพักตัว เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดด้านความบริสุทธิ์ ความงอก
ความแข็งแรง ความชืน องค์ประกอบทางเคมี สภาพที่เหมาะสมในการเก็บรักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพของ
เมล็ดและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5013201

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-2-5)
Soil Fertility
ปั จจั ยที่ ควบคุ มการเจริ ญเติ บโตของพื ช ประโยชน์ ของธาตุ อาหาร ความสั มพั นธ์ ของ
ธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดิน การปรับปรุงดินตามโครงการพระราชด้าริ
ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการแก้ปัญหาและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5022506

พืชพลังงานทดแทน
3(2-2-5)
Substituting Crops
ความหมาย ความส้าคัญ ประโยชน์ของพืชพลังงานทดแทน ชนิดของและการจัดการพืนที่ปลูก
พืชพลังงานทดแทน ได้แก่ สบู่ด้า ปาล์มน้ามัน อ้อย มันส้าปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่างหวานและพืชอื่น ๆ ที่ได้รับ
การแนะน้ า ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ พั น ธุ์ แ ละการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ การเขตกรรม การดู แ ลรั ก ษา
การป้ องกั น ก้ าจั ดศั ต รู พื ช การเก็ บ เกี่ ย ว มาตรฐานการแปรรู ปพื ช พลั งงานทดแทนเพื่ อจ้ าหน่ ายและ
ฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5033235

พืชผักพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Indigenous Vegetables
ความหมาย ความส้าคัญและประโยชน์ของผักพืนบ้าน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของผัก
พืนบ้านที่ส้าคัญในแต่ภาคในประเทศไทย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การ
เก็ บ เกี่ ย ว การน้ า มาบริ โ ภค คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ การตลาด การจั ด จ้ า หน่ า ยการจั ด ท้ า บั ญ ชี แ ละ
ฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5034102

พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ
3(2-2-5)
Medicinal Plants and Spices
ความหมาย ความส้าคัญและประโยชน์ของพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ พืชสมุนไพรและ
เครื่องเทศที่ส้าคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว การจ้าหน่ายและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
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5082101

การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
3(2-2-5)
Plant Pests and Crop Protection
ความส้าคัญ ประเภทของศัตรูพืชในทางเศรษฐกิจ แนวทางป้องกันศัตรูพืชแต่ละประเภท การ
ควบคุ มและก้ าจั ดศั ตรู พื ช ด้ ว ยวิ ธี การทางเขตกรรม วิ ธี กล ฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว วิ ธี ธรรมชา ติ วิ ธี กฎหมาย
ข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ความปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และสั ง คมในการใช้ ส ารเคมี ป้ อ งกั น ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช และ
ฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
(2) ด้านการผลิตพืชและสัมพันธ์ (เลือกเรียน)
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5001304

บอนไซและการจัดสวนถาด
3(1-4-4)
Bonsai and Dish Garden
ความหมาย ความส้าคัญและประโยชน์ของไม้บอนไซและสวนถาด ประวัติความเป็นมาของไม้
บอนไซและสวนถาด องค์ประกอบทางศิลปะรูปแบบการปลูกไม้บอนไซและสวนถาด ประเภทและพันธุ์พืชที่ใช้
ปลูกไม้บอนไซและสวนถาด วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกไม้บอนไซและสวนถาด วิธีการปลูก การดูแลรักษาและการ
ตัดแต่งกิ่ง แนวทางการประกอบธุรกิจ การตลาดและการประเมินราคาไม้บอนไซและสวนถาด การจัดประกวด
และวิธีการตัดสินไม้บอนไซและการจัดสวนถาดและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5003115

เทคโนโลยีการจัดการดินและน้าเพื่อผลิตพืช
3(2-2-5)
Technology for Soil and Water Management for Plant Production
ความส้าคัญของการอนุรักษ์ดินและน้า การน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการดินและน้า
เพื่อให้ เหมาะสมกับ สภาพภูมิ อากาศภูมิประเทศ และสิ่ งแวดล้ อมที่เปลี่ ย นแปลงไปในปั จจุบัน เพื่อให้
สามารถปลูกพืชได้ผลผลิตตามต้องการ
5021502

พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Field Crops
ความส้าคัญของพืชไร่เศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ หลักการปลูกและดูแลรักษาพืชไร่
เศรษฐกิจ การปลูกข้าวและพืชไร่เศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น พืชที่ควรส่งเสริมให้ปลูกพืช
เศรษฐกิจ ประโยชน์ และหลักการพิจารณาพืชไร่เศรษฐกิจเป็นระบบไร่น าสวนผสม การยกระดับรายได้ของ
เกษตรกรและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5032303

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
Floriculture and Ornamental Plants Production
ความหมาย ความส้าคัญ และประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทของไม้ดอกไม้
ประดับ ปั จ จั ย ที่เกี่ ย วกับ การผลิ ตไม้ด อกไม้ประดับ อุป กรณ์ที่ใช้ ปลู ก วิธีก ารปลู ก การดูแลรักษาและ
การป้องกันก้าจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดจ้าหน่ายและฝึก
ปฏิบัติงานตามเนือหา
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5033113

การผลิตพืชผักปลอดภัย
3(2-2-5)
SafeVegetable Production
ประโยชน์ และความส้าคัญของพืชผัก ผักอินทรีย์ ผักอนามัย ผักปลอดภัยจากสารพิษ การ
จ้าแนกและชนิดของพืช ผัก ความต้องการตลาดผั ก ชนิดผักในการค้าหรืออุตสาหกรรม การเลือกพืนที่
สภาพแวดล้ อ ม เมล็ ดพั น ธุ์ ผั ก การขยายพั นธุ์ หลั ก การผลิ ตพื ช ผั กที่ ป ลอดภั ย ต่อ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ บ ริ โ ภคและ
สิ่ ง แวดล้ อม มาตรฐานการผลิ ต การปลู กและการดูแ ลรั กษา การป้ อ งกั นก้ าจั ดศั ตรู พื ช การเก็บ เกี่ ย ว
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การตลาด การจัดจ้าหน่าย ระดับมาตรฐานการผลิตพืชผัก
สู่สากล และความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5033133

เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3(2-2-5)
Soilless Culture Technology
ความหมาย ความส้ า คั ญ ความเป็ น มา ประโยชน์ ระบบ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การออกแบบพัฒนาระบบปลูกพืชในพืนที่จ้ากัด ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชและสิ่งแวดล้อม สารละลายธาตุอาหารพืช การจัดการโรงเรือนและระบบปลูกพืช การปลูกและการ
ดู แ ลรั ก ษา การป้ อ งกั น ก้ า จั ด ศั ต รู พื ช การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต การจั ด การหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต
การจ้าหน่าย และการตลาดของธุรกิจการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
5033206

การผลิตเห็ด
3(2-2-5)
Mushroom Production
ความหมาย ประวั ติ ค วามส้ า คั ญ และประโยชน์ ข องการเพาะเห็ ด ชี ว วิ ท ยาของเห็ ด
ประเภทเห็ ด สภาพแวดล้ อมที่ เกี่ย วข้ องกั บการเพาะเห็ ด วิ ธีก ารเพาะเลี ยงเชือเห็ ด ศั ตรูเ ห็ ด เห็ ดพิ ษ
การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิ ตเห็ดในประเทศ
และฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5033302

การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
2(1-3-3)
Orchid Culture
ประวัติความเป็นมาความส้าคัญ และประเภทของกล้วยไม้ สกุลของกล้วยไม้ที่นิยมเลียง
ปัจ จัย ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบ โต โรงเรือนและวัส ดุอุปกรณ์ การขยายพันธุ์ การเพาะเลียงเนือเยื่อ
การปลู ก และการดู แ ลรั ก ษา ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปลู ก กล้ ว ยไม้ การประกวดและการตั ด สิ น
การบรรจุหีบห่อและการจัดจ้าหน่ายและการส่งออกและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

หน้า 23

5033404

การผลิตไม้ผล
3(2-2-5)
Fruit Production
ความหมาย ประเภท และส่วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการ
ออกดอก การติดผลและสรีรวิทยาของการติดผล การสุกของผล พืนที่ปลูก ชนิดพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสมกับสภาพ
พืนที่และความต้องการของตลาด การเตรียมพืนที่ปลูก ไม้ผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบ้ารุงไม้ผล การ
ขยายพันธุ์ที่ เหมาะสมกับไม้ผลแต่ ละชนิด การเก็บ เกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการจ้าหน่าย
ผลิตผลและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5033504

หลักการขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Principles of Plant Propagation
ความหมาย ความส้าคัญ ประโยชน์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช อุปกรณ์
และการเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช วิธีการการขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษา สารเคมี
และเทคนิคต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุพ์ ืชแบบต่าง ๆ การดูแลรักษา และการจัดการสถานเพาะ
ช้าและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5033505

การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
3(2-2-5)
Landscape and Gardening
ความหมาย ความส้าคัญประวัติและประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ ทฤษฏี
และองค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบและการออกแบบจัดสวน ประเภทหลักการและ องค์ประกอบของ
การจัดสวน การด้าเนินงานจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุ์ไม้ วิธีการปลูกหญ้าและพันธุ์ไม้ในสวน การ
บ้ารุงรักษาสวน การค้านวณค่าใช้จ่ายในการจัดสวนและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5034502

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Plant Tissue Culture in Agriculture
ความเหมาะสมและประโยชน์ของการเพาะเลียงเนือเยื่อพืช การเตรียมห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือ อาหาร ชินส่วนพืชส้าหรับการเพาะเลียงเนือเยื่อ ขันตอน เทคนิคการเพาะเลียงเนือเยื่อและ
อวัยวะของพืชและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
(3) ด้านสัตวบาล (เลือกเรียน)
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5041102

การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
Poultry Production
รายวิชาบังคับก่อน: 5041101 หลักการเลียงสัตว์
ความหมาย ความส้ าคัญ และประโยชน์ของสัตว์ปีก ประเภทและชนิดของสัตว์ปีก
การคั ด เลื อ ก การผสมพั น ธุ์ โรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ วิ ธี ก ารเลี ยงที่ ดี อาหารและการให้ อ าหาร
การป้องกันและการบ้าบัดโรคสัตว์ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีกและฝึกปฏิบัติง านตาม
เนือหา
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5042104

การผลิตไก่เนื้อ
3(2-2-5)
Broiler Production
รายวิชาบังคับก่อน : 5041101 หลักการเลียงสัตว์
ความหมาย ความส้าคัญ และประโยชน์ของการเลียงไก่เนือ ประเภทและพันธุ์ของไก่เนือ
โครงสร้างและองค์ประกอบของไก่เนือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของไก่เนือ การเลียงดู อาหารและ
การให้ อาหาร การคั ดเลื อก การขยายและการปรั บ ปรุ งพั นธุ์ โรงเรื อนและอุ ป กรณ์ การป้ องกั น และ
การบ้าบัดโรค การจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ การท้าสถิติและบัญชีและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5042201

การผลิตสุกร
3(2-2-5)
Swine Production
รายวิชาบังคับก่อน : 5041101 หลักการเลียงสัตว์
ความหมาย ความส้ า คั ญ และประโยชน์ ข องการเลี ยงสุ ก ร ประเภทและพั น ธุ์ สุ ก ร
การคัดเลือกพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ การจัดการเลียงสุกรในระยะ
ต่าง ๆ อาหารสุกร การท้าทะเบี ยนประวั ติโ รคและการสุ ขาภิบาล การตลาด ปัญหาการเลี ยงสุ กรและ
แนวทางในการแก้ปัญหาส้าหรับเกษตรกรผู้เลียงสุกรและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5042301

การผลิตโคเนื้อ
3(2-2-5)
Beef Production
รายวิชาบังคับก่อน : 5041101 หลักการเลียงสัตว์
ความหมาย ความส้าคัญและประโยชน์ของการเลียงโคเนือ พันธุ์โคเนือ หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มโคเนือ อุปกรณ์และโรงเรือน อาหารและการให้อาหารโค
เนือ การจัดการฝูงโคเนือ การท้าประวัติ การจดบันทึกต่าง ๆ การตลาดโคเนือและฝึกปฏิบัติงานตามเนือหา
5042304

การผลิตโคนม
3(2-2-5)
Dairy Production
รายวิชาบังคับก่อน : 5041101 หลักการเลียงสัตว์
ความหมาย ความส้าคัญและประโยชน์ของการเลียงโคนม พันธุ์โคนม หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุ์ ระบบการจัดการฟาร์มโคนม อุปกรณ์และโรงเรือน การเลียงดูโคนม จัดการฝูงโค
นม โรคและการสุ ขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้านม การจดสถิติและการท้าบัญชี การตลาดโคนมและฝึก
ปฏิบัติงานตามเนือหา
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2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
2.4.1) ให้ศึกษา 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
5003711
การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
2(90)
Preparation for Professional Internship and
Cooperative Education
ความรูเบืองต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา
ความส้าคัญของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ
การสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมายแรงงานการ
ประกันสังคม กิจกรรม 5สระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท้างานการใชงาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานการน้าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผนทักษะการวิเคราะห
ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสิ นใจความรู ทั่ว ไปเกี่ย วกับเทคโนโลยีส ารสนเทศกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบคนขอมูล
สาขาวิชาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรหรือ
สหกิจศึกษา โดยการฝึกปฏิบัติการพืนฐานด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าผลิตผลสินค้าเกษตร และการศึกษา
ดูงานโครงการพระราชด้าริต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
2.4.2) ให้เลือกรายวิชาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
5004811
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5(450)
Professional Internship
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาลทางดานที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 450ชั่วโมง ท้าใหนักศึกษาได
รับประสบการณจริงจากการท้างานกอนส้าเร็จการศึกษา
5004821

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเสมื อ นหนึ่ ง เป นพนั ก งานของสถานประกอบการ
ในต้า แหนงตามที่ ตรงกั บ สาขาวิช าและเหมาะสมกั บความรู ความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา
16 สัปดาห ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงานมีหน
าที่รับผิดชอบแนนอนและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ
มี ผู นิ เ ท ศ ห รื อ พ นั ก ง า น ที่ ค ว บ คุ ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ท้าใหเกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการกอนส้าเร็จการศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่
เคยเรี ย นมาแล้ ว และต้องไม่เป็ น รายวิช าที่ก้าหนดให้ เรียนโดยไม่นั บหน่ว ยกิตรวมในเกณฑ์การส้ าเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิ ชานี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็น
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนัน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
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