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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะเกษตรศาสตร 
 

หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย   :      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Science Program in Agriculture 
 

2. ช่ือปรญิญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
ชื่อยอ (ภาษาไทย)   :        วท.บ. (เกษตรศาสตร) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :    Bachelor of Science (Agriculture) 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :     B.Sc. (Agriculture) 
 

3. วิชาเอก 
เกษตรศาสตร 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
141 หนวยกิต        

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รปูแบบ                

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
5.2 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา  
5.3 การรับเขาศึกษา 

รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมมี 
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
        เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
พ.ศ. 2551  

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 18/2555 เม่ือวันท่ี 
25 พฤษภาคม 2555 

   สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 10/2555   วันท่ี 3 ตุลาคม 2555 
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เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2557  
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
    สามารถประกอบอาชีพในสายงานการเกษตรและท่ีเก่ียวของไดท้ังในภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพ
สวนตัว เชน นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตรเกษตร  อาจารย พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัท
ทางการเกษตร  นักสงเสริมการขาย เจาของกิจการฟารม เจาของกิจการผลิตเมล็ดพันธุ  เคมีเกษตร  เกษตรกร 
รวมท้ังสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

9. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1 นางสุมนา  นีระ                                 ผูชวยศาสตราจารย     Ph.D.(Biotechnology) 

วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

2 นางยุพิน  ผาสุข ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Animal Science) 
วท.ม.(สัตวศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

3 นายพัชริน สงศรี                                    อาจารย ปร.ด. (พืชไร) 
วท.บ.(เกษตร) 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน     

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

    11.1.1 ประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก อุตสาหกรรมสงออกผลิตภัณฑเกษตร
สามารถสรางรายไดเพ่ือการพัฒนาประเทศ ความรูทางวิทยาศาสตรดานกระบวนการผลิตมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและรวดเร็ว 

11.1.2 ปจจุบันเศรษฐกิจโลกเปนแบบเปดเสรีทางการคาทําใหมีการแขงขันสูง  ทําใหตองมีการ
พัฒนาคุณภาพของผลิตผลเกษตร 

11.1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเจริญกาวหนามาก  ทําใหเกิดการแขงขัน
ทางดานความรูและตลาดแรงงาน 

11.1.4 สถานการณการผลิตในปจจุบันใหความสําคัญกับมาตรฐานของคุณภาพผลิต ผลเกษตร 
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถจึงมีความจําเปน 

11.1.5 หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทําใหตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีรองรับหนวยงานเหลานี้ 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 ปจจุบันสังคมโลกไดเนนดานความปลอดภัยของผลิตภัณฑเกษตร ทําใหมีการกําหนด

กฎหมาย ดานกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 
11.2.2 ประชาชนในสังคมปจจุบันมีความเครียดสูงเนื่องจากการแขงขันกันสูง ผูบริโภคจึงไดให

ความสําคัญกับสุขภาพมากข้ึน จึงมีแนวโนมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสูธรรมชาติ ทําให
อุตสาหกรรมเกษตรตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต  

11.2.3 การอนุรักษสิ่งแวดลอมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
11.2.4 สังคมเกษตรในปจจุบันเปลี่ยนเปนสังคมอุตสาหกรรมเกษตร 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
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12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยเพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรูความ

เชี่ยวชาญ ในดานท่ีเก่ียวของกับเกษตรกรรม 
12.1.2 ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 
12.1.3 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก เพ่ือ

รองรับตลาดแรงงานทั้งในปจจุบันและอนาคต 
12.1.4 ปรับปรุงหลักสูตรโดยใหความสําคัญดานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมี

คุณภาพในการประกอบอาชีพ 
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.2.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถในวิชาชีพ 
12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

13. ความสัมพันธ (หากมี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เปดสอนโดยสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 7 รายวิชา 
รวม 21 หนวยกิต   

13.1.2  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง   ท่ีเปน
รายวิชาภาษาอังกฤษ เปดสอนโดยสํานักภาษา มี 3 รายวิชา  จํานวน 9 หนวยกิต

13.1.3 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร มีวิชาแกน จํานวน 1 1 
รายวิชา จํานวน 2 3 หนวยกิต ซ่ึงเปนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร  ไดแก เคมี ชีววิทยา ฟสิกส จุลชีววิทยา 
คณิตศาสตร และ วิชาบังคับในวิชาเอก 1 รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต ไดแก ชีวเคมี 

13.1.4 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน รายวิชาเปดสอนโดยสํานักภาษา  จํานวน 1 
รายวิชา จํานวน 3 หนวยกิต ไดแก ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 

13.1. 5 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เปดสอนโดยคณะตางๆซ่ึงข้ึนอยูกับความ
สนใจของนกัศึกษา 

 13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
   13.2.1 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเปดใหคณะสัตวแพทยศาสตร จํานวน 1 รายวิชา จํานวน 4

หนวยกิต 
13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ควบคุมดูแลเก่ียวกับการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน และการพัฒนาหลักสูตร 

         13.3.2 มีผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับอาจารยผูสอนและ 
นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน 

 13.3.3 มีผูประสานงานหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับภาควิชาท่ีวิชาเอก  สังกัด และ
อาจารยผูแทนจากภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะท่ีเก่ียวของ ไดแก คณะวิทยาศาสตร สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป และ
สถาบันภาษา ท่ีใหบริการการสอนวิชาตางๆ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ การจัดกลุมนักศึกษา และใหการ
สนับสนุนตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรชัญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2555) มุงผลิต

บัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานการเกษตร  มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ 
พรอมสําหรับการทํางาน การแกปญหาและการพัฒนาความรูในสาขาวิชาการเกษตร  มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมท่ีมีความแตกตางหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน 

1.2 วัตถุประสงค 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2555) มี

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.2.1   มีความรูและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ได     
          อยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
1.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณ

ในสาขาวิชาเกษตรศาสตรในการแกปญหาการทํางานได 
1.2.3 มีทักษะความสามารถดานการสื่อสาร  การวิเคราะหวิจัย การใชคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม 
1.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ  และมีทักษะความพรอมดานสังคม 

ท่ีจําเปนตอการทํางานและการใชชีวิตในอนาคต  
1.2.5 มีทักษะ และความรูในการสื่อสารภาษาตางประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมสูการเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 
2.  แผนพัฒนาปรบัปรงุ  

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

• การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเนน
การวิจัยเปนฐาน RBL (Research 
Based Learning) 
2. สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
ทางการสื่อสารและทางวิชาการ  
3. สงเสริมการวิเคราะหวารสาร
ทางวิชาการท่ีเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
 

1. มีจํานวนชั่วโมงหรือหัวขอการ
เรียนการสอนท่ีเนนการวิจัย เปน
ฐาน 
2. มีรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
การสื่อสารและทางวิชาการ 
3. มีรายวิชาท่ีเนนใหนักศึกษาหา
ขอมูลจากวารสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ีความสําเร็จ 

• การพัฒนานักศึกษา  
 

1. สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปน
ผูนําท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ 
 
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 
จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
 
3. สงเสริมการแกปญหาจาก
สถานการณจริงโดยใชหลักวิชาการ 
 
4. สงเสริมใหนักศึกษามี
ความสามารถในการวิจัยและ
เรียนรูดวยตัวเอง 
 
 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริม
นักศึกษาใหมีความเปนผูนํา มี
มนุษยสัมพันธ 
2. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมให
นักศึกษามีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. รายวิชา สหกิจศึกษา 
ผูประกอบการมีความพึงพอใจ
ผลงานของนักศึกษาในระดับดี 
4. รายวิชา โครงงานนักศึกษา และ
รายวิชาปญหาพิเศษ  โดยนกัศึกษา
สามารถนําเสนอผลการวิจัยและ
เรียนรูในการสัมมนาทางวิชาการ
และมีรายงานผลการวิจัย  หรือการ
เรียนรูฉบับสมบูรณ 

• การเปลี่ยนแปลงจุดเนนของ
หลักสูตร 

1.เพ่ิมจํานวนหนวยกิตจากเดิม 
130 หนวยกิตเปน 141 หนวยกิต 
โดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะ จาก 
94 หนวยกิต เปน 105 หนวยกิต 
โดยเพ่ิมในวิชาเอก จากเดิม 38 
เปน  45-48 หนวยกิต  
 
 
2. มีการบูรณาการการเรียนการ
สอนแบบ RBL ท่ีสงเสริมและ
พัฒนาทักษะความสามารถในการ
คิดวิเคราะห 

1.มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะท่ี
เปนวิชาบังคับ ท่ีเนนความรูในหลัก
วิชาการมากข้ึน  และเพ่ิมการ
ฝกงานในวิชาเอก อีก 2 -3 
รายวิชาท่ีจะเสริมสราง
ประสบการณและพัฒนาทักษะใน
วิชาชีพท่ีจะนําไปใชในการ
ประกอบอาชพี  
2.มีจํานวนรายวิชามีการเรียนการ
สอนแบบ RBL  

• การเพ่ิมเนื้อหาใหมๆท่ีสําคัญ 1.มีรายวิชาท่ีมีการปรับปรุงเนื้อหา 
 
2.มีรายวิชาเปดใหม 

1.จํานวนรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง
เนื้อหา 
2.จํานวนรายวิชาเปดใหม 

 
หมวดท่ี 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
 เปนไปตามระเบียบฯวาดวยการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน ระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ท้ังนี้เปนไปตามแนวปฏิบัติในการเปดรายวิชาและการจั ด
การศึกษาภาคฤดูรอนของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคยีงหนวยกติในระบบทวิภาค 
ไมมี 
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2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน         เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ 
ภาคการศึกษาฤดูรอน    เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม(ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ .ศ. 2548 หมวด

ท่ี 2 หรือเปนไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม  
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกตางไปจาก
เดิมท่ีคุนเคย มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ท่ีนักศึกษาตองสามารถจัดแบงเวลาใหเหมาะสม 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 
2.4.2 จัดกิจกรรมนัดพบผูปกครองนักศึกษา เพ่ือสรางความคุนเคยและชี้แจงระบบการเรียนการ

สอน การดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และการตอบขอซักถามตางๆ 
2.4.3 มีการจัดอาจารยท่ีปรึกษาแกนักศึกษา ทําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน ใหคําปรึกษา และ

แนะนํา 
2.4.4 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารยท่ีปรึกษา พรอมการแนะนําการเรียน 
2.4.5 มีระบบทบทวนความรูแกนักศึกษาในหัวขอท่ีนักศึกษาไมเขาใจอยางตอเนื่อง 
2.4.6 จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  2.5.1 จํานวนรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จาํนวนนกัศึกษา จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปท่ี 1 330 330 330 330 330 
ชั้นปท่ี 2  330 330 330 330 
ชั้นปท่ี 3   330 330 330 
ชั้นปท่ี 4    330 330 

รวม 330 660 990 1320 1320 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา         330       330 
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2.5.2 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาในหลักสูตร และจํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จ
การศึกษาในแตละปการศึกษา จาํแนกตามวิชาเอก 

วิชาเอก จาํนวนนักศึกษาทีจ่ะรับในแตละ                    
ปการศึกษา 

จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
ในแตละปการศึกษา 

 2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 
1. กีฏวิทยา 25 25 25 25 25    25 25 
2. วิทยาโรคพืช 25 25 25 25 25    25 25 
3. ปฐพีศาสตร 25 25 25 25 25    25 25 
4. พืชสวน 65 65 65 65 65    65 65 
5. พืชไร 70 70 70 70 70    70 70 
6. การสงเสริมและ           
    พัฒนาการเกษตร 35 35 35 35 35    35 35 
7. สัตวศาสตร 85 85 85 85 85    85 85 

รวม 330 330 330 330 330    330 330 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
คาธรรมเนยีมการศึกษา 6,600,000 13,200,000 19,800,000 26,400,000 26,400,000 
งบประมาณแผนดิน (ใชสอย 
ตอบแทน วัสดุ 

5,231,310 5,492,876 5,767,519 6,055,895 6,358,690 

รวมรายรับ 11,831,310 18,692,876 25,567,519 32,455,895 32,758,690 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
งบใชสอย ตอบแทนและวัสดุ 6,911,310 9,852,876 12,807,519 15,575,895 15,878,690 
งบครุภัณฑ 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2,000,000 2,000,000 
งบดําเนินการ (พัฒนาการเรียน 
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน 
ฯลฯ) 

3,720,000 7,440,000 11,160,000 14,880,000 14,800,000 

รวมรายจาย 11,831,310 18,692,876 25,567,519 32,455,895 32,758,690 
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร = 67,081.52 บาท 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับท่ี 766/2549) วาดวย การเทียบโอนรายวิชา
และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี  จากการศึกษาในระบบ  และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วา
ดวยการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 

              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.255 5) เปน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ประกอบดวย วิชาเอก 7 วิชาเอก ไดแก 
               (1)   กีฏวิทยา (Entomology) 
             (2)   วิทยาโรคพืช (Plant Pathology) 
           (3)   ปฐพีศาสตร (Soil Science) 
    (4)   พืชสวน (Horticulture) 
          (5)   พืชไร (Agronomy) 
         (6)   การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (Agricultural Extension and Development) 

(7)   สัตวศาสตร (Animal Science) 
         3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 141 หนวยกิต 
              3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

            โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) ประกอบดวย 2 แผน คือ 
                  (1) แผนท่ี 1 เปนแผนการศึกษาท่ีมีการเรียนรายวิชาและการฝกงาน รวม 141 หนวยกิต 
                  (2) แผนท่ี 2 เปนแผนการศึกษาท่ีมีการเรียนรายวิชาตางๆ  จํานวน 135 หนวยกิต และ 
สหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต ซ่ึงเปนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการแบบเต็มเวลาเปนระยะเวลา 1 
ภาคการศึกษา รวม 141 หนวยกิต 

หมายเหต ุ: รายละเอียดแยกตามวิชาเอกและแผนการเรียน ในตารางท่ี 1 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวนหนวยกิต 
ตามแผนการศึกษา 

141 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 
  -กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง                            9 
  -กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากย                              6 
  -กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม                                    6 

  -กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา                                                           3 

  -กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน                                  6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 105 
 แผนท่ี 1 ฝกงาน แผนท่ี 2 สหกิจศึกษา 
  - วิชาแกน 26 26 
  - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 31 - 34 31-34 

  - วิชาเอก 45 - 48 45 - 48 

      -วิชาบังคับ 29- 39 36-42 

      -วิชาเลือก      6-19        6-16 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
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ตารางท่ี 1.     โครงสรางหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) จาํแนกตามวิชาเอกและแผนการศึกษา 

โครงสรางหลกัสตูร วิชาเอกและแผนการศึกษา 

กีฏวิทยา วิทยาโรคพืช ปฐพีศาสตร พืชสวน พืชไร การสงเสริมฯ สตัวศาสตร 
แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 แผน 1 แผน 2 

1.หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
2.1 วิชาแกน 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 
2.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 31 31 31 31 
2.3 วิชาเอก 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 48 48 48 48 
2.3.1 วิชาบังคับ 33 36 36 39 39 39 36 39 39 39 39 42 29 32 
2.3.2   วิชาเลือก 12 9 9 6 6 6 9 6 6 6 9 6 19 16 
3. หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
รวมหนวยกติตลอด
หลักสูตร 

141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 
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  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  141  หนวยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30   หนวยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ      105   หนวยกิต  

- วิชาแกน        26  หนวยกิต  
- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ        31-34  หนวยกิต  
- วิชาเอก          45-48  หนวยกิต  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         6   หนวยกิต  
  หมายเหต ุ : รายละเอียดแยกตามวิชาเอกและแผนการเรียน ในตารางท่ี 1  
 

3.1.3 รายวิชา 
           3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                     30 หนวยกิต 

          นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทุก
วิชาเอก และทุกแผน ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ดังตอไปนี้ รวม 30 หนวยกิต 

(1)  กลุมวิชาการส่ือสารและการเรียนรูดวยตนเอง                              9 หนวยกิต 
              000 101    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                         3(3-0-6) 

               English for Communication 
000 102    ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                                        3(3-0-6) 
               English for Academic Purposes I (EAP I) 

000 103    ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                                      3(3-0-6)                               
                 English for Academic Purposes II (EAP II)   

  000 1 60    คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพ้ืนฐาน                            -  
              Basic Computer and Information Technology  

                               รายวิชา 000 160 เปนรายวิชาท่ีนักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเองในระบบ e-
Learning ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตางๆท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ไมมีการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและไมนับหนวยกิต นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

(2) กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากย                                6 หนวยกิต 
                000 130  ทักษะการรูสารสนเทศ                                            3(3-0-6) 

             Information Literacy Skills     
   000 168  การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา                        3(3-0-6) 

             Critical Thinking and Problem Solving      
        (3) กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม                              6 หนวยกิต 
   000 146   ความสุขของชีวิต                                                     3(3-0-6) 
     Happiness of Life 

000 155   พันธะทางสังคมของพลเมือง                           3(3-0-6) 
              Civic Social Engagement                 

(4) กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา                                                  3 หนวยกิต 
   000 156   พหุวัฒนธรรม                                                         3(3-0-6) 

              Multiculturalism 
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(5) กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน                                  6 หนวยกิต 
           000 145   ภาวะผูนําและการจัดการ                                    3(3-0-6) 
     Leadership and Management 
             000 157  พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน                                   3(3-0-6) 
     Citizenship and Globalization 
 

   3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                     105 หนวยกิต 
              (1) วิชาแกน                                                   26 หนวยกิต 

                  นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทุกวิชาเอก
และทุกแผน จะตองเรียนรายวิชาแกน ดังตอไปนี้  
               *050 108   ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร                       3(3-0-6) 
            English for  Sciences 
           311 113   ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                                      2(2-0-4) 
                           Biology for Agriculture I 
          311 114     ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                                  1(0-3-2) 
                             Biology for Agriculture Laboratory I 
   311 115   ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2                                           2(2-0-4) 
                             Biology for Agriculture II 
           311 116     ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร   2                                 1(0-3-2)  
                             Biology for Agriculture Laboratory II 

  312 106   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                                                      1(0-3-2 ) 
General Chemistry Laboratory 

           312 107   เคมีพ้ืนฐาน                                            3(3-0-6) 
Basic Chemistry 

             **312 114   เคมีอินทรียพ้ืนฐาน                            3(3-0-6) 
                           Fundamental of Organic Chemistry 
               *314 105   คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                              3(3-0-6) 
                         Mathematics for Science 
            315 106   ฟสิกสเบื้องตน                                    3(3-0-6) 
                           Elementary Physics 
            317 211   จุลชีววิทยาทั่วไป                               3(3-0-6) 
     General Microbiology 
            317 212   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                       1(0-3-2) 
                         General Microbiology Laboratory 
                    

   (2) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                              31-34 หนวยกิต  
                          นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกการ
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรและวิชาเอกสัตวศาสตร ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 31 หนวยกิต 
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สวนนักศึกษาวิชาเอกอ่ืนๆ ตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน 34 หนวยกิต  โดยมีรายวิชาพ้ืนฐานวิชาท่ี
เรียนรวมกัน 28 หนวยกิต  ดังนี้ 
                      (2.1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                          28 หนวยกิต 
                                    นักศึกษาทุกวิชาเอกและทุกแผน ตองเรียนรายวิชา ดังตอไปนี้  
         100 302   สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร                       3(3-0-6)   
                           Statistics for Agricultural Research 
   100 331  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร    3(3-0-6) 
                   Agricultural Genetics and Biotechnology 
             ** 109 101   หลักการผลิตพืช                         4(3-3-7)  
            Principles of Crop Production   
             ** 109 181   การฝกงานทางพืชศาสตร  1                      1(0-6-3) 
                      Practicum in Plant Science I 
               * 109 182   การฝกงานทางพืชศาสตร  2                             1(0-6-3) 
                      Practicum in Plant Science II     
             ** 122 201   หลักปฐพีศาสตร                             3(2-3-5) 
                         Principles of Soil Science   
      ** 137 101   หลักการผลิตสัตว                 4(3-3-7) 
           Principles of Animal Production 
              ** 137 183   การฝกงานทางสัตวศาสตรพ้ืนฐาน                          1(0-6-3) 
                          Practicum in Basic Animal Science                    
             ** 138 221   หลักการผลิตสัตวน้ํา                                2 (2-0-4) 
                     Principles of Aquatic Animal Production 
      ** 145 373   การจัดการธุรกิจฟารม                                             3(3-0-6) 
                 Farm Business Management 
             ** 146 211   สังคมวิทยาการเกษตรและการสงเสริม                     3(3-0-6)  
            Agricultural Sociology and Extension 

            (2.2) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ สําหรับวิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร และ
สัตวศาสตร ทุกแผน ตองเรียนรายวิชาตอไปนี้   
             ** 109 222   หลักการจัดการศัตรูพืช                                    3(2-3-5) 

              Principles of Plant Pest Management  
        (2.3) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ สําหรับวิชาเอกกีฏวิทยา วิทยาโรคพืช ปฐพีศาสตร พืช

สวน และ พืชไร ทุกแผน ตองเรียนรายวิชาตอไปนี้   
  120 311  กีฏวิทยาเบื้องตน                           3(2-3-5) 

                       Elementary Entomology 
  121 310  หลักการวิทยาโรคพืช                               3(2-3-5) 

             Principles of Plant Pathology 
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(3) วิชาเอก                                                45 - 48 หนวยกิต 
นักศึกษาท่ีศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร  จะตองเลือก

วิชาเอกท่ีจะเรียน 1 วิชาเอก จากวิชาเอกท่ีเปดสอนท้ังหมด 7 วิชาเอก ดังตอไปนี้  
 

                         (1)  กีฏวิทยา  
             (2)  วิทยาโรคพืช  
            (3)  ปฐพีศาสตร 
                   (4)  พืชสวน 
                    (5)  พืชไร 
                          (6)  การสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  
            (7)  สัตวศาสตร 
 
                            การเลือกวิชาเอกของนักศึกษาจะกระทําในภาคการศึกษาตน ชั้นปท่ี 2 ซ่ึงหลักเกณฑการ
เลือกวิชาเอกเปนไปตามประกาศคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

(3.1) วิชาเอกกีฏวิทยา                                                       45 หนวยกิต 
          (3.1.1) แผนท่ี 1  
                   (3.1.1.1) วิชาบังคับ                                                       33 หนวยกิต 

100 402  ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
          Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture  

   120 321  นิเวศวิทยาของแมลง                                                  3(2-3-5) 
     Insect Ecology 

       120 412  กีฏวิทยาการเกษตร                                                     3(2-3-5) 
      Agricultural Entomology 

          120 421 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง                               3(2-3-5) 
      Insect Morphology and Development             

            120 431   หลักการควบคุมแมลงศัตรู                                            3(2-3-5) 
      Principles of Insect Pest Control 

            120 432    การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี                          3(2-3-5) 
      Biological Control of Insects Pests and Weeds   

            120 481 การฝกงานทางกีฏวิทยา 1                                          1(0-6-3) 
      Practicum in Entomology I 

               * 120 482   การฝกงานทางกีฏวิทยา 2                                               1(0-6-3) 
                    Practicum in Entomology II  

               * 120 491 การสัมมนาทางกีฏวิทยา                                             1(1-0-2) 
                    Seminar in Entomology  

            120 499 โครงงานนักศึกษาดานกีฏวิทยา                                         3(1-6-5) 
                      Student Project in Entomology  
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             ** 122 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช                            3(3-0-6) 
                      Soil Fertility and Plant Nutrition  

            134 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช                                             3(3-0-6) 
                      Physiology for Crop Production  

            318 305  ชีวเคมี                                                            3(3-0-6) 
                      Biochemistry  
 

                (3.1.1.2) วิชาเลือก                                                     12 หนวยกิต 
                                     ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะเปดสอนหรือกําหนด
เพ่ิมเติมภายหลังไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
            120 433 กีฏวิทยาหลังการเก็บเก่ียว                                              3(2-3-5)  

Post-harvest Entomology 
            120 434  แมลงศัตรูในบานเรือนและชุมชน                                           3(2-3-5) 
                         Urban Entomology 
            120 441 แมลงอุตสาหกรรม                                                  3(2-3-5) 
                         Industrial Insects 
            120 442  การผลิตไหม                                                            3(2-3-5) 
                         Silk Production 
               *120 494  ปญหาพิเศษทางกีฏวิทยา                                                  3(0-9-4)                                                                        

                        Special Problems in Entomology  
            134 402  วัชพืชและการควบคุม                                                  3(2-3-5) 
                         Weeds and Weed Control 
            134 432  การปรับปรุงพันธุพืช                                                    3(2-3-5) 
                         Plant Breeding 
      **145 321 การตลาดเกษตร         3(3-0-6) 
    Agricultural Marketing 

 (3.1.2) แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา) 
  (3.1.2.1) วิชาบังคับ                                                        36 หนวยกิต 

        ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ (3.1.1.1) ยกเวน รายวิชา 120 499  โครงงาน 
นักศึกษาดานกีฏวิทยา และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
           100 495   สหกิจศึกษาทางการเกษตร                                               6 หนวยกิต 
                      Cooperative Education in Agriculture 

(3.1.2.2) วิชาเลือก                                                        9 หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ (3.1.1.2) ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
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(3.2) วิชาเอกวิทยาโรคพืช                                                   45 หนวยกิต 
(3.2.1) แผนท่ี 1 
  (3.2.1.1) วิชาบังคับ                                                36 หนวยกิต 

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร    3(2-3-5) 
    Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 

             121 341  จุลชีพกอโรคพืช                                           3(2-3-5) 
                               Plant Pathogens 
             121 383   การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 1                  1 (0-6-3)    

                    Practicum in Plant Pathology I  
               * 121 384   การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 2                   1 (0-6-3)  
                               Practicum in Plant Pathology II 
             121 422  การวินิจฉัยโรคพืช                          3(1-6-5) 
     Diagnosis of Plant Diseases 
             121 431  การควบคุมโรคพืช                           3(2-3-5) 
      Plant Disease Control 
             121 452  โรคของพืชเศรษฐกิจ                       3(2-3-5) 
       Diseases of Economic Crops 
             121 491   การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช        1(1-0-2) 
       Seminar in Plant Pathology   
             121 499  โครงงานนักศึกษาดานวิทยาโรคพืช      3(1-6-5) 
       Student Project in Plant Pathology 
             ** 122 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช      3(3-0-6) 
                               Soil Fertility and Plant Nutrition 
             134 312   สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช             3(3-0-6)  
       Physiology for Crop Production 
            134 402   วัชพืชและการควบคุม          3(2-3-5) 
                          Weeds and Weed Control 
          134 432   การปรับปรุงพันธุพืช           3(2-3-5) 

           Plant Breeding  
             318 305   ชีวเคมี                               3(3-0-6) 

              Biochemistry   
   

                      (3.2.1.2) วิชาเลือก                                                      9 หนวยกิต 
                                 ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆท่ีคณะฯเปดสอน หรือ 
กําหนดเพ่ิมเติมภายหลังไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
                120 412   กีฏวิทยาการเกษตร                            3(2-3-5) 

 Agricultural Entomology 
                121 442   วิทยาเห็ดรา                                      3(2-3-5) 

  Mycology 
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                121 451   การผลิตเห็ด                                      3(2-3-5) 
     Mushroom Production 

                121 453   โรคเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังเก็บเก่ียว              3(2-3-5) 
     Seed and Postharvest Diseases 

                121 494   ปญหาพิเศษทางวิทยาโรคพืช                        3(0-9-4) 
     Special Problems in Plant Pathology 

             ** 122 462  จุลชีววิทยา นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน            3(2-3-5) 
                         Soil Microbiology Ecology and Biotechnology 
                123 311    การผลิตผักเศรษฐกิจ           3(2-3-5) 

     Economic Vegetable Crop Production 
                123 402   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงพาณิชย                  3(2-3-5) 
        Commercial Plant Tissue Culture 
   134 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร            3(3-0-6) 

      Agricultural Meteorology 
  134 451   เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ                   3(2-3-5)  

 Seed Technology 
     **145 321 การตลาดเกษตร         3(3-0-6) 

    Agricultural Marketing 
 

      (3.2.2) แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา) 
  (3.2.2.1) วิชาบังคับ                                              39 หนวยกิต 

      ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ (3.2.1.1) ยกเวน รายวิชา 121 499 โครงงาน
นักศึกษาดานวิทยาโรคพืชและใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
         100 495   สหกิจศึกษาทางการเกษตร                                            6 หนวยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 
          

(3.2.2.2) วิชาเลือก                                                6 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ ( 3.2.1.2) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 
 

(3.3) วิชาเอกปฐพีศาสตร                                                         45 หนวยกิต
(3.3.1) แผนท่ี 1 
  (3.3.1.1) วิชาบังคับ                                                        39 หนวยกิต 

   100 402   ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
     Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 
             ** 119 321  ภูมิสารสนเทศ                                                                3(2-3-5) 
                              Geoinformatics 
             ** 119 331  การวิเคราะหดิน น้ํา พืช และวัสดุเกษตร                            4(2-6-7) 
     Analysis of Soil, Water, Plant, and Agricultural Materials 
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         ** 122 311   ฟสิกสและเคมีของดิน                                                 3(3-0-6) 
                            Physics and Chemistry of Soil 
             ** 122 332   การสํารวจและจําแนกดิน                                       3(2-3-5) 
     Soil Survey and Classification  
             ** 122 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช                          3(3-0-6) 
     Soil Fertility and Plant Nutrition 
             ** 122 381  การฝกงานทางปฐพีศาสตร 1                                         1(0-6-3) 
     Practicum in Soil Science I 
               * 122 382  การฝกงานทางปฐพีศาสตร 2                                           1(0-6-3) 
                           Practicum in Soil Science II 
             ** 122 445  การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา                               3(3-0-6) 
     Soil and Water Management and Conservation 
             ** 122 462  จุลชีววิทยา นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน             3(2-3-5) 
     Soil Microbiology Ecology and Biotechnology 
               * 122 483  การฝกงานทางปฐพีศาสตร 3                                            1(0-6-3) 
     Practicum in Soil Science III 
               * 122 491  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร                                          1(1-0-2) 
     Seminar in Soil Science 
             ** 122 499  โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตร                                      3(1-6-5) 
                               Student Project in Soil Science 

134 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช                                      3(3-0-6) 
     Physiology for Crop Production 
                318 305  ชีวเคมี                                                                 3(3-0-6) 
                               Biochemistry 
                318 306  ปฏิบัติการทางชีวเคมี                                                  1(0-3-2) 
                              Biochemistry Laboratory 
 
               (3.3.1.2) วิชาเลือก                                                             6 หนวยกิต 
                                     ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆที่คณะเปดสอนหรือ  
กําหนดเพ่ิมเติมภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
             ** 119 311  นิเวศวิทยาทรัพยากรท่ีดิน                                                3(3-0-6) 
                               Land Resource Ecology 
             ** 119 312  การจัดการลุมน้ํา                                                        3(2-3-5) 
                               Watershed Management 
             ** 122 412  เทคโนโลยีปุย                                                             3(3-0-6) 
                             Fertilizer Technology  
             ** 122 432  การกําเนิดดิน                                                             3(3-0-6) 
                              Pedogenesis 
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             ** 122 433  ดินเขตรอน                                                                3(3-0-6) 
                              Tropical Soils 
               *122 494     ปญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร                           3(0-9-4) 

     Special Problems in Soil Science 
     **145 321 การตลาดเกษตร         3(3-0-6) 

    Agricultural Marketing 
 
 

 (3.3.2) แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา) 
   (3.3.2.1) วิชาบังคับ                                     39 หนวยกิต 

             ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ (3.3.1.1) ยกเวน รายวิชา 122 381 การฝกงาน
ทางปฐพีศาสตร 1   122 382 การฝกงานทางปฐพีศาสตร 2    122 481 การฝกงานทางปฐพีศาสตร 3  และ 
122 499 โครงงานนักศึกษาทางปฐพีศาสตร และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
              100 495   สหกิจศึกษาทางการเกษตร                                       6 หนวยกิต 
     Cooperative Education in Agriculture 
    (3.3.2.2) วิชาเลือก                                                         6 หนวยกิต 

          ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ (3.3.1.2) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
 

(3.4) วิชาเอกพืชสวน                                                      45 หนวยกิต 
(3.4.1) แผนท่ี 1 
  (3.4.1.1) วิชาบังคับ                                                     36 หนวยกิต 

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร      3(2-3-5) 
                          Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 
             ** 122 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช                        3(3-0-6) 
                          Soil Fertility and Plant Nutrition 
                123 311  การผลิตผักเศรษฐกิจ                                                        3(2-3-5) 
                          Economic Vegetable Production 
                123 321  หลักการผลิตไมผล                                                         3(2-3-5) 
                          Principles of Fruit Crop Production 
             123 331  การผลิตไมดอกไมประดับ                                                    3(2-3-5) 
                          Flower and Ornamental Plant Production 
               * 123 361  บูรณาการทางพืชสวนเพ่ือการเกษตรท่ียั่งยืน                       3(2-3-5) 
                         Horticultural Integration for Sustained Agriculture 
      ** 123 381  การฝกงานทางพืชสวน  1                                                 1(0-6-3) 
                         Practicum in Horticulture I 
               * 123 382  การฝกงานทางพืชสวน  2                                       1(0-6-3) 
                         Practicum in Horticulture II 
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            1 23 401  สรีรวิทยาทางพืชสวน                                                   3(2-3-5) 
                         Physiology of Horticultural Crops 
               *123 491  การสัมมนาทางดานพืชสวน                                            1(1-0-2) 
                         Seminar in Horticulture 
            1 23 499  โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน                                             3(1-6-5) 
                          Student Project in Horticulture 
             134 312   สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช                                              3(3-0-6) 
                          Physiology for Crop Production 
              134 432  การปรับปรุงพันธุพืช                                               3(2-3-5) 
                          Plant Breeding 
              318 305  ชีวเคมี                                                                        3(3-0-6) 
                          Biochemistry 

(3.4.1.2) วิชาเลือก                                                       9 หนวยกิต 
                                 ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆท่ีคณะเปดสอนหรือ
กําหนดเพ่ิมเติมภายหลังไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
             123 402  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงพาณิชย                                   3(2-3-5)                       
                  Commercial Plant Tissue Culture 
             123 431  การจัดสวนและการจัดการสนามหญา                                3(2-3-5) 
                          Landscape Gardening and Turf Grass Management 
             123 451  การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร                           3(2-3-5) 
                          Spice and Medicinal Plants Production 
             123 452  การผลิตพืชสวนเพ่ืออุตสาหกรรม                                          3(3-0-6) 
                          Production of Industrial Horticulture Crops 
              **145 321  การตลาดเกษตร                                                          3(3-0-6) 
                          Agricultural Marketing 
   (3.4.2) แผนท่ี 2(สหกิจศึกษา) 

  (3.4.2.1) วิชาบังคับ                                                      39 หนวยกิต 
   ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ ( 3.4.1.1) ยกเวน 123 499 โครงงานนกัศึกษา

ดานพืชสวน และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
              100 495  สหกิจศึกษาทางการเกษตร                                             6 หนวยกิต 
                               Cooperative Education in Agriculture 
   (3.4.2.2) วิชาเลือก                                                         6 หนวยกิต 

       ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ (3.4.1.2) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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(3.5) วิชาเอกพืชไร                                                                       45 หนวยกิต    
 (3.5.1) แผนท่ี 1 

  (3.5.1.1) วิชาบังคับ                                              39 หนวยกิต 
            100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร     3(2-3-5) 
                          Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 
             ** 122 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช                         3(3-0-6) 
                          Soil Fertility and Plant Nutrition 
             134 311  การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ                                              3(2-3-5) 
                        Economic Field Crop Production 
            134 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช                                          3(3-0-6) 
                        Physiology for Crop Production 
             ** 134 361  ระบบการทําฟารม                                               2(2-0-4) 
                       Farming Systems 
             ** 134 384  การฝกงานทางพืชไร 1                                                1(0-6-3)  
                        Practicum in Agronomy I 
               * 134 385  การฝกงานทางพืชไร 2                                                  1(0-6-3) 
                       Practicum in Agronomy II 
               134 402     วัชพืชและการควบคุม        3(2-3-5) 
    Weeds and Weed Control   
               134 417  การจัดการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ                                  3(1-6-5) 
                            Integrated Management in Field Crop Production 
               134 432  การปรับปรุงพันธุพืช                                                        3(2-3-5) 
                            Plant Breeding 
              134 441  นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร                                        3(2-3-5) 
                         Field Crop Ecology and Physiology 
              134 451  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ                                                    3(2-3-5) 
                          Seed Technology 
               * 134 486  การฝกงานทางพืชไร 3                                                     1(0-6-3) 
                            Practicum in Agronomy III 
             ** 134 491  การสัมมนาทางพืชไร                                                        1(1-0-2) 
                          Seminar in Agronomy 
             134 499  โครงงานนักศึกษาดานพืชไร                                                3(1-6-5) 
                          Student Project in Agronomy 
             318 305   ชีวเคมี                                     3(3-0-6) 

      Biochemistry      
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    (3.5.1.2) วิชาเลือก                                                    6 หนวยกิต 
                ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆท่ีคณะเปดสอน หรือ
กําหนดเพ่ิมเติมภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
             134 404   อุตุนิยมวิทยาเกษตร                                                  3 (3-0-6) 
                          Agricultural Meteorology 
               *134 411   ธัญพืช                                                                     2(2-0-4) 
                          Cereal Crops 
               *134 412   พืชอุตสาหกรรม                                                     2(2-0-4) 
                           Industrial Crops 
               * 134 413   พืชน้ํามัน                                                                 2(2-0-4) 
                          Oil Crops 
              **134 419  การผลิตออยและผลิตภัณฑ                                    2(2-0-4) 
                           Sugarcane Production and Products 
               * 134 494     ปญหาพิเศษทางพืชไร                               3(0-9-4) 

     Special Problems in Agronomy 
     **145 321 การตลาดเกษตร         3(3-0-6) 

    Agricultural Marketing 
 

(3.5.2) แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา) 
  (3.5.2.1) วิชาบังคับ                                                       39 หนวยกิต 

          ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ (3.5.1.1) ยกเวน รายวิชา134 384 การฝกงาน
ทางพืชไร 1  134 385 การฝกงานทางพืชไร 2  134 486 การฝกงานทางพืชไร 3 และ134 499 โครงงาน
นักศึกษาดานพืชไร และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
           100 495   สหกิจศึกษาทางการเกษตร                                        6  หนวยกิต 
                          Cooperative Education in Agriculture 
   (3.5.2.2) วิชาเลือก                                                        6 หนวยกิต 

    ใหเลือกเรียนรายวิชาเลือกในขอ (3.5.1.2) ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
 

(3.6) วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร                            48 หนวยกิต 
(3.6.1) แผนท่ี 1 
  (3.6.1.1) วิชาบังคับ                                                       39 หนวยกิต 

             ** 146 321  หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร                             3(3-0-6) 
                         Principles and Methods of Agricultural Extension 
               * 146 322  การวางแผน และประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(3-0- 6) 

Project Planning and Evaluation in Agricultural Extension and 
Development 

               * 146 324  นิเทศศาสตรการเกษตร                                               3(2-3-5) 
                         Agricultural Communication 
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               * 146 325    การผลิตสื่อประสมในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร                 3(2-3-5) 
                                Multimedia Production in Agricultural Extension and Development 
              **146 328     การพูดและการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร                            2(1-3-4) 
                                 Speaking and Writing in Agricultural Extension  
             ** 146 331     การวิเคราะหชุมชนเกษตร                                                   3(2-3-5) 
                                 Agricultural Community Analysis  
             ** 146 332     การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน                                                    3(3-0-6) 
                                 Development of Community Enterprises  
             ** 146 361    การพัฒนาการเกษตร                                                         3(3-0-6) 
                                 Agricultural Development  
               *146 384     การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1                      1(0-6-3) 
                                 Practicum in Agricultural Extension and Development I 
               *146 385     การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2                      1(0-6-3) 
                                 Practicum in Agricultural Extension and Development II 
              **146 427      เทคนิคการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร                            3(2-3-5) 
                                 Training Techniques in Agricultural Extension  
               *146 436      การพัฒนาชุมชนเกษตร                                                      3(3-0-6) 
                                 Agricultural Community Development  
               * 146 452      การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร                               3(3-0-6) 
                             Development and Administration of Farmer Institutions  
             **146 462   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสงเสริมการเกษตร    3(2-3-5) 
                            Information and Communication Technologies in Agricultural  

Extension   
               *146 486  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3            1(0-6-3) 
                          Practicum in Agricultural Extension and Development III 
              **146 491 การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร                  1(1-0-2) 
                         Seminar in Agricultural Extension and Development 
    (3.6.1.2) วิชาเลือก                                                             9 หนวยกิต  
                                     ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาอ่ืนๆท่ีคณะเปดสอน หรือ 
กําหนดเพ่ิมเติมภายหลังไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
               123 311  การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ                                                 3(2-3-5) 
                           Economic Vegetable Production 
              1 23 321  หลักการผลิตไมผล                                                 3(2-3-5) 
                            Principles of Fruit Crop Production      
               134 417  การจัดการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ                                  3(1-6-5) 
                            Integrated Management in Field Crop Production  
              **134 419    การผลิตออยและผลิตภัณฑออย                                   2(2-0-4) 
                           Sugarcane Production and Products  
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              **137 401    การผลิตสัตวปก                                                        3(2-3-5) 
                            Poultry Production  
              **137 403    การผลิตโคเนื้อและกระบือ                                             3(2-3-5) 
                             Beef Cattle and Buffalo Production 
              **145 321   การตลาดเกษตร                                                         3(3-0-6) 
                            Agricultural Marketing 
  146 400 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 
    Statistics for Research in Agricultural Extension and Development 
              **146 422    กิจกรรมนันทนาการใน งานสงเสริมการเกษตร                  3(2-3-5) 
                            Recreational Activities in Agricultural Extension Work 
        *146 453 การพัฒนาความเปนผูนํา       3(3-0-6) 
    Leadership Development 
                *146 494     ปญหาพิเศษทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร                 3(0-9-4) 
                            Special Problems in Agricultural Extension and Development             
       **146 499  โครงงานนักศึกษาดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร              3(1-6-5) 
                           Student Project in Agricultural Extension and Development 
 

(3.6.2) แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา)                                            48 หนวยกิต 
            (3.6.2.1) วิชาบังคับ                                              42 หนวยกิต 
                             ใหเรียนวิชาบังคับในขอ (3.6.1.1) ยกเวน รายวิชา 146 384 การฝกงาน
ทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1  146 385 การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2         
146 486 การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 และใหเรียนวิชาตอไปนี้ 
     1 00 495    สหกิจศึกษาทางการเกษตร                                               6  หนวยกิต 
                          Cooperative Education in Agriculture 
 
             (3.6.2.2) วิชาเลือก                                                6 หนวยกิต  
                         ใหเลือกเรียนรายวิชาในขอ (3.6.1.2) ยกเวน รายวิชา146 499 โครงงาน
นักศึกษาดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

(3.7) วิชาเอกสัตวศาสตร                                                                 48 หนวยกิต 
(3.7.1) แผนท่ี 1 
  (3.7.1.1) วิชาบังคับ                                                 29 หนวยกิต 

      **137 331   กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 1                      3(2-3-5)                            
                           Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 
            *137 332   กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 2                     3(2-3-5)                       
    Anatomy and Physiology of Domestic Animals II             
            **137 341  หลักโภชนศาสตรสัตว                                        3(3-0-6)                       
    Principles of Animal Nutrition 
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         *137 351  การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร                  3(2-3-5)  
     Experimental Design in Animal Science 
              **137 361  สุขศาสตรสัตว                          3(2-3-5) 
    Animal Health Science    
              **137 381  การฝกงานทางสัตวศาสตร  1                           1(0-6-3) 
    Practicum in Animal Science I 
                *137 382  การฝกงานทางสัตวศาสตร  2                1(0-6-3) 
            Practicum in Animal Science II 

     *137 383  การฝกงานทางสัตวศาสตร 3                      1(0-6-3) 
   Practicum in Animal Science III     

              **137 441  โภชนศาสตรสัตวประยุกต                   4(3-3-7) 
       Applied Animal Nutrition  
              **137 452  การปรับปรุงพันธุสัตว                                     3(2-3-5) 
                 Animal Genetics and Breeding  
       **137 491   การสัมมนาทางสัตวศาสตร                              1(1-0-2) 
           Seminar in Animal Science      
  318 305    ชีวเคมี                                                     3(3-0-6) 
             Biochemistry   
 
    (3.7.1.1) วิชาเลือก                                                         19 หนวยกิต 
               (3.7.1.1.1) กลุมท่ี 1                                            12 หนวยกิต 
                            ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

      **137 401  การผลิตสัตวปก                                   3(2-3-5)                 
   Poultry Production 

              **137 402   การผลิตสุกร                                     3(2-3-5)                        
    Swine Production 
              **137 403  การผลิตโคเนื้อและกระบือ                                        3(2-3-5) 
    Beef Cattle and Buffalo Production  
       **137 404  การผลิตโคนม                                           3(2-3-5) 
    Dairy Cattle Production   
              **137 405  การผลิตพืชอาหารสัตว                    3(2-3-5)                 
    Forage Crop Production 

     **145 321 การตลาดเกษตร         3(3-0-6) 
    Agricultural Marketing 
 
 
                  (3.7.1.1.2) กลุมท่ี 2        7 หนวยกิต 
                              ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาเลือกท่ีเหลือจากกลุมท่ี 
1 และหรือรายวิชาอ่ืนๆท่ีคณะฯกําหนดเพ่ิมเติมภายหลังไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
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             ** 137 301  การผลิตไกพ้ืนเมืองไทย                                            3(2-3-5) 
    Thai Native Chicken Production   
        *137 302  การผลิตกระตาย                         3(2-3-5) 
    Rabbit Production  
      ** 137 303  การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก              3(2-3-5) 

   Small Ruminant Production  
      ** 137 304  การผลิตเปด หาน และไกงวง              3(3-0-6) 
    Production of Ducks,Geese and Turkeys  
               * 137 321  การจัดการของเสียจากปศุสัตว                                           3(2-3-5) 
    Animal Wastes Management  
        *137 322  วิศวกรรมเกษตรพ้ืนฐานสําหรับฟารมสัตว             2(1-3-3) 
    Basic Agriculture Engineering for Animal Farm  
       **137 333  ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว                     3(3-0-6) 
     Animal Production Climatology  
              **137 334 พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตวเลี้ยง              3(2-3-5) 
    Behavior and Welfare of Domestic Animals 
              **137 371  การจัดการอนุรักษสัตวปา         3(2-3-5) 
    Wildlife Conservation Management   

       *137 372  การจัดการสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน                3(3-0-6)    
   Management in Companion Animal  

       **137 373  หลักการตัดสินประกวดสัตวเลี้ยง              3(2-3-5) 
    Principles of Domestic Animal Judging 

      **137 410  หลักวิทยาศาสตรเนื้อสัตว                                         3(2-3-5) 
         Principles of Meat Science  

       **137 412  การฟกไขและการจัดการโรงฟก                                 3(2-3-5)  
           Incubation and Hatchery Management  

       **137 431  สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมในสัตวเลี้ยง             3(2-3-5) 
            Reproductive Physiology and Artificial Insemination 

                 in Domestic Animals  
     ** 137 442  โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง               3(2-3-5) 
   Ruminant Nutrition  
     ** 137 443  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวเบื้องตน            3(1-6-5) 
   Principles of Feed Quality Control and Microscopy  

              *137 471  การจัดการผลิตภัณฑทางสัตวศาสตร                                 3(2-3-5) 
             Animal science product Management  
               *137 494  ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร                                      3(0-9-4)  

           Special problems in Animal Science 
              **137 499  โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตร                             3(1-6-5)          
    Student Project in Animal Science  
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      **145 321 การตลาดเกษตร         3(3-0-6) 
    Agricultural Marketing 
 

(3.7.2) แผนท่ี 2 (สหกิจศึกษา)                                                  48 หนวยกิต 
                (3.7.2.1) วิชาบังคับ                                                        32 หนวยกิต 
                              ใหเรียนวิชาบังคับในขอ (3.7.1.1) ยกเวน รายวิชา 137 381 การฝกงานทาง
สัตวศาสตร 1   137 382 การฝกงานทางสัตวศาสตร 2  137 383 การฝกงานทางสัตวศาสตร 3 และ ใหเรียน
วิชาตอไปนี้ 
   1 00 495    สหกิจศึกษาทางการเกษตร                                    6 หนวยกิต 
                                 Cooperative Education in Agriculture 
               (3.7.2.2) วิชาเลือก                                                 16 หนวยกิต 
                        (3.7.2.2.1) กลุมท่ี 1                                        12 หนวยกิต  
                                           ใหเลือกเรียนรายวิชาในขอ (3.7.1.1.1) กลุมท่ี 1 ไมนอยกวา 12 หนวย
กิต 
                           (3.7.2.2.2) กลุมท่ี 2      4 หนวยกิต 
                                          ใหเลือกเรียนรายวิชาในขอ (3.7.1.1.2) กลุมท่ี 2 ยกเวน รายวิชา 137 
499 โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตร ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
           3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หนวยกิต 
                           ใหนักศึกษาทุกวิชาเอก และทุกแผน ลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน โดยไดรับเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
                       
 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
            คณะเกษตรศาสตร ใชระบบรหัสวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัท่ี403/2548) 

เรื่อง การใชระบบรหัสวิชา กลาวคือ ใหใชระบบรหัสวิชาท่ีประกอบดวย ตัวเลข 6 ตัว ดังนี้  
          ตัวเลข 3 ตวัแรก   แทนคณะและภาควชิา/สาขาวิชาท่ีเปดสอน  
         ตัวเลขตัวที่ 4        แสดงระดับของวิชา  
         ตัวเลขตัวที่ 5        แสดงหมวดวชิา  
         ตัวเลขตัวที่ 6        แสดงลําดับท่ีของวิชา 
 
  สําหรับตัวเลข 3 ตวัแรก แทนคณะและภาควชิา/สาขาวิชา กําหนดไวดังนี้ 

000 xxx     หมายถึง   รายวิชาสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 
100 xxx     หมายถึง   รายวิชาเรียนรวมในคณะเกษตรศาสตร     
109 xxx     หมายถึง   รายวิชาในภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร 
119 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดลอม 
120 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา 

  121 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา   
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  122 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาปฐพีศาสตร   
  123 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน 
  134 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร 
  137 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร 
  138 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาการประมง              
  145 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร 

          146 xxx     หมายถึง   รายวิชาในสาขาวิชาการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
           3xx xxx     หมายถึง   รายวิชาคณะวิทยาศาสตร                   
                          
     

3.1.4 แผนการศึกษา 
                      เพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักศึกษามีความตอเนื่องและครบตามหลักสูตร
กําหนด จึงไดแสดงแผนการศึกษาไวเปนแนวทางในการลงทะเบียน นักศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงลําดับวิชาท่ีจะ
ลงทะเบียนเรียนไดตามความเหมาะสม หรือตามคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา หรือตามการเปลี่ยนแปลงของ
การเปดสอนของรายวิชาตางๆได 
             ตัวอยางแผนการศึกษา ประกอบดวย 

1) แผนการศึกษาชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 2 ของนักศึกษาทุกคน ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไปและวิชาเฉพาะในวิชาแกนและวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ เหมือนกัน 

2) แผนการศึกษาชั้นปท่ี 3 และ ชั้นปท่ี 4 แยกตามวิชาเอกและแยกตามแผน 
 

1) แผนการศึกษา ช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                       หนวยกิต  

000 101     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                   3(3-0-6) 
              English for Communication  
        000 130     ทักษะการรูสารสนเทศ                                    3(3-0-6) 
                Information Literacy Skills  

000 146  ความสุขของชีวิต             3(3-0-6)  
        Happiness of Life  
  1 09 101    หลักการผลิตพืช                            4(3-3-7)  
                   Principles of Crop Production  
หรอื 137 101 หลักการผลิตสัตว                 4(3-3-7) 
        Principles of Animal Production  

109 181    การฝกงานทางพืชศาสตร 1               1(0-6-3)  
     Practicum in Plant Science I  
        138 221    หลักการผลิตสัตวน้ํา              2(2-0-4) 
    Principles of Aquatic Animal Production 

311 113    ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                                        2(2-0-4)  
     Biology for Agriculture I 
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311 114   ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1                                1(0-3-2)  
     Biology for Agriculture Laboratory I 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    19 หนวยกิต  
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     19 หนวยกิต  
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2          หนวยกิต 
000 102   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  1                                3(3-0-6) 

                         English for Academic Purposes I (EAP I)  
 000 156   พหุวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 
      Multiculturalism 

000 157   พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน      3(3-0-6)  
    Citizenship and Globalization 

109 101    หลักการผลิตพืช                            4(3-3-7)  
                   Principles of Crop Production  
หรอื 137 101 หลักการผลิตสัตว                 4(3-3-7) 
        Principles of Animal Production  

109 182    การฝกงานทางพืชศาสตร 2                    1(0-6-3)  
                         Practicum in Plant Science II 
       137 183   การฝกงานทางสัตวศาสตร พ้ืนฐาน                    1(0-6-3)  
       Practicum in Animal Science    
         311 115   ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2                                              2(2-0-4) 
        Biology for Agriculture II 

311 116   ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร   2                        1(0-3-2) 
       Biology for Agriculture Laboratory II 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    18 หนวยกิต  

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    37 หนวยกิต  
 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1                       หนวยกิต 
       000 103   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  2                   3(3-0-6) 
                         English for Academic Purposes II (EAP I) 
       000 145   ภาวะผูนําและการจัดการ               3(3-0-6)  
                         Leadership and Management 

000 155   พันธะทางสงัคมของพลเมือง      3(3-0-6 ) 
  Civic Social Engagement 

      122 201   หลักปฐพีศาสตร             3(2-3-5) 
                         Principles of Soil Science 
หรอื   146 211   สังคมวิทยาการเกษตรและการสงเสริม             3(3-0-6)  
            Agricultural Sociology and Extension 
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       312 106   ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป                                                       1(0-3-2 ) 
                         General Chemistry Laboratory 

312 107   เคมีพ้ืนฐาน                                      3(3-0-6)  
                         Basic Chemistry 

317 211   จุลชีววิทยาทั่วไป              3(3-0-6)  
                       General Microbiology 

317 212   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป                     1(0-3-3)  
    General Microbiology Laboratory 
          รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    20 หนวยกิต  

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    57 หนวยกิต  
 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2          หนวยกิต 
000 168   การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา                                  3(3-0-6) 

      Critical Thinking and Problem Solving 
 050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร      3(3-0-6) 
   English for Sciences 

122 201   หลักปฐพีศาสตร             3(2-3-5) 
                       Principles of Soil Science 
หรอื   146 211   สังคมวิทยาการเกษตรและการสงเสริม             3(3-0-6)  
            Agricultural Sociology and Extension 

312 114   เคมีอินทรียพ้ืนฐาน                 3(3-0-6)  
                       Fundamental of Organic Chemistry 

314 105 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                     3(3-0-6)  
  Mathematics for Science 

       315 106   ฟสิกสเบื้องตน                    3(3-0-6) 
                        Basic Physics 

XXX XXX   วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต        
  Free Elective Course 

        รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    21 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม                 78 หนวยกิต  

 
2) แผนการศึกษา ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 แยกตามวิชาเอกและแผน 

2.1) วิชาเอกกีฏวิทยา แผนท่ี 1 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1                    หนวยกิต  

100 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร      3( 3-0-6) 
Statistical for Agriculture Research 

100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร    3(3-0-6)  
Agricultural Genetics and Biotechnology 
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120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน         3(2-3-5) 
Elementary Entomology 

120 481 การฝกงานทางกีฏวิทยา 1        1(0-6-3)  
Practicum in Entomology I 

122 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช    3( 3-0-6) 
Soil Fertility and Plant Nutrition 

318 305  ชีวเคมี          3( 3-0-6) 
Biochemistry 

XXX XXX   วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต        
  Free Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    97 หนวยกิต 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หนวยกิต 
100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5)  

Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 
120 321 นิเวศวิทยาของแมลง       3(2-3-5) 

Insect Ecology 
120 421 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง     3(2-3-5) 

Insect Morphology and Development 
120 482 การฝกงานทางกีฏวิทยา 2       1(0-6-3) 

Practicum in Entomology II 
121 310 หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5)  

Principles of Plant Pathology 
134 312 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3( 3-0-6) 

Physiology for Crop Production 
145 373 การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6)  

Farm Business Management 
รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    116 หนวยกิต 
 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หนวยกิต  
120 412 กีฏวิทยาการเกษตร        3(2-3-5)  

Agricultural Entomology 
120 431 หลักการควบคุมแมลงศัตรู       3(2-3-5) 

Principles of Insect Pest Control 
120 432 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี    3(2-3-5)  

Biological Control of Insects Pests and Weeds 
120 491 การสัมมนาทางกีฏวิทยา       1(1-0-2) 

Seminar in Entomology 



31 

 

 

 

120 499 โครงงานนักศึกษาดานกีฏวิทยา      3(1-6-5) 
Student Project in Entomology 

120 XXX วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หนวยกิต 
  Major Elective course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   16 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    132 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต 

120 XXX วิชาเลือกในวิชาเอก        9 หนวยกิต 
  Major Elective course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   9 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 
 

2.2) วิชาเอกกีฏวิทยา แผนท่ี 2 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต  

100 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร      3( 3-0-6) 
Statistical for Agriculture Research 

100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3( 3-0-6) 
Agricultural Genetics and Biotechnology 

120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
Elementary Entomology 

120 481 การฝกงานทางกีฏวิทยา I       1(0-6-3)  
Practicum in Entomology I 

122 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช    3( 3-0-6) 
Soil Fertility and Plant Nutrition 

318 305  ชีวเคมี          3( 3-0-6) 
Biochemistry 

XXX XXX วิชาเลือกเสรี          3 หนวยกิต 
  Free Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    97 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต 

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5) 
Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 

120 321 นิเวศวิทยาของแมลง       3(2-3-5) 
Insect Ecology 
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120 421 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง     3(2-3-5) 
Insect Morphology and Development 

120 482 การฝกงานทางกีฏวิทยา 2       1(0-6-3) 
Practicum in Entomology II 

121 310 หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5)  
Principle of Plant Pathology 

134 312 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3( 3-0-6) 
Physiology for Crop Production 

145 373 การจัดการธุรกิจฟารม       3( 3-0-6) 
Farm Business Management 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    116 หนวยกิต 

 
 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต 

120 412 กีฏวิทยาการเกษตร        3(2-3-5) 
Agricultural Entomology 

120 431 หลักการควบคุมแมลงศัตรู       3(2-3-5) 
Principles of Insect Pest Control 

120 432 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี    3(2-3-5)  
Biological Control of Insects Pests and Weeds 

120 491 การสัมมนาทางกีฏวิทยา        1(1-0-2) 
Seminar in Entomology 

120 XXX วิชาเลือกในวิชาเอก         9 หนวยกิต 
  Major Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    135 หนวยกิต  

 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต  

100 495 สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6  หนวยกิต 
Cooperative Education in Agriculture 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 

 
2.3) วิชาเอกวิทยาโรคพืช แผนท่ี 1 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1                    หนวยกิต  
100 302   สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร                 3(3-0-6)   
                 Statistics for Agricultural Research 
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100 331    พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร                    3(3-0-6) 
   Agricultural Genetics and Biotechnology 
120 311    กีฏวิทยาเบื้องตน         3(2-3-5) 
              Elementary Entomology 

หรอื 121 310   หลักการวิทยาโรคพืช                3(2-3-5) 
               Principles of Plant Pathology 

    121 383    การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 1      1 (0-6-3)    
                    Practicum in Plant Pathology I 
  122 351    ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 

                Soil Fertility and Plant Nutrition  
318 305    ชีวเคมี                               3(3-0-6) 
                 Biochemistry  

  XXX XXX วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 
   Free Elective Course 
 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    97 หนวยกิต 
 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2                    หนวยกิต  
100 402   ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 

   Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 
121 341    จุลชีพกอโรคพืช                             3(2-3-5) 

                         Plant Pathogens 
   121 384    การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 2      1 (0-6-3)    
                    Practicum in Plant Pathology II 

120 311    กีฏวิทยาเบื้องตน         3(2-3-5) 
              Elementary Entomology 

หรอื 121 310   หลักการวิทยาโรคพืช                3(2-3-5) 
               Principles of Plant Pathology 

        134 312   สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช                    3(3-0-6)  
          Physiology for Crop Production  

134 402  วัชพืชและการควบคุม        3(2-3-5) 
     Weeds and Weed Control         

145 373    การจัดการธุรกิจฟารม              3(3-0-6) 
                          Farm Business Management 
  

หนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    116 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1                    หนวยกิต  
121 422    การวินิจฉัยโรคพืช         3(1-6-5) 

                  Diagnosis of Plant Diseases 
121 431    การควบคุมโรคพืช                             3(2-3-5) 

                   Plant Disease Control 
121 452  โรคของพืชเศรษฐกิจ         3(2-3-5) 

     Diseases of Economic Crops 
134 432   การปรับปรุงพันธุพืช        3(2-3-5) 

  Plant Breeding  
121 XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หนวยกิต  

   Major Elective Course 
รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   15 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    131 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2                    หนวยกิต  

121 491   การสมัมนาทางวิทยาโรคพืช       1(1-0-2) 
    Seminar in Plant Pathology 

121 499    โครงงานนักศึกษาดานวิทยาโรคพืช                         3(1-6-5) 
      Student Project in Plant Pathology  

121 XXX   วิชาเลือกในวิชาเอก                 6 หนวยกิต  
   Major Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   10 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 
 

2.4) วิชาเอกวิทยาโรคพืช แผนท่ี 2 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต 

100 302   สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร                 3(3-0-6)   
                 Statistics for Agricultural Research 
100 331    พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร                    3(3-0-6) 
   Agricultural Genetics and Biotechnology 
120 311    กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
              Elementary Entomology 

หรอื 121 310   หลักการวิทยาโรคพืช                3(2-3-5) 
               Principles of Plant Pathology 

   121 383    การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 1      1 (0-6-3)    
                    Practicum in Plant Pathology I 
   122 351    ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 

                 Soil Fertility and Plant Nutrition  
318 305    ชีวเคมี                               3(3-0-6) 
                 Biochemistry  
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  XXX XXX วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต  
  Free Elective Course 
 
       รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    97  หนวยกิต 
 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต 

100 402   ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร   3(2-3-5) 
   Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 

121 341    จุลชีพกอโรคพืช                             3(2-3-5) 
                          Plant Pathogens 

   121 384    การฝกงานทางวิทยาโรคพืช 2      1 (0-6-3)    
                    Practicum in Plant Pathology II 

120 311    กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
              Elementary Entomology 

หรอื 121 310   หลักการวิทยาโรคพืช                3(2-3-5) 
               Principles of Plant Pathology 

       134 312   สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช                    3(3-0-6)  
          Physiology for Crop Production  

134 402  วัชพืชและการควบคุม        3(2-3-5) 
   Weeds and Weed Control 
145 373      การจัดการธุรกิจฟารม              3(3-0-6) 

                          Farm Business Management 
 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     116 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต 

121 422    การวินิจฉัยโรคพืช         3(1-6-5) 
                  Diagnosis of Plant Diseases 

121 431    การควบคุมโรคพืช                             3(2-3-5) 
                   Plant Disease Control 

121 452  โรคของพืชเศรษฐกิจ         3(2-3-5) 
    Diseases of Economic Crops 

121 491   การสมัมนาทางวิทยาโรคพืช       1(1-0-2) 
    Seminar in Plant Pathology 

134 432   การปรับปรุงพันธุพืช        3(2-3-5) 
  Plant Breeding  
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121 XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        6 หนวยกิต  
  Major Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    135 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต 

100 495   สหกิจศึกษาทางการเกษตร                 6  หนวยกิต 
                      Cooperative Education in Agriculture 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 

 
        

2.5) วิชาเอกปฐพีศาสตร แผนท่ี 1 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1                    หนวยกิต  
 100 302  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร      3(3-0-6) 
   Statistic for Agricultural Research  
 100 331  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
   Agricultural Genetics and Biotechnology 
 119 331  การวิเคราะหดิน น้ํา พืช และวัสดุเกษตร      4(2-6-7) 

Analysis of Soil, Water, Plant, and Agricultural Materials 
 120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

Elementary Entomology 
122 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 

   Soil Fertility and Plant Nutrition 
122 381  การฝกงานทางปฐพีศาสตร 1      1(0-6-3) 

Practicum in Soil Science I   
หรือ 121 310  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
   Principles of Plant Pathology 
 318 305  ชีวเคมี           3(3-0-6) 
   Biochemistry 

318 306  ปฏิบัติการทางชีวเคมี        1(0-3-0) 
Biochemistry Laboratory 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน    21 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    99 หนวยกิต 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หนวยกิต  

100 402  ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5) 
Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 
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119 321  ภูมิสารสนเทศ             3(2-3-5) 
Geoinformatics 

120 311  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
Elementary Entomology 

หรือ 121 310  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
   Principles of Plant Pathology 

122 332  การสํารวจ และจําแนกดิน        3(2-3-5) 
Soil Survey and Classification  

122 382  การฝกงานทางปฐพีศาสตร 2      1(0-6-3) 
Practicum in Soil Science II 

 145 373  การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6) 
   Farm Business Management 

122 XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก         3 หนวยกิต 
  Major Elective Course 

      รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน    19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    118 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หนวยกิต 

122 311  ฟสิกสและเคมีของดิน        3(3-0-6) 
Physics and Chemistry of Soil 

122 445  การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา      3(3-0-6) 
Soil and Water Management and Conservation 

122 462  จุลชีววิทยา นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน    3(2-3-5) 
Soil Microbiology Ecology and Biotechnology 

122 483  การฝกงานทางปฐพีศาสตร 3      1(0-6-3) 
Practicum in Soil Science III 

122 491  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร        1(1-0-2) 
Seminar in Soil Science  

134 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช        3(3-0-6) 
Physiology for Crop Production 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน    14 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    132 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หนวยกิต  

122 499 โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตร      3 หนวยกิต 
  Student Project in Soil Science 
122 XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก         3 หนวยกิต 
  Major Elective Course 
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XXX XXX  วิชาเลือกเสรี          3  หนวยกิต 
  Free Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน    9 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 

 
2.6) วิชาเอกปฐพีศาสตร แผนท่ี 2 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          หนวยกิต 
 100 302  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร      3(3-0-6) 
   Statistic for Agricultural Research  
 100 331  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
   Agricultural Genetics and Biotechnology 
 119 331  การวิเคราะหดิน น้ํา พืช และวัสดุเกษตร      4(2-6-7) 

Analysis of Soil, Water, Plant, and Agricultural Materials 
 120 311  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 

Elementary Entomology 
หรือ 121 310  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
   Principles of Plant Pathology 

122 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 
   Soil Fertility and Plant Nutrition 
 318 305  ชีวเคมี           3(3-0-6) 
   Biochemistry 

318 306  ปฏิบัติการทางชีวเคมี        1(0-3-0) 
Biochemistry Laboratory 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน    20 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     98  หนวยกิต 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          หนวยกิต 

100 402  ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5) 
Statistical methodology and experimental design in agriculture 

119 321  ภูมิสารสนเทศ             3(2-3-5) 
Geoinformatics 

120 311  กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
   Elementary entomology 
หรือ 121 310  หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
   Principles of plant pathology 

122 332  การสํารวจ  และจาํแนกดิน        3(2-3-5) 
Soil survey and Classification  
 



39 

 

 

 

 145 373  การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6) 
   Farm business management 
 122 XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หนวยกิต 
   Major Elective Course 
       รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน    18 หนวยกิต 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    116 หนวยกิต 
 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          หนวยกิต  

122 311  ฟสิกสและเคมีของดิน        3(3-0-6) 
Physics and Chemistry of Soil 

122 445  การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา      3(3-0-6) 
Soil and Water Management and Conservation 

122 462  จุลชีววิทยา นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน    3(2-3-5) 
Soil Microbiology Ecology and Biotechnology 

122 491  การสัมมนาทางปฐพีศาสตร        1(1-0-2) 
Seminar in Soil Science  

134 312  สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
Physiology for Crop Production 

122 XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หนวยกิต 
  Major Elective Course 
XXX XXX  วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 
  Free Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน    19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    135 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          หนวยกิต 

100 495  สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 
Cooperative Education in Agriculture  

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน    6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 

 
2.7) วิชาเอกพืชสวน แผนท่ี 1 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1                    หนวยกิต  
100 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร       3(3-0-6) 

Statistic for agriculture research 
100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

Agricultural genetics and biotechnology 
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120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน         3(2-3-5) 
Elementary entomology 

หรือ  121 310 หลักการวิทยาโรคพืช        3(2-3-5) 
Principles of plant pathology 

123 361 บูรณาการทางพืชสวนเพ่ือการเกษตรท่ียั่งยืน     3(2-3-5) 
Horticultural Integration for Sustained Agriculture 

123 381 การฝกงานทางพืชสวน 1         1(0-6-3) 
Practicum in Horticulture I 

123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 
Economic Vegetable Production       

หรือ 123 331 การผลิตไมดอกไมประดับ        3(2-3-5) 
Flower and Ornamental Plant Production 

หรอื 1 23 321 หลักการผลิตไมผล         3(2-3-5) 
Principles of Fruit Crop Production 

318 305 ชีวเคมี           3(3-0-6) 
Biochemistry 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    97 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2                หนวยกิต 

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง    3(2-3-5) 
Statistical methodology and experimental design in agriculture 

121 310  หลักการวิทยาโรคพืช        3(2-3-5) 
Principles of plant pathology 

หรือ  120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
Elementary entomology 

123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 
Economic Vegetable Production 

หรอื 123 331 การผลิตไมดอกไมประดับ       3(2-3-5) 
Flower and Ornamental Plant Production 

หรอื 1 23 321 หลักการผลิตไมผล        3(2-3-5) 
Principles of Fruit Crop Production 

122 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 
Soil fertility and plant nutrition 

123 382 การฝกงานทางพืชสวน 2        1(0-6-3) 
Practicum in Plant Science II 

134 312 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
Physiology of crop production 
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145 373 การจัดการธุรกิจฟารม        3(3-0-6) 
Farm business management 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    116 หนวยกิต 
 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต  
123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 

Economic Vegetable Production 
หรือ 123 331 การผลิตไมดอกไมประดับ        3(2-3-5) 

Flower and Ornamental Plant Production 
หรอื 1 23 321 หลักการผลิตไมผล         3(2-3-5)  

Principles of Fruit Crop Production 
123 XXX วิชาเลือกในวิชาเอก        6 หนวยกิต  
  Major Elective Course 
XXX XXX วิชาเลือกเสรี          3 หนวยกิต  
  Free Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   12 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    128 หนวยกิต 
 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต  
123 401 สรีรวิทยาทางพืชสวน        3(2-3-5) 

Physiology in Horticultural Crops 
123 491 การสัมมนาทางดานพืชสวน        1(1-0-2) 

Seminar in Horticulture  
123 499 โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน       3(1-6-5) 

Student Project in Horticulture 
134 432 การปรับปรุงพันธุพืช        3(2-3-5) 

Plant Breeding 
123 XXX วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หนวยกิต 
  Major Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   13 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 
 

2.8) วิชาเอกพืชสวน แผนท่ี 2 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1            หนวยกิต 

100 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร       3(3-0-6) 
Statistic for agriculture research 
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100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร    3(3-0-6) 
Agricultural genetics and biotechnology 

120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน         3(2-3-5) 
Elementary entomology 

หรอื 121 310 หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
Principles of plant pathology 

123 361 บูรณาการทางพืชสวนเพ่ือการเกษตรท่ียั่งยืน    3(2-3-5) 
Horticultural Integration for Sustained Agriculture 

123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ        3(2-3-5) 
Economic Vegetable Production 

หรอื 123 331 การผลิตไมดอกไมประดับ       3(2-3-5) 
Flower and Ornamental Plant Production 

หรอื 1 23 321 หลักการผลิตไมผล         3(2-3-5) 
Principles of Fruit Crop Production 

123 381 การฝกงานทางพืชสวน 1         1(0-6-3) 
Practicum in Plant Science I 

318 305 ชีวเคมี          3(3-0-6) 
Biochemistry 

123 XXX วิชาเลือกวิชาเอก        3 หนวยกิต 
  Major Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   22 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    100 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2                หนวยกิต  

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง    3(2-3-5) 
Statistical methodology and experimental design in agriculture 

121 310 หลักการวิทยาโรคพืช        3(2-3-5) 
Principles of plant pathology 

122 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 
Soil fertility and plant nutrition 

หรือ 120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
Elementary entomology 

123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 
Economic Vegetable Production 

หรือ 123 331 การผลิตไมดอกไมประดับ       3(2-3-5)  
Flower and Ornamental Plant Production 

หรอื 1 23 321 หลักการผลิตไมผล        3(2-3-5) 
Principles of Fruit Crop Production 
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123 381 การฝกงานทางพืชสวน  1       1(0-6-3) 
Practicum in Plant Science I 

134 312 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
Physiology of crop production 

145 373 การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6) 
Farm business management 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    119 หนวยกิต 
 
 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต  
123 321 หลักการผลิตไมผล         3(2-3-5) 

Principles of Fruit Crop Production  
123 401 สรีรวิทยาทางพืชสวน        3(2-3-5) 

Physiology of Horticultural Crops 
123 491 การสัมมนาทางดานพืชสวน        1(1-0-2) 

Seminar in Horticulture 
134 432 การปรับปรุงพันธุพืช         3(2-3-5) 

Plant Breeding 
123 XXX วิชาเลือกวิชาเอก        3 หนวยกิต 
  Major Elective Course 
XXX XXX วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 
  Free Elective Course 
 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   16 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    135 หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2                หนวยกิต 

100 495 สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6 หนวยกิต 
Cooperative Education in Agriculture 

 
รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 

 
2.9) วิชาเอกพืชไร แผนท่ี 1 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต  
100 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร       3(3-0-6) 

   Statistics for Agricultural Research 
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100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
   Agricultural Genetics and Biotechnology 

120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
   Elementary Entomology 
หรือ  121 310 หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
   Principles of Plant Pathology 

134 311 การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 
   Economic Field Crop Production 

134 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ         3(2-3-5) 
   Seed Technology 

318 305 ชีวเคมี           3(3-0-6) 
   Biochemistry 
      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   18 หนวยกิต  
      รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    96 หนวยกิต  
 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต  

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5)  
   Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 

120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
   Elementary Entomology 
หรือ  121 310 หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
   Principles of Plant Pathology 

122 351 ความอุดมสมบูรณของดิน       3(3-0-6) 
   Soil Fertility and Plant Nutrition 

134 312 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
   Physiology for Crop Production 

134 361 ระบบการทําฟารม        2(2-0-4) 
Farming Systems 

134 384 การฝกงานทางพืชไร 1       1(0-6-3) 
   Practicum in Agronomy I 

134 385 การฝกงานทางพืชไร 2       1(0-6-3) 
   Practicum in Agronomy II  

145 373 การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6)  
  Farm Business Management 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
      รวมจํานวนหนวยกิตสะสม              11 5 หนวยกิต 
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ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต  
134 402 วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 

   Weeds and Weed Control 
134 432 การปรับปรุงพันธุพืช         3(2-3-5) 

   Plant Breeding 
134 441 นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร       3(2-3-5) 

   Field Crop Ecology and Physiology 
134 486 การฝกงานทางพืชไร 3       1(0-6-3) 

   Practicum in Agronomy III 
134 XXX วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หนวยกิต 
  Major Elective Course 
XXX XXX วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต 
  Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   16 หนวยกิต  
      รวมจํานวนหนวยกิตสะสม               1 31 หนวยกิต 
 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต  

134 417 การจัดการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ      3(1-6-5) 
   Integrated Management in Field Crop Production 

134 491 การสัมมนาทางพืชไร        1(1-0-2) 
   Seminar in Agronomy 

134 499 โครงงานนักศึกษาดานพืชไร       3(1-6-5) 
   Student Project in Agronomy 

134 XXX วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หนวยกิต 
  Major Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   1 0 หนวยกิต 
      รวมจํานวนหนวยกิตสะสม             1 41 หนวยกิต 
 

2.10) วิชาเอกพืชไร แผนท่ี 2 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต  

100 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร       3(3-0-6) 
   Statistics for Agricultural Research 

100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
   Agricultural Genetics and Biotechnology 

120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
   Elementary Entomology 
หรือ  121 310 หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
   Principles of Plant Pathology 
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134 311 การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ       3(2-3-5) 
   Economic Field Crop Production 

134 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ         3(2-3-5) 
   Seed Technology 

318 305 ชีวเคมี           3(3-0-6) 
   Biochemistry 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   18 หนวยกิต  
      รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    96 หนวยกิต  
 
 
 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต  

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5)  
   Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture 

120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน        3(2-3-5) 
   Elementary Entomology 
หรือ  121 310 หลักการวิทยาโรคพืช       3(2-3-5) 
   Principles of Plant Pathology 

122 351 ความอุดมสมบูรณของดิน       3(3-0-6) 
   Soil Fertility and Plant Nutrition 

134 312 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช       3(3-0-6) 
   Physiology for Crop Production 

134 361 ระบบการทําฟารม        2(2-0-4) 
Farming Systems 

145 373 การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6)  
  Farm Business Management 

134 XXX วิชาเลือกในวิชาเอก        3 หนวยกิต  
  Major Elective Course 

      รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   20 หนวยกิต  
      รวมจํานวนหนวยกิตสะสม               11 6 หนวยกิต 
 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         หนวยกิต  

134 402 วัชพืชและการควบคุม       3(2-3-5) 
   Weeds and Weed Control 

134 417 การจัดการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ      3(1-6-5) 
   Integrated Management in Field Crop Production 

134 432 การปรับปรุงพันธุพืช         3(2-3-5) 
   Plant Breeding 
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134 441 นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร       3(2-3-5) 
   Field Crop Ecology and Physiology 

134 491 การสัมมนาทางพืชไร       1(1-0-2) 
   Seminar in Agronomy 

134 XXX วิชาเลือกในวิชาเอก          3 หนวยกิต 
  Major Elective Course 
XXX XXX วิชาเลือกเสรี          3 หนวยกิต  
  Free Elective Course 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน   1 9 หนวยกิต 
      รวมจํานวนหนวยกิตสะสม              13 5 หนวยกิต 
 
 
ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         หนวยกิต  

100 495 สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6  หนวยกิต 
   Cooperative Education in Agriculture 

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียน     6 หนวยกิต  
      รวมจํานวนหนวยกิตสะสม               14 1 หนวยกิต 

 
2.11) วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนท่ี 1 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1             หนวยกิต 
100 302   สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร      3(3-0-6) 

   Statistics for Agricultural Research 
100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

   Agricultural Genetics and Biotechnology  
109 222  หลักการจัดการศัตรูพืช       3(2-3-5) 

   Principles of Plant Pest Management 
146 321  หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 

Principles and Methods of Agricultural Extension  
146 324  นิเทศศาสตรการเกษตร       3(2-3-5) 

Agricultural Communication  
146 328 การพูด และการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร    2(1-3-4) 

Speaking and Writing in Agricultural Extension 
*146 384 การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1   1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Extension and Development I 
รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   18 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    96 หนวยกิต 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2            หนวยกิต  
145 373 การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6) 

   Farm Business Management 
146 322  การวางแผน และประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 

Project Planning and Evaluation in Agricultural Extension  
and Development 

146 325 การผลิตสื่อประสมในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 
Multimedia Production in Agricultural Extension and Development 

146 331 การวิเคราะหชุมชนเกษตร       3(2-3-5) 
Agricultural Community Analysis 

146 332 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน       3(3-0-6) 
Development of Community Enterprises 

146 361 การพัฒนาการเกษตร       3(3-0-6) 
Agricultural Development 

       *146 385 การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2   1(0-6-3) 
Practicum in Agricultural Extension and Development II 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    115 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1            หนวยกิต 

146 427 เทคนิคการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร    3(2-3-5) 
Training Techniques in Agricultural Extension 

146 436  การพัฒนาชุมชนเกษตร       3(3-0-6) 
Agricultural Community Development 

146 452 การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร    3 (3-0-6) 
Development and Administration of Farmer Institutions 

       *146 486 การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3   1(0-6-3) 
Practicum in Agricultural Extension and Development III 

146 491  การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    1(1-0-2) 
Seminar in Agricultural Extension and Development 

XXX XXX วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต  
  Free Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   14 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    129 หนวยกิต 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2            หนวยกิต 
146 462  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสงเสริมการเกษตร  3 (2-3-5) 

Information and Communication Technologies in Agricultural Extension   
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146 XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        9 หนวยกิต  
  Major Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   12 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 

 
2.12) วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร แผนท่ี 2 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1            หนวยกิต   
100 302   สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร      3(3-0-6) 

   Statistics for Agricultural Research 
100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 

   Agricultural Genetics and Biotechnology 
109 222 หลักการจัดการศัตรูพืช       3(2-3-5) 

   Principles of Plant Pest Management 
146 321  หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร      3(3-0-6) 

Principles and Methods of Agricultural Extension   
146 324  นิเทศศาสตรการเกษตร       3(2-3-5) 

Agricultural Communication 
146 328 การพูด และการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร    2(1-3-4) 

Speaking and Writing in Agricultural Extension 
XXX XXX วิชาเลือกเสรี         3 หนวยกิต  
  Free Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   20 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    98 หนวยกิต  

 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2            หนวยกิต  

145 373 การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6) 
   Farm Business Management 

146 322  การวางแผน และประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  3(3-0-6) 
Project Planning and Evaluation in Agricultural Extension  
and Development 

146 325 การผลิตสื่อประสมในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   3(2-3-5) 
Multimedia Production in Agricultural Extension and Development 

146 331 การวิเคราะหชุมชนเกษตร       3(2-3-5) 
Agricultural Community Analysis 

146 332 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน       3(3-0-6) 
Development of Community Enterprises 

146 361 การพัฒนาการเกษตร       3(3-0-6) 
Agricultural Development 
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รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   18 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    116 หนวยกิต  

 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1            หนวยกิต  

146 427 เทคนิคการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร    3(2-3-5) 
Training Techniques in Agricultural Extension 

146 436  การพัฒนาชุมชนเกษตร       3(3-0-6) 
Agricultural Community Development 

146 452 การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร    3 (3-0-6) 
Development and Administration of Farmer Institutions 

146 462  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสงเสริมการเกษตร  3(2-3-5) 
Information and Communication Technologies in Agricultural Extension   

146 491  การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    1(1-0-2) 
Seminar in Agricultural Extension and Development 

XXX XXX  วิชาเลือกในวิชาเอก        6 หนวยกิต  
  Major Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    135 หนวยกิต  

 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2           หนวยกิต 

100 495   สหกิจศึกษาทางการการเกษตร      6 หนวยกิต 
   Cooperative Education in Agriculture 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   6 หนวยกิต 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต  

 
 

2.13) วิชาเอกสัตวศาสตร แผนท่ี 1 
ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1                 หนวยกิต 

100 302   สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร      3(3-0-6) 
   Statistics for Agricultural Research 

100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
   Agricultural Genetics and Biotechnology 

109 222  หลักการจัดการศัตรูพืช       3(2-3-5) 
   Principles of Plant Pest Management 

137 331  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 1    3(2-3-5)  
  Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 
137 361  สุขศาสตรสัตว           3(2-3-5)  
  Animal Health Sience  
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137 381  การฝกงานทางสัตวศาสตร  1       1(0-6-3) 
  Practicum in Animal Science I 

หรอื   137 382 การฝกงานทางสัตวศาสตร  2       1(0-6-3) 
   Practicum in Animal Science II  

318 305     ชีวเคมี                               3(3-0-6)  
   Biochemistry        

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   19 หนวยกิต 
                                         รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    97 หนวยกิต 
 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2            หนวยกิต  

137 332  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 2    3(2-3-5) 
  Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
137 341  หลักโภชนศาสตรสัตว                         3(3-0-6) 
  Principles of Animal Nutrition  
137 351  การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร     3(2-3-5) 
  Experimental design in Animal Science  
137 381  การฝกงานทางสัตวศาสตร  1       1(0-6-3) 
  Practicum in Animal Science I  

หรอื   137 382 การฝกงานทางสัตวศาสตร  2       1(0-6-3) 
   Practicum in Animal Science II  

137 383  การฝกงานทางสัตวศาสตร  3       1(0-6-3) 
  Practicum in Animal Science III  
145 373 การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6) 

   Farm Business Management 
137 XXX   วิชาเลือกในวิชาเอก  กลุมท่ี 2      3 หนวยกิต 
                 Major Elective Course II 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   17 หนวยกิต 
                                         รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    114 หนวยกิต 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1           หนวยกิต  

137 441  โภชนศาสตรสัตวประยุกต       4(3-3-7) 
  Applied Animal Nutrition 
137 452  การปรับปรุงพันธุสัตว               3(2-3-5) 
  Animal Genetics and Breeding  
137 XXX   วิชาเลือกในวิชาเอก กลุมท่ี 1       6 หนวยกิต 
  Major Elective Course I 
137 XXX   วิชาเลือกในวิชาเอก กลุมท่ี 2       3 หนวยกิต 
  Major Elective Course II 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   16 หนวยกิต 
                                         รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    130 หนวยกิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2            หนวยกิต  
137 491  การสัมมนาทางสัตวศาสตร       1(1-0-2) 
  Seminar in Animal Science 
137 XXX   วิชาเลือกในวิชาเอก กลุมท่ี 1      6 หนวยกิต 
  Major Elective Course I 
137 XXX   วิชาเลือกในวิชาเอก กลุมท่ี 2      1 หนวยกิต 
  Major Elective Course II 
XXX XXX   วิชาเลือกเสรี          3 หนวยกิต   
  Free Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   11 หนวยกิต 
                                         รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 
 

2.14) วิชาเอกสัตวศาสตร แผนท่ี 2 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1           หนวยกิต 

100 302   สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร      3(3-0-6) 
   Statistics for Agricultural Research 

100 331 พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   3(3-0-6) 
   Agricultural Genetics and Biotechnology 

109 222  หลักการจัดการศัตรูพืช       3(2-3-5) 
   Principles of Plant Pest Management 

137 331  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 1    3(2-3-5)  
    Anatomy and Physiology of Domestic Animals I  

137 361  สุขศาสตรสัตว           3(2-3-5)  
Animal Health Science  

318 305     ชีวเคมี                               3(3-0-6)  
   Biochemistry        

137 XXX   วิชาเลือกในวิชาเอก         3 หนวยกิต 
   Major Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   21 หนวยกิต 
                                         รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    99 หนวยกิต 
 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2            หนวยกิต  

137 332  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 2    3(2-3-5) 
  Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
137 341  หลักโภชนศาสตรสัตว                         3(3-0-6) 
  Principles of Animal Nutrition  
137 351  การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร     3(2-3-5) 
  Experimental design in Animal Science  
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145 373 การจัดการธุรกิจฟารม       3(3-0-6) 
   Farm Business Management 

137 XXX   วิชาเลือกในวิชาเอก        6 หนวยกิต   
  Major Elective Course 
XXX XXX   วิชาเลือกเสรี          3 หนวยกิต   
                 Free Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   21 หนวยกิต 
                                        รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    120 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1            หนวยกิต 

137 441  โภชนศาสตรสัตวประยุกต       4(3-3-7) 
  Applied Animal Nutrition   
137 452  การปรับปรุงพันธุสัตว               3(2-3-5) 
  Animal Genetics and Breeding  
137 491  การสัมมนาทางสัตวศาสตร       1(1-0-6) 
  Seminar in Animal Science 
137 XXX   วิชาเลือกในวิชาเอก         7 หนวยกิต 
  Major Elective Course 

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   15 หนวยกิต 
                                         รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    135 หนวยกิต 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2            หนวยกิต 

100 495   สหกิจศึกษาทางการเกษตร                             6  หนวยกิต 
  Cooperative Education in Agriculture   

รวมจาํนวนหนวยกติลงทะเบียน   6 หนวยกิต 
                                         รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    141 หนวยกิต 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6)  

English for Communication 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี  

การพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ การสื่อสารในสถานการณตางๆ 
ในสงัคมได 

Development of listening, speaking, reading and writing English language 
skills, communication in social settings. 
000 102 ภาษาอังก ฤษทางวิชาการ 1       3(3-0-6)  

English for Academic Purposes I (EAP I) 
เง่ือนไขของรายวิชา : 000 101 หรือเทียบเทา 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปและทางวิชาการ 
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Development of basic English language skills, basic language for general and 
academic English. 
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2       3(3-0-6)  

English for Academic Purposes II (EAP II) 
เง่ือนไขของรายวิชา : 000 102 หรือเทียบเทา 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูง ภาษาอังกฤษข้ันสูงสําหรับใชสวนตัวและทางวิชาการ 
Development of advanced English language skills, advanced language for 

general and academic English. 
000 130 ทักษะการรูสารสนเทศ        3(3-0-6)  

Information Literacy Skill 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิดและความสําคัญของสารสนเทศ กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรูดาน
สารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศ การตัดเลือกแหลงสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การ
วิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ 

Concept and important of information, processes development of 
information literacy skill, information searching, selection sources of information, evaluation of 
information values, information analysis and synthesis, information composition and 
presentation in various formats. 
000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ        3(3-0-6)  

Leadership and Management 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา  บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูนํา การสรางทีมงาน 
และการทํางานเปนทีม  หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเองการจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการ
กับการเปลี่ยนแปลงการจัดการกับความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ  แนวทางในการพัฒนาทักษะการเปนผูนํา
และการจัดการ 

Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles 
of leadership, team building and team working, principle and theories of management, self 
management, crisis management, change management, conflict management, strategic 
management, development of leadership and management. 
000 146 ความสุขของชีวิต         3(3-0-6)  

Happiness of Life 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิดและความสําคัญของความสุขของชีวิต  มิติและระดับความสุขของชีวิตศิลปะการ
ดําเนินชีวิตท่ีมีความสุข คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข การสรางความสุขของชีวิต 

Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of 
happiness of life, the art of happy lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating 
happiness of life. 
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000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง       3(3-0-6)  
Civic Social Engagement 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิด หลักการ และองคความรูเก่ียวกับพันธะทางสังคมของพลเมือง วิธีการสรางและการ
ถายทอดอุดมการณทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตสํานึกทางศีลธรรมของ
พลเมือง รูปแบบการพัฒนาและพฤติกรรมการมีสวนรวมอยางสันติ วิธีตามบรรทัดฐานและภาระรับผิดชอบทาง
สังคมของพลเมือง เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมเพ่ือการอยูรวมกันอยางยุติธรรมและสันติสุข 

Concepts, principles and body of knowledge of civic social engagement, 
means for forming and socializing of social ideology, development process for public mind 
and moral conscientiousness of citizens, development models and behavior of peaceful 
participation according to social norms and social accountability for self – developments 
community and social development with justice and peaceful living together in society. 
000 156 พหุวัฒนธรรม         3(3-0-6)  

Multiculturalism 
เง่ือนไขของรายวิชา: ไมมี 

วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับผลกระทบทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิธีชีวิตของมนุษย 

Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, a Culture and 
Isan culture, impact of cultural changes on society and human way of life. 
000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน       3(3-0-6)  

Citizenship and Globalization 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความหมายและความเปนมาของโลกาภิวัตน  กระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมโลก ความสัมพันธและผลกระทบของโลกาภิวัตนตอสังคมโลกและมนุษยในดานสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ  การเมือง  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองโลกตอการเปลี่ยนแปลง  
ผลกระทบจากโลกาภิวัตน 

Definition and development of globalization, globalization and global social 
change, relationship and impacts of globalization on the world society and human, cultures, 
technology, economics, politics, nature and environments, responsibility of the global citizens 
on changes, impacts of globalization.   
000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา      3(3-0-6) 

Critical Thinking and Problem Solving 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ การแสวงหาขอมูลและความรู การใหเหตุผลการ
คิดและตัดสินใจแนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ  และการตอบสนองเม่ือถูกวิพากษหลักการและ
กระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและสังคม แนวทางการพัฒนาการแกปญหาทางวิทยาศาสตรและสังคม 
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Concept and process of critical thinking, knowledge and information 
searching, reasoning, thinking and decision making, and means to develop critical thinking and 
responding to criticism with responsiveness, scientific and social problem solving processes. 
*050 108 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร      3 )3-0-6(  

English for Sciences 
เง่ือนไขของรายวิชา : 000 103 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การอานและเขียนในบริบทดานวิทยาศาสตร 
Development of English communication, reading, and writing skills in sciences. 

100 302 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร       3(3-0-6) 
  Statistics for Agricultural Research 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

การเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย  สถิติพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการวิจัยทาง
การเกษตร การวางแผนการวิจัยการแปลผลและการนําเสนอผลงานวิจัย  
    Research proposal preparation, research methodology, basic statistics for 
agricultural research, research planning, result interpretation and presentation. 
100 331  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร               3(3-0-6) 

Agricultural Genetics and Biotechnology 
เง่ือนไขของรายวิชา : 311 113, 311 115 

บทบาทของพันธุศาสตรจากอดีตสูอนาคต กฎของเมนเดลจากดีเอ็นเอถึงโปรตีน  ยีนและ
การแสดงออกของยีน การกลายพันธุระดับ ยีนและโครโมโซม มัลติเพิลอัลลีล การถายทอดลักษณะพันธุกรรมท่ี
ถูกควบคุมดวยยีนท่ีอยูนอกเหนือนิวเคลียสและผลของการเปนแม เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และความรู
ทางพันธุศาสตรท่ีคนพบใหมๆ 

Genetic from past to future, Mendelian Genetics and application,  from DNA 
to protein,  gene and phenotype expression, gene mutation and chromosome aberration, 
multiple alleles, cytoplasmic  inheritance and  maternal effect, biotechnology in agriculture 
and current topics in genetics.  
100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลองทางการเกษตร  3(2-3-5)  
   Statistical Methodology and Experimental Design in Agriculture   
  เง่ือนไขของรายวิชา : 100 302 

การวางแผนการทดลอง วิธีวิเคราะหความแปรปรวน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวาง 
treatment และกลุมของ treatment แผนการทดลองแบบตางๆ การจัดการทดลองแบบ factorial การ
แกปญหาขอมูลท่ีมีปญหา การสรุปผลการทดลอง การนําเสนอผลการทดลอง 

Experimental planning, analysis of variance, mean comparisons between 
treatments and between groups of treatments, experimental designs, factorial experiment, 
data problem solving, experiment conclusion and data presentation. 
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100 495 สหกิจศึกษาทางการเกษตร       6  หนวยกิต 
Cooperative Education in Agriculture  

เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
การฝกปฏิบัติงานเต็มเวลาท่ีเก่ียวของกับอาชีพการเกษตร ในสถานท่ีหรือหนวยงานของ

เอกชนหรือรัฐโดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา             
Full-time participation in agriculture related internship with private or 

governmental organizations approved by the department for one semester. 
**109 101  หลักการผลิตพืช         4(3-3-7) 

Principles of Crop Production 
  เง่ือนไขของรายวิชา:  ไมมี 

ความสัมพันธระหวางพืชกับผูบริโภค ระบบการผลิตพืช การจําแนกพืช วงจรการผลิตและ
วงจรผลผลิตพืช พันธุพืช การขยายพันธุพืช การปรับปรุงพันธุพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การ
จัดการการผลิตพืช การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว และการวางแผนการผลิต 

Relationship between crop and consumer, crop production systems, crop 
classification, crop production and crop yield cycles, crop variety, crop propagation, crop 
varietal improvement, crop growth and development, crop production management, 
postharvest  management, and crop production planning. 
**109 181  การฝกงานทางพืชศาสตร 1       1(0-6-3) 

Practicum in Plant Science I 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

การฝกปฏิบัติในการผลิตพืชไรท่ีสําคัญแบบครบวงจร เริ่มตั้งแตการเตรียมดิน การ       เขต
กรรม การประเมินตนทุนและกําไร การฝกทักษะในการใชเครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรในกระบวนการ
การผลิตพืช  

Complete cycle of practical training in production of some important crops, 
starting from planning, land preparation, planting, cultural practices, cost and benefit 
evaluation, using agricultural tools and machines. 
*109 182 การฝกงานทางพืชศาสตร 2       1(0-6-3) 

Practicum in Plant Science II 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การเตรียมพ้ืนท่ีและระบบน้ําสําหรับการผลิตพืชสวน การเตรียมแปลงปลูก การเพาะเมล็ด
และการยายกลาพืชสวนบางชนิด การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และการจัดการขายผลผลิตพืชสวน 

Preparation of area and irrigation system for horticultural production, seed 
sowing, transfer of seedling, transplanting cultivation harvesting and management of product 
horticultural. 
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**109 222 หลักการจัดการศัตรูพืช        3(2-3-5) 
Principles of Plant Pest Management 

  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
   ความสําคัญและประเภทของศัตรูพืช ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของศัตรูพืช ประเภทการ

ทําลายพืชและลักษณะความเสียหาย การแพรระบาดและปจจัยท่ีเก่ียวของ  หลักการและวิธีการจัดการศัตรูพืช 
และผลกระทบของการจัดการศัตรูพืชตอระบบนิเวศ 

Importance and types of plant pests, biology and ecology of plant pests, 
destruction and damage, spread and factors involved principles and methods for plant pest 
management, and their effects on ecological system. 
**119 311 นิเวศวิทยาทรัพยากรท่ีดิน        3(3-0-6) 

Land Resource Ecology 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

แนวคิด นิยาม และความหมายของระบบนิเวศและทรัพยากรท่ีดิน   ระบบนิเวศของท่ีดิน  
องคประกอบของท่ีดิน  หนาท่ีและปฏิสัมพันธขององคประกอบของท่ีดิน  พัฒนาการของการใชท่ีดินเพ่ือ
การเกษตร ผลกระทบของการใชทรัพยากรท่ีดินตอองคประกอบตาง  ๆ ของระบบนิเวศของท่ีดิน  ผลกระทบของ
ภาวะโลกรอนตอนิเวศวิทยาทรัพยากรท่ีดิน การวิเคราะหความยั่งยืนของการใชทรัพยากรท่ีดิน แนวทางลดความ
เสื่อมโทรมของท่ีดินและปรับปรุงใหเกิดความยั่งยืน 

Concept, definition, and meaning of an ecosystem and land resource, land 
ecosystem components functions and interactions of land ecosystem components, 
development of land resource utilization for agricultural, impact of land resource utilization 
on various components of land ecosystem, impact of global warming on land resource 
ecology, analysis of sustainability of land resource utilization and ways to mitigate land 
degradation and improve land resource sustainability. 
**119 312 การจัดการลุมน้ํา         3(2-3-5) 

Watershed Management 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ลุมน้ําและหลักการจัดการ สัณฐานวิทยาลุมน้ํา อุทกวิทยา การใชประโยชนท่ีดินใ นลุมน้ํา 
ผลกระทบของการใชท่ีดินตอสภาพแวดลอม การใชท่ีดินในระบบวนเกษตร และการจัดการลุมน้ําแบบผสมผสาน   

Watershed and principle of watershed management, watershed morphology, 
hydrological, land use issues in watershed, impact of land use change on environment, land 
use issues in agro forestry watershed classification and integrated watershed manageme. 
**119 321 ภูมิสารสนเทศ         3(2-3-5) 

Geoinformatics 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ แผนท่ี โปรเจคชันของแผนท่ีและพิกัด โคออร
ดิเนท ชนิดและโครงสรางของขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร แนวคิดและพ้ืนฐานทางดานการรับรูจากระยะไกล ชนิดของขอมูลทางดานการรับรูจากระยะไกล การ
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แปลและวิเคราะหขอมูลภาพ การผสมผสานการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบ
กําหนดพิกัดภูมิศาสตรดวยดาวเทียม การใชประโยชนจากระบบสานสนเทศเชิงพ้ืนท่ี 

Geoinformatics and related technologies, maps, map projections and 
coordinate systems types and structures of data in geographic information system, functional 
elements in geographic information systems, concepts and foundations of remote sensing, 
types of remotely sensed data, interpretations and analyses of the imagery data integration of 
remote sensing and geographic information systems, global positioning systems, applications 
of geoinformatics. 
**119 331 การวิเคราะหดิน น้ํา พืช และวัสดุเกษตร     4(2-6-7) 

Analysis of Soil, Water, Plant, and Agricultural Materials 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

พ้ืนฐานการวิเคราะหทางเคมี การเก็บตัวอยางดิน พืช น้ํา และวัสดุเกษตร การวิเคราะหทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน พืช น้ํา และวัสดุเกษตร การแปลผลวิเคราะห 

Basic of chemical analysis, collection of samples of soil, plants, water and 
agricultural materials, physical, chemical and biological analysis of soil, plant, water and 
agricultural materials, interpretation of analytical results. 
120 311    กีฏวิทยาเบ้ืองตน                                       3(2-3-5) 

Elementary Entomology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ลักษณะท่ัวไปของแมลงและความสําคัญ ความหลากหลายและการจัดจําแนกกลุมแมลง 
โครงสรางและหนาท่ี พฤติกรรมแมลงและนิเวศวิทยา แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ การใชประโยชน และการ
ควบคุมแมลงศัตรู 

 Overview of Insects and their importance, diversity and classification, 
structure and function, behavior and ecology, economic insect, insect utilization and insect 
pest management.  
120 321    นเิวศวิทยาของแมลง                              3(2-3-5) 

Insect Ecology 
  เง่ือนไขของรายวิชา  : ไมมี 

ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาของแมลง ปจจัยควบคุมและการเปลี่ยนแปลงประชากร รูปแบบการ
กระจายและความหลากชนดิของแมลง ความสมัพันธ ระหว างพืชกับแมลงและศัตรูธรรมชาติ องคประกอบ
โครงสรางของนเิวศวทิยาชมุชนแมลง 

Theory of insect ecology, factors regulating insect populations, population 
dynamics, distribution and diversity patterns and their measurement relationship among host 
plants, herbivores, natural enemies, components, structure of community ecology. 
120 412     กีฏวิทยาการเกษตร                            3(2-3-5) 

   Agricultural Entomology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
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แมลงศัตรูของพืชและสัตวเศรษฐกิจ  แมลงท่ีมีประโยชน  ชีวประวัติ พืชอาศัย  ลักษณะ
การทําลาย  การแพรกระจาย  และการระบาดของแมลงศัตรูตามฤดูกาล  ตลอดจนวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสม 

  Insect pests of economic crops and domestic animals, beneficial insects, 
life histories, host plants, types of damage, dispersal and seasonal distribution of insect pests 
including proper control measures. 
120 421    สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง                                       3(2-3-5) 
              Insect Morphology and Development 
  เง่ือนไขของรายวิชา : 120 311   

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง ซ่ึงรวมถึงการศึกษาสัณฐานวิทยา
ภายนอกและภายใน โครงสรางและหนาท่ี รวมถึงสรีระวิทยา พฤติกรรม วิวัฒนาการ และความสัมพันธของ
แมลงตอสภาพแวดลอม 

     Morphology and development of insect including external and internal 
morphology, structure and function, behaviors, evolution and relationship between insect 
and environment. 
120 431     หลักการควบคุมแมลงศัตรู                                     3(2-3-5) 

Principles of Insect Pest Control 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

หลักการ และเทคนิคในการควบคุมแมลงศัตรูดวยวิธีเขตกรรม ชีววิธี พันธุกรรม กฎหมาย 
การใชสารเคมี และการจัดการแมลงศัตรู   

  Principles and techniques of insect pest control by cultural practices, 
biological control, genetic control, legal control, chemical control, management of insect pest.  

120 432  การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี                         3(2-3-5) 

            Biological Control of Insects Pests and Weeds 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

  การพัฒนาและประยุกตใชศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช ในพืชท่ีมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ บทบาทของการควบคุมโดยชีววิธี ในระบบการจัดการศัตรูศัตรูพืชและวัชพืชอยาง
ยั่งยืน การจําแนกและชีววิทยาของชนิดชีวินทรียท่ีมีประโยชน (แมลงเบยีน, แมลงห้าํ,เชื้อจุลินทรและ    ไสเดือน
ฝอย) วิธีการนําไปใช การผลิตชีวภัณฑทางการคา การอนุรักษและการเพ่ิมประสิทธิภาพ นิเวศวิทยาประชากร
กับการควบคุมโดยชีววิธี การใชวิธีการควบคุมโดยชีววิธีรวมกับวิธีการควบคุมอ่ืนๆ 

  Development and application of natural enemies for the control of insect 
and weed pests of economically important crops, the role of biological control in sustainable 
pest management system, including identification and biology of beneficial organism species 
(parasitoids, predators, pathogens, nematode), utilization of natural enemies, production of 
commercial bioproduct, conservation and augmentation of natural enemies, evaluation of 
effectiveness, population ecology relates to biological control, of biological control with other 
control strategies. 
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120 433  กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว                                                       3( 2-3-5) 

   Post-harvest Entomology  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
    ความเสียหายหลังการเก็บเก่ียวอันเนื่องจากแมลง การจัดจําแนกแมลงศัตรู การตรวจสอบ

และประเมินความเสียหายของผลิตผลหลังการเก็บเก่ียวในโรงเก็บ การปองกันและกําจัด การจัดการแมลงศัตรู
ของผลิตผลหลังการเก็บเก่ียวแบบผสมผสาน   

  Post-harvest losses due to insect pests, classification of insect pests, 
warehouse inspection and loss assessment, protection and integrated control of insect pest.  
120 434     แมลงศัตรูในบานเรือนและชุมชน                3(2-3-5)  

Urban Entomology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ชนิด  ความสําคัญ และนิเวศวิทยาของแมลง และสัตวท่ีมีลักษณะใกลเคียง ท่ีอยูในบริเวณท่ี
อยูอาศัยและเขตชุมชน ปญหาและความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ 
ตลอดจนวิธีการปองกันกําจัด 

     Type, important and ecology of insect and related species in household and 
urban, problems and economic loss, impact on environment and health, and control 
methods.  
120 441    แมลงอุตสาหกรรม                                                        3(2-3-5) 

Industrial Insects  
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

แมลงท่ีใหผลผลิตไปใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม ไดแก ไหมบาน ไหมปา ผึ้ง  ชันโรง  
ครั่ง  และแมลงกินได การจําแนก ลักษณะทางสัณฐานและสรีรวิทยา วงจรชีวิตและพฤติกรรม การจัดการ
เพาะเลี้ยง การขยายพันธุ  พืชอาหารและการจัดการ การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู ผลิตภัณฑ  และการ
แปรรูป 

Insects yielding products used for industry  i.e. mulberry silkworms,  non-
mulberry silk moths,  honey bees,  stingless bees,  lac insects and edible insects; classification;  
morphology and physiology;   life cycles and behavior;   mass production;   rearing 
techniques;   host plants, pest and disease control; products and  processing. 
120 442     การผลิตไหม                                           3(2-3-5) 

Silk Production 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

เทคโนโลยีและระบบการจัดการ สวนหมอน การผลิตไขไหม การผลิตรังไหม การอบรังไหม 
และการสาวเสนไหม ปญหาในอุตสาหกรรมการผลิตไหม  และแนวทางแกปญหา 

  Technologies and systems in mulberry management, silkworm egg 
production, cocoon production, cocoon drying and silk yarn processing, problems confronting 
silk industry and their solutions.  
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120 481     การฝกงานทางกีฏวิทยา 1                          1(0-6-3) 
Practicum in Entomology I 

  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
การฝกเทคนิคเบื้องตนทางกีฏวิทยา การใชและการดูแลรักษากลองจุลทรรศน เทคนิคการ

ถายภาพ และการทําสไลดตัวอยางแมลง การสํารวจและการสุมตัวอยางประเมินความเสียหายจากแมลง
ศัตรูพืชในสภาพไร  การวิเคราะหชนิด การตัดสินใจใชวิธีการควบคุมท่ีเหมาะสม และการประเมินผล 

Training in basic entomological techniques: operation and maintenance of  
microscope, photographic technique of insect specimens, slide preparation of insect 
specimens, field survey and loss assessment of insect pests, insect identification, decision 
making in appropriate control and evaluation. 
*120 482    การฝกงานทางกีฏวิทยา 2                         1(0-6-3) 

Practicum in Entomology II 
  เง่ือนไขของรายวิชา : 120 481   

การสํารวจและประเมินความเสียหายจากแมลงสัตรูพืชในสภาพไร การบันทึกภาพ การเก็บ
บันทึกขอมูลการทําลายละความเสียหาย การสุมเก็บตัวอยางแมลง การวางแผนในสภาพไร การใชสารเคมีและ
สารอินทรียปองกันกําจัดศัตรูพืช การใชคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล การทดลองในสภาพไรและการจําแนก
แมลง 

Field survey and loss assessment of insect pests, photographic recording, 
data collection on damages and losses, sampling and collection of insect pests, planning of 
field experiments, application of pesticides and organic compounds and application of 
microcomputers for field experiments and insect identification. 
*120 491  การสัมมนาทางกีฏวิทยา                  1(1-0-2) 

Seminar in Entomology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 

วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการท่ีเก่ียวของดานกีฏวิทยา การเขียนรายงานทางวิชาการ การ
นําเสนอ การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา 

    Literature review on topics relating to Entomology, scientific report writing, 
presentation, discussion and conclusion of the seminar. 
*120 494    ปญหาพิเศษทางกีฏวิทยา                3(0-9-4) 

Special Problems in Entomology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกกีฏวิทยา 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานกีฏวิทยา ภายใตการควบคุมของอาจารย การ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย 

Planning and conducting researches on entomology under the supervision of 
designated faculty members, data analysis, report writing and presentation of the research 
results. 
120 499     โครงงานนักศึกษาดานกีฏวิทยา                                     3(1-6-5) 

Student Project in Entomology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
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โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางกีฏวิทยา การปฏิบัติ การสะทอนผลการ
เรียนรูเชิงประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ  

Student project on selected issues or topics in entomology, implementation, 
reflection on learning experience, report writing presentation. 
121 310 หลักการวิทยาโรคพืช        3(2-3-5) 

Principles of Plant Pathology 
เง่ือนไขของรายวิชา : 311 113, 311 114 

ความสําคัญของโรคพืช ความหมายและลักษณะอาการของโรค สาเหตุและองคประกอบ
การเกิดโรค กระบวนการเกิดโรค วงจรโรคและการแพรระบาด โรคพืชท่ีเกิดจากเชื้อสาเหตุกลุมตางๆ การ
วินิจฉัยสาเหตุโรคพืช และการปองกันกําจัดโรคพืช 

The importance of plant diseases, definitions and disease symptoms, causal 
agents and disease components, process of disease development, disease cycle and 
epidemic, diseases caused by different groups of pathogen, disease diagnosis, and disease 
control. 
121 341 จุลชีพกอโรคพืช         3(2-3-5) 

Plant Pathogens 
เง่ือนไขของรายวิชา : 317 211 #, 317 212 #  

สัณฐานวิทยา ชีววิทยา การดํารงชีพ การแพรระบาด และการจัดจําแนกของสิ่งมีชีวิตท่ีเปน
สาเหตุของโรคพืช ความสัมพันธกับพืชอาศัย และเทคนิคพ้ืนฐานท่ีใชในการศึกษาเชื้อสาเหตุโรคพืช 

Morphology, biology, habitation, spread, and classification of plant 
pathogens, host-pathogen relationship, and basic techniques for studying plant pathogens. 
121 383  การฝกงานทางวิทยาโรคพืช  1       1(0-6-3) 

Practicum in Plant Pathology I  
เง่ือนไขของรายวิชา : 121 310 

การฝกงานเทคนิคพ้ืนฐานท่ีจําเปนทางวิทยาโรคพืช ไดแก การเตรียมดินและอุปกรณปลูก
พืชทดลอง การเตรียมความพรอมในหองปฏิบัติการและการใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การฆาเชื้ออุปกรณเลี้ยงเชื้อและ
เครื่องแกว การเตรียมสารละลายและอาหารเลี้ยงเชื้อ การแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืชท่ีเปนโรค การปลูกเชื้อ การใช
และบํารุงรักษากลองจุลทรรศนและกลองถายรูป  และการเก็บรักษาตัวอยางโรคพืช  

Training in basic plant pathological techniques e.g. preparation of soil and 
planting materials for experiment, application of laboratory facilities and equipments, 
sterilization of equipments and glassware, culture media preparation, isolation of causal 
pathogens from diseased plants, inoculation of plant pathogen, application and maintenance 
of microscope and camera, and preservation of diseased materials.  
*121 384  การฝกงานทางวิทยาโรคพืช  2       1(0-6-3) 

Practicum in Plant Pathology II 
เง่ือนไขของรายวิชา : 121 310 

การสํารวจและประเมินความเสียหายจากโรคในสภาพไร การบันทึกภาพ การเก็บขอมูลการ
ระบาด การสุมเก็บตัวอยางโรค การวางแผนการทดลองในเรือนทดลองและในไร การใชสารเคมีควบคุมโรคพืช 
และการใชคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลการทดลองและการวินิจฉัยโรค 
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Field survey and loss assessment of plant diseases, photographic recording, 
data collection on damage and epidemic, sampling and collection of soil and diseased plant 
materials, planning of greenhouse and field experiments, application of pesticide, and 
application of microcomputers for experiment and disease diagnosis. 
121 422   การวินิจฉัยโรคพืช          3(1-6-5) 

Diagnosis of Plant Diseases 
เง่ือนไขของรายวิชา : 121 310 

ความสําคัญของการวินิจฉัยโรค ข้ันตอนการวินิจฉัยโรคพืช การใชขอมูลทุติยภูมิ
ประกอบการวินิจฉัย การเก็บตัวอยางโรค หลักและวิธีการวินิจฉัยโรคพืชในไร หลักและวิธีการวินิจฉัยโรคพืชใน
หองปฏิบัติการ การพิสูจนโรค  การใหคําแนะนําการควบคุมโรคพืช 

Importance of disease diagnosis, steps in diagnosis, application of secondary 
data, disease sample collection, principles and practices in field diagnosis, principles and 
practices in laboratory diagnosis, proof of pathogenicity, and recommendations for disease 
control. 
121 431  การควบคุมโรคพืช          3(2-3-5) 

Plant Disease Control 
เง่ือนไขของรายวิชา : 121 310 

การระบาดของโรคพืชและการพยากรณโรค การประเมินความเสียหายจากโรคพืช หลักการและวิธีการ
ปองกันกําจัดโรคพืชโดยวิธีตาง ๆ การใชและวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีท่ีใชปองกันกําจัดโรคพืช การปองกัน
อันตรายท่ีอาจเกิดจากการใชสารเคมี  เทคโนโลยีชีวภาพดานการปองกันกําจัดโรคพืช 

Disease epidemic and forecasting, disease loss assessment, principles and 
practices of plant disease control, applications and efficacy tests of chemical pesticides, 
chemical hazard and safety management, biotechnology in plant disease control. 
121 442  วิทยาเห็ดรา           3(2-3-5) 

Mycology 
  เง่ือนไขของรายวิชา : 317 211 #, 317 212 #  

การเจริญเติบโต การขยายพันธุ การแพรกระจาย การดํารงชีพ ชีววิทยา ลักษณะสําคัญและ
การจําแนกเห็ดราในไฟลัมตาง ๆ ความสัมพันธของเห็ดรากับสิ่งแวดลอม ประโยชนและโทษของเห็ดราตอมนุษย 
สัตว และพืช 

Growth, reproduction, dissemination, habitation, biology and classification of 
different groups of fungi, their relationship with environment, and their effects on human, 
animals, and plants. 
121 451 การผลิตเห็ด          3(2-3-5) 

Mushroom Production 
เง่ือนไขของรายวิชา : 317 211 #, 317 212 # 

การจําแนกประเภทเห็ด ความตองการอาหารของเห็ด เทคนิคการแยกเชื้อและการผลิตหัว
เชื้อ โรงเรือนเพาะเห็ด การเพาะเลี้ยงเห็ดท่ีมีการผลิตเปนการคาในประเทศไทย การแปรรูปและการตลาดเห็ดปา
และเห็ดพิษ 
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Classification of mushrooms, nutrient requirement of mushrooms, isolation 
techniques and spawn production, mushroom house, cultivation of major commercial 
mushrooms in Thailand,  processing and marketing, wild and poisonous mushrooms.  
121 452  โรคของพืชเศรษฐกิจ         3(2-3-5) 

Diseases of Economic Crops 
เง่ือนไขของรายวิชา : 121 310 

ระบบการปลูกพืช ลักษณะอาการและความเสียหายจากโรคพืช การเกิดและการระบาดของ
โรค หลักการจัดการโรค โรคของพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ สาเหตุของโรค วงจรการเกิดโรค  ระบาดวิทยา และ
มาตรการปองกันกําจัด 

Cropping system, disease symptoms and losses, disease development and 
spread, principles of disease management, diseases of major economic crops, causal agents, 
disease cycle, epidemiology, and disease control measures. 
121 453    โรคเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว       3(2-3-5) 

Seed and Postharvest Diseases  
เง่ือนไขของรายวิชา : 121 310 

ความเสียหายและความสําคัญของโรคท่ีเกิดกับเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังเก็บเก่ียว ชนิด
ของเชื้อสาเหตุและปจจัยสงเสริมการเกิดโรค การประเมินคุณภาพ หลักการและวิธีการปองกันกําจัดโรคท่ีเกิดกับ
เมล็ดพันธุและผลิตผลหลังเก็บเก่ียว 

Losses and significance of seed and post-harvest diseases, causal agents and 
factors affecting disease development, quality assessment, principles and practices for disease 
control in seed and post-harvest products. 
*121 491 การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช       1(1-0-2) 
    Seminar in Plant Pathology 

เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกวิทยาโรคพืช 
วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการท่ีเก่ียวของดานวิทยาโรคพืช การเขียนรายงานทางวิชาการ 

การนําเสนอ การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา 
Literature review on topics relating to plant pathology, scientific report 

writing, presentation, discussion and conclusion of the seminar. 
*121 494  ปญหาพิเศษทางวิทยาโรคพืช                       3(0-9-4) 

Special Problems in Plant Pathology 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกวิทยาโรคพืช 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานวิทยาโรคพืช ภายใตการควบคุมของอาจารย การ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย 

Planning and conducting researches on plant pathology under the 
supervision of designated faculty members, data analysis, report writing and presentation. 
121 499  โครงงานนักศึกษาดานวิทยาโรคพืช      3(1-6-5) 
            Student Project in Plant Pathology 

เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกวิทยาโรคพืช 
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โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางวิทยาโรคพืช การปฏิบัติการสะทอนผล
การเรียนรูเชิงประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 

Student project on selected issues or topics in plant pathology, 
implementation, reflection on learning experience, report writing and presentation. 
**122 201 หลักปฐพีศาสตร                    3(2-3-5) 

Principles of Soil Science  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการกําเนิดดิน  คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี  และชีวภาพของดิน , 
นิเวศวิทยาบริเวณรอบราก ความอุดมสมบูรณของดิน ปุย ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและท่ีดิน การจัดการ
และการอนรุกัษ การประเมินดินเพ่ือการใชตามศักยภาพในการเกษตร 

Basic knowledge on soil genesis and their physical, chemical, and biological 
properties, rhizosphere ecology, soil fertility and fertilizers, degradation of soil and land 
resources, management and conservation, soil evaluation for potential use in agriculture. 
**122 311 ฟสิกสและเคมีของดิน        3(3-0-6) 

Physics and Chemistry of Soil 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

องคประกอบของดินสวนของแข็ง ของเหลว และอากาศ  คุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของ        
อนินทรียสารและอินทรียสารในดิน  ความชื้นในดิน  เสนอัตลักษณของน้ําในดินปรากฏการณความไมซํ้ารอย  
ความเปนประโยชนของน้ําในดิน  การดูดซับและการแลกเปลี่ยนแคตไอออนและแอนไอออนในดิน  ปฏิกิริยาของ
ดิน ดินเกลือและดินดาง ดินในสภาพน้ําขัง 

Soil composition in solid, liquid and air phases, physical and chemical 
properties of inorganic substance and organic matter, soil water, soil moisture characteristics 
curve, hysteresis phenomena, soil water availability, soil adsorption, cation and anion 
exchange, soil reaction, saline and alkaline soils, submerged soil. 
**122 332 การสํารวจและจําแนกดิน        3(2-3-5) 

Soil Survey and Classification  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ปจจัยและกระบวนการสรางตัวของดิน สัณฐานของดิน การจําแนกดิน  ความ สัมพันธ
ระหวางธรณีสัณฐานกับดิน การสํารวจดิน  ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีในการสํารวจทําแผนท่ีดิน  การแปล
ความหมายของผลการสํารวจดิน การใชประโยชนจากแผนท่ีดิน และรายงานการสํารวจดิน 

Factors of soil formation, forming processes, soil morphology, soil 
classification, soil and geomorphology, soil survey, spatial information system in soil survey 
and mapping, soil survey interpretation, use of soil survey report and soil map. 
**122 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช     3(3-0-6) 

Soil Fertility and Plant Nutrition  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ดินในเชิงแหลงธาตุอาหารพืช  ระบบคอลลอยดในดิน  กลไกท่ีเกิดการดูดซับ  ธาตุอาหาร 
ความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช บทบาทของอินทรียวัตถุตอความอุดมสมบูรณของดิน  พฤติกรรมของธาตุ
อาหารพืชในระบบดิน  การประเมินความอุดมสมบูรณของดิน  โภชนาการพืช  บทบาทหนาท่ีทางสรีรวิทยาของ
ธาตุอาหารในพืช 
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Soil as the source of plant nutrients, colloidal system in soil, mechanisms of 
nutrient absorption, availability of plant nutrients, roles of soil organic matter in soil fertility, 
behavior of nutrients in soil system, evaluation of soil fertility, plant nutrition, physiological 
roles and functions of nutrient elements in plant. 
**122 381 การฝกงานทางปฐพีศาสตร 1       1(0-6-3) 

Practicum in Soil Science I 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การฝกเทคนิคข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับงานทดลองทางปฐพีศาสตร เปนข้ันตอน  ตั้งแตการ
เก็บตัวอยางดินเพ่ือการวิเคราะห การเตรียมแปลงทดลองปลูกพืช  การใสปูน การผสมปุยเคมี และการใสปุยวิธี
ตางๆ การปลูกพืช และการดูแลรักษาพืชทดลอง การเก็บตัวอยางพืชเพ่ือการวิเคราะหและการเขียนรายงาน 

Training in basic techniques used in soil science experiment starting from soil 
sampling for analysis, preparation of experimental plots, liming, mixing and applying chemical 
fertilizers, planting, crop management, plant sampling for analysis and report writing. 
*122 382 การฝกงานทางปฐพีศาสตร 2       1(0-6-3) 

Practicum in Soil Science II 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การฝกงานตามหนวยงานของเอกชนหรือรัฐท่ีไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา 
Training in private or governmental organizations approved by the department. 

**122 412 เทคโนโลยีปุย         3(3-0-6) 
Fertilizer Technology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
พัฒนาการของปุย ปจจัยควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารท่ีจําเปน  สําหรับพืช หลกัการ

และเทคนิคการใชปุยชนิดตางๆ การจําแนกและคุณสมบัติของปุย การผลิตปุยอินทรีย หลักการผลิตปุยเคมี การ
ผสมปุย คําแนะนําการซ้ือปุยเคมี การตรวจสอบคุณภาพปุย  พัฒนาการของอุตสาหกรรมปุยเคมีในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติปุย  

Development of fertilizer, factors controlling plant growth, essential nutrients, 
fertilizer application principles and techniques, fertilizers properties and classification, organic 
fertilizer production, manufacturing of chemical fertilizers, fertilizer purchasing guidelines, 
development of fertilizer industry in Thailand, fertilizer acts.  
**122 432 การกําเนิดดิน         3(3-0-6) 

Pedogenesis 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

วัตถุใหกําเนิดดิน สัณฐานวิทยา และจุลสัณฐานของดิน  กระบวนการและปจจัยท่ีกอกําเนิด
ดิน การประเมินพัฒนาการของดิน การจําแนกดิน การกระจายตัวของดินในโลก 

Soil parent material, morphology and micromorphology of soils, soil forming 
processes and soil forming factors, evaluation of soil development, soil classification, 
worldwide distribution of soils.  
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**122 433 ดินเขตรอน          3(3-0-6)  
 Tropical Soils 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
ความสําคัญของทรัพยากรท่ีดินในเขตรอน การจําแนกดินเขตรอน คุณสมบัติ  ของดินเขต

รอน สถานภาพของธาตุอาหารในดิน การใชประโยชนท่ีดิน การจัดการและการอนุรักษดินและน้ําเพ่ือความ
ยั่งยืนของการผลิตพืช 

Importance of tropical land resources, classification of tropical soils, 
properties and nutrient status of tropical soils, land use in the tropics, soil and water 
management and conservation for sustainable crop production.  
**122 445 การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา       3(3-0-6) 

Soil and Water Management and Conservation 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การกรอนดิน  การประเมินการสูญเสียดิน วิธีการปองกันการกรอนดิน ดินท่ีมี  ปญหาและ
การแกไข ความสัมพันธระหวางพืชและน้ําในดิน การวัดปริมาณน้ําในดิน  การประเมินคาการคายระเหยน้ําและ
ปริมาณการใชน้ําของพืช  การกักเก็บน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา ระบบชลประทานในฟารม  และการฟนฟูปา
ตนน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 

Soil erosion, estimation of soil loss, soil erosion control, problem soils and 
corrective measures, relationship between plant and soil water, soil water measurement, 
evapotranspiration and consumptive uses of water, water storage for soil and water 
conservation, irrigation systems in farm, and restoration of headwater forest for soil and water 
conservation. 
**122 462 จุลชีววิทยา นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน   3(2-3-5) 

Soil Microbiology Ecology and Biotechnology 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ชนิด ธรรมชาติ และกิจกรรมตางๆ ของจุลินทรียในดิน  บทบาทของจุลินทรียในดินตอการแปร
สภาพอินทรียวัตถุ และวัฏจักรธาตุอาหารพืช  เชน ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส คารบอน กํามะถัน เหล็ก  จุลินทรียใน
ดินกับเทคโนโลยีชีวภาพ การตรึงไนโตรเจน ไมคอรไรซา  และกิจกรรมจุลินทรียในบริเวณรากพืช ความสัมพันธ
ระหวางจุลินทรีย นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม กระบวนการทางชีวเคมีท่ีเก่ียวของ  ดินและสิ่งแวดลอมเปนพิษ หลัก
และวิธีการวิเคราะห การควบคุมและการจัดการสิ่งปฏิกูลการเกษตร และสารมลพิษในดิน 

 Kinds, nature and activities of microorganisms in soil, roles of 
microorganisms in organic matter decomposition, plant nutrient cycles e.g. nitrogen, 
phosphorus, carbon, sulphur, iron, microorganisms and biotechnology, biological nitrogen 
fixation, mycorrhiza, microbial activities in the rhizosphere, microorganisms-ecology-
environment relationships, biochemical processes involved, soil and environmental pollutions, 
principles and methods for analysis, control and management of agricultural wastes and soil 
pollutants. 
*122 483 การฝกงานทางปฐพีศาสตร 3       1(0-6-3) 

Practicum in Soil Science III 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 



69 

 

 

 

การฝกการสํารวจและทําแผนท่ีดิน วิเคราะหคุณสมบัติของดินทางกายภาพและ  ทางเคมี 
วิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในพืช การแยกและการคลุกเชื้อไรโซเบียมในพืชตระกูลถ่ัว และการทําปุยหมัก  

Training in soil survey and mapping, physical and soil chemical analysis, 
plant chemical analysis, techniques in Rhizobium spp. isolotion and inoculation in legumes 
and compost making.  
*122 491 การสัมมนาทางปฐพีศาสตร       1(1-0-2) 

Seminar in Soil Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกปฐพีศาสตร 

วรรณกรรมปริทัศนงานทางวิชาการท่ีเก่ียวของดานปฐพีศาสตร การเขียนรายงานทาง
วิชาการ การนําเสนอ การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา 

Literature review on topics relating to soil science, scientific report, writing, 
presentation, discussion and conclusion of the seminar. 
*122 494   ปญหาพิเศษทางปฐพีศาสตร               3(0-9-4) 

Special Problems in Soil Science 
  เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกปฐพีศาสตร 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานปฐพีศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารย การ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย 

Planning and conducting researches on Soil Science under the supervision of 
designated faculty members, data analysis, report writing and presentation. 
**122 499 โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตร      3(1-6-5) 

Student Project in Soil Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกปฐพีศาสตร 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางปฐพีศาสตร การปฏิบัติการสะทอนผล
การเรียนรูเชิงประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ       

Student project on selected issues or topics in soil science, implementation, 
reflection on learning experience, report writing and presentation.  
123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ         3(2-3-5) 
Economic Vegetable Production 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การวางแผนและการจัดการผลิตทางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสมในการผลิตผักสด 
ผักอุตสาหกรรมและเมล็ดพันธุผักท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเขตกรรม การเก็บเก่ียว และการตลาด  

Planning and management of Good Agriculture Practice (GAP) for fresh and 
processing vegetables and seed, cultural practices, harvest and marketing. 
123 321 หลักการผลิตไมผล         3(2-3-5)  
 Principles of Fruit Crop Production 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
ความสําคัญของไมผล การจําแนกชนิดของไมผล ลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตร ถ่ิน

กําเนิด การกระจายพันธุ การจัดการการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสม การปฏิบัติดูแลรักษา การขยายพันธุ 
การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การใชประโยชน และการตลาดของไมผลเศรษฐกิจของประเทศไทย   
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Importance of fruit crops, classification of fruit crops, botanical 
characteristics, origins and distribution, good agriculture practice (GAP), management and 
cultural practice, propagation, harvesting, post-harvest management, utilization and marketing 
of economic fruit crops in Thailand.     
123 331 การผลิตไมดอกไมประดับ         3(2-3-5) 

Flower and Ornamental Plant Production  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญและสถานการณการผลิตไมดอกไมประดับ การวางแผนการผลิต กระบวนการ 
วิธีการผลิตอยางถูกตองเหมาะสมในไมดอกเศรษฐกิจ (ไดแก กลวยไม กุหลาบ เบญจมาศ ไมดอกประเภทหัวและ
ไมดอกท่ีสําคัญอ่ืนๆ) และไมประดับท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจตาง ๆ การผลิตเมล็ดพันธุไมดอกไมประดับท่ีสําคัญ 
การจัดการเรือนเพาะชําและการตลาด 

Importance and situation of flower and ornamental plant production, 
planning, good processes and agricultural practice (GAP) for the production of some economic 
flower plants (thus as orchid, rose, chrysanthemum, marigold, flower bulb pants, and other), 
and economic ornamental plants, seed production of flower and ornamental plants, nursery 
management and marketing. 
*123 361 บูรณาการทางพืชสวนเพ่ือการเกษตรท่ีย่ังยืน      3(2-3-5) 

Horticultural Integration for Sustained Agriculture 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การวางแผนและการจัดการผลิตพืชสวนเชิงธุรกิจอยางยั่งยืน โดยการเรียนรูและวิเคราะห
จากตัวอยางธุรกิจในดานพืชสวนท่ีประสบผลสําเร็จ 

Planning and management of commercial horticultural production by 
learning and analyze from the successful farm, business and horticultural enterprise. 
*123 381 การฝกงานทางพืชสวน 1        1(0-6-3) 

Practicum in Horticulture I 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การฝกงานทางดานการขยายพันธุพืชท้ังแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ  การตอน การทาบ
ก่ิง การตอก่ิง การเปลี่ยนยอด การติดตา การโนมก่ิง การตัดชํา การแบงแยก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะ
เมล็ด การยายและการดูแลรักษาตนกลาพืช การเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีใชในการขยายพันธุพืช  

Practice in sexual and asexual plant propagation grafting, approach grafting, 
layering, air layering, cutting, separation, plant tissue culture, seed sowing and seedling 
preparation, preparation of some plant growth regulators for using in plant propagation. 
**123 382 การฝกงานทางพืชสวน 2        1(0-6-3) 

Practicum in Horticulture II 
เง่ือนไขของรายวิชา : 109 182 

การเตรียมการ การวางแผน การกําหนดชนิดพืชสวนตัวอยางสําหรับการฝกงานวิชา             
109 182 การเตรียมพ้ืนท่ีและระบบน้ํา การเพาะเมล็ดและการเตรียมกลาพืชสวนตัวอยางท่ีกําหนด การ
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ควบคุมดูแลการทํางาน และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีฝกงานวิชา 109 182 การปลูกและการดูแลรักษาพืชสวน
ท่ีสําคัญบางชนิดเพ่ือเปนพืชตัวอยางสําหรับนักศึกษาท่ีฝกงานวิชา 109 182 ไดศึกษาเพ่ิมเติม 

Preparation and planning of works in Practicum in Plant Science 2                  
(109 182), selection of horticultural types, seed sowing, and seedling preparation for using in 
the course 109 182, control and giving the information of horticultural practice for the 
students who study the Practicum in Plant Science 2 course (109 182), cultivation of other 
horticultures for the study of the students visited 109 182 course. 
123 401 สรีรวิทยาทางพืชสวน         3(2-3-5) 

Physiology of Horticultural Crops 
เง่ือนไขของรายวิชา : 134 312 

ความสําคัญของกระบวนการสรีรวิทยาตอการผลิตพืชสวน กระบวนการทางสรีรวิทยาของ
พืชสวนในระยะวัฒนภาค ระยะสืบพันธุ และระยะเสื่อมชรา สารควบคุมการเจริญเติบโตและผลท่ีมีตอการ
เจริญเติบโตของพืชสวน สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการผลิต และสรีรวิทยาหลังการเก็บเก่ียว 

Importance of physiological process of horticultural crops, physiological 
process in vegetative phase, reproductive phase and senescence, plant hormones and plant 
growth regulators and their effects, environmental factors affecting horticultural production 
and postharvest physiology. 
123 402 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือในเชิงพาณิชย      3(2-3-5) 

Commercial Plant Tissue Culture 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสําคัญและปจจัยท่ีมีผลตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลักการ ข้ันตอน และการวาง
แผนการขยายพันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ เทคนิคและวิธีการขยายพันธุพืชท่ีสําคัญบางชนิดในเชิงพาณิชยโดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปรับปรุงพันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ การผลิต
พืชบางชนิดใหปลอดเชื้อไวรัสและไมโครพลาสมา การผลิตพืชท่ีตานทานโรคในสภาพปลอดเชื้อ การอนุรักษสาย
พันธุพืชในสภาพปลอดเชื้อ 

Importance and factors affecting plant tissue culture, principle, stages and 
planning of micropropagation, techniques and methods of commercial micropropagation of 
some economic plant, planning and management of tissue culture business, in vitro crop 
improvement, virus and microplasma free plant production, in vitro disease resistant plant 
production, in vitro plant preservation. 

123 431 การจัดสวนและการจัดการสนามหญา      3(2-3-5) 
Landscape Gardening and Turf Grass Management  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ไมมี 

ความสําคัญของการจัดสวน รูปแบบและชนิดของสวน องคประกอบของสวน พรรณไมและ
การเลือกพรรณไมในการจัดสวน องคประกอบของศิลปในการออกแบบ การออกแบบและประเมินราคา เทคนิค
ข้ันตอนและวิธีการจัดสวน การบํารุงดูแลรักษาสวน การจัดสวนขนาดเล็ก ประโยชนและความสําคัญของหญา
สนาม ประเภทของสนามหญา การทําสนามหญา และการบํารุงรักษาสนามหญา 

Importance of landscape gardening, types of landscape garden, enrichment 
in landscape garden, plant selection for landscaping, art theory for landscaping, garden 
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designing and estimate cost, landscape gardening installment and maintenance, miniature 
gardening and the utility, genera, establishment and maintenance of turf grass. 
123 451 การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร       3(2-3-5) 

Spice and Medicinal Plants Production  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ประเภทของพืชเครื่องเทศและสมุนไพร ประเภทและการใชประโยชนจากสารทุติยภูมิในพืช 
การวางแผนปฏิบัติการเกษตรกรรมท่ีดี กระบวนการและวิธีการผลิตอยางถูกตองและเหมาะสม ผลิตภัณฑ และ
การตลาด 

Types of spice and medicinal plants, type and utilization of secondary 
metabolites, planning, good agriculture practice (GAP), processes and methods of the 
production, products and marketing. 
123 452 การผลิตพืชสวนเพ่ืออุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

Production of Industrial Horticulture Crops  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของพืชสวนอุตสาหกรรม การวางแผนปฏิบัติการ
เกษตรกรรมท่ีดี ผลิตภัณฑ และการตลาดของยางพารา พืชเครื่องดื่ม ยูคาลิปตัส และปาลมน้ํามัน  

Meaning and importance of industrial horticulture crops, planning, good 
agriculture practice (GAP), products and marketing including rubber plants, beverage crops, 
Eucalyptus, oil palms. 
*123 491 การสัมมนาทางดานพืชสวน        1(1-0-2) 

Seminar in Horticulture 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกพืชสวน 

วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการท่ีเก่ียวของกับพืชสวน การเขียนบทความทางวิชาการ การ
นําเสนอ อภิปรายและสรุปผลการสัมมนา 

Literature review on topics relating to Horticulture, scientific report writing, 
presentation, discussion and conclusion of seminar. 
123 499 โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน        3(1-6-5) 

Student Project in Horticulture 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกพืชสวน 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางพืชสวน การปฏิบัติการสะทอนผลการ
เรียนรูเชิงประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 

Student project on selected issues or topics in horticulture, implementation, 
reflection on experience, report writing and presentation. 
134 311 การผลิตพืชไรเศรษฐกิจ        3(2-3-5)  
  Economic Field Crop Production 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
   กระบวนการผลิต การใชประโยชน และการตลาดของพืชไรเศรษฐกิจในกลุมธัญพืช พืช
ตระกูลถ่ัว พืชเสนใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน พืชน้ํามัน และพืชอาหารสัตว 
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   Production process, utilization and marketing of economic field crops; cereal 
crops, leguminous crops, fiber crops, industrial crops, energy crops, oil crops and forage crops. 
134 312 สรีรวิทยาเพ่ือการผลิตพืช        3(3-0-6) 

Physiology for Crop Production 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  311 113, 318 305 

บทบาท ความสําคัญ และกลไกของกระบวนการทางเคมีและฟสิกสภายในตนพืชเพ่ือ
ประยุกตใชในการปรับปรุงผลผลิตของพืชใหดีข้ึน  การเคลื่อนยายน้ํา แรธาตุและอาหาร กระบวนการสังเคราะห
ดวยแสง การเปลี่ยนแปลงของคารโบไฮเดรตและโปรตีน การหายใจ แรธาตุอาหาร ฮอรโมน การเจริญเติบโต 
พัฒนาการของพืชและกลุมพืช 

Roles, importance and mechanisms of chemical and physical processes in 
plant with the aim to improve crop productivity, the processes of water, nutrient transport 
and translocation, photosynthesis, carbohydrate and protein synthesis, respiration, mineral 
nutrients and plant hormones, growth and development of an individual plant and crops. 
**134 361 ระบบการทําฟารม         2(2-0-4)  

Farming Systems 
เง่ือนไขของรายวิชา : เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรือปท่ี 4 

ความสําคัญและความหมายของระบบการทําฟารม เกษตรกรรายยอย ความคิดเชิงระบบ 
การวิเคราะหพ้ืนท่ี ข้ันตอนการวิเคราะหพ้ืนท่ี การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ การใชระบบกําหนดตําแหนงบนโลก จี
พีเอส  การแปลงขอมูลดานกายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคม การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ การสัมภาษณ
เกษตรกรแบบก่ึงโครงสราง การกําหนดประเด็นปญหาและวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบการทําฟารม การ
ประเมินผลการทดสอบ ประสิทธิภาพการผลิตของ เทคโนโลยี  การประเมินผลการทดสอบเทคโนโลยีดาน
เศรษฐศาสตร การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร กรณีศึกษาการทําฟารมท่ีประสบผลสําเร็จในประเทศไทย 

Importance and meaning of farming systems, small holder farmers, system 
thinking, area analysis, step of area analysis, secondary data collection, interpretation of 
physical, biological and socio-economic factors data, primary data collection, using global 
positioning system (GPS) semi-structured interview, problem and research topic identification, 
farming systems research and development, productivity evaluation of testing technology, 
economic evaluation of testing technology, farmer’s adoption technology and case study of 
successful farming in Thailand. 
**134 384  การฝกงานทางพืชไร 1        1(0-6-3)  

Practicum in Agronomy I 
เง่ือนไขของรายวิชา :  109 181, 109 182  

ฝกปฏิบัติทุกข้ันตอนท่ีเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธุพืชไรท่ีสําคัญบางชนิด ท้ังพืชผสมตัวเอง 
และพืชผสมขาม ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด และขาวฟางลูกผสม ฝกปฏิบัติการขยายพันธุออย 
และยางพารา 

Complete cycle of practical training in seed production of some important 
field crops, both self-pollinated and cross-pollinated crops, practical training in hybrid seed 
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production of corn and sorghum, practical training in vegetative propagation of cassava and 
para rubber. 
*134 385 การฝกงานทางพืชไร 2        1(0-6-3) 

Practicum in Agronomy II 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  109 181 
   การฝกเก่ียวกับเทคนิคและการใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการตางๆ เชน หองปฏิบัติการไร

โซเบียม หลักสรีรวิทยาและโภชนาการพืช และหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
Training in techniques and handlings of equipments in rhizobium, plant 

physiology, plant nutrition, and plant biotechnology laboratories. 
134 402 วัชพืชและการควบคุม        3(2-3-5) 

Weeds and Weed Control 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

บทบาท ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  การจําแนกชนิด การขยายพันธุ การแพรกระจาย และ
นิเวศวิทยาของวัชพืช วิธีการจัดการวัชพืช การปองกัน การควบคุมวัชพืชดวยการเขตกรรม วิธีกล ชีววิธี สารเคมี 
การควบคุมวัชพืชแบบผสมผสาน คุณสมบัติของสารกําจัดวัชพืช กลไกการทําลาย การเลือกทําลาย ปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพของสารกําจัดวัชพืช อุปกรณ และวิธีการใชสารกําจัดวัชพืช วัชพืชตานทานสาร การ
ใชสารกําจัดวัชพืชอยางปลอดภัย 

Roles, economic impacts, classification, reproduction, distribution, and 
ecology, of weeds, methods of weed management, prevention, cultural practices, mechanical, 
biological, chemical weed control and integrated weed management, herbicide properties, 
modes of action, selectivity, factors affecting herbicide efficacy, equipment and methods of 
herbicide application, herbicide-resistant weeds, safe use of herbicide. 
134 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร        3(3-0-6)  

Agricultural Meteorology 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

   ประวัติและบทบาทของอุตุนิยมวิทยา  องคประกอบอุตุนิยมวิทยา การหมุนเวียนของอากาศ 
ปจจัยองคประกอบฟาอากาศและอิทธิพลของแตละปจจัยท่ีมีตอการ เกษตร การวิเคราะหและแปล ผลขอมูลฟา
อากาศเพ่ือการเกษตร ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอการเกษตร สมดุลของพลังงานและอุณหภูมิโลก 

History and role of meteorology and meteorological elements, air 
circulation, effect of climatic factors on agriculture, analysis and interpretation of 
climatological data on agriculture, effect of climate change on agriculture, energy and earth 
temperature balance. 
*134 411 ธัญพืช          2(2-0-4)  
  Cereal Crops 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

บทบาทและความสําคัญของธัญพืช สถานการณการผลิตและการตลาดธัญพืชท่ีสําคัญ ชนิด
ธัญพืชท่ีสําคัญของไทย ระบบการผลิต การปรับปรุงพันธุ โรค แมลงและวัชพืชท่ีสําคัญ การแปรรูปผลิตภัณฑขาว 
ขาวสาลี ขาวโพดและขาวฟาง 
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                       Roles and importance of cereals, current world production and markets, 
major cereal crops of Thailand, production systems, crop improvement, major diseases, 
insects and weeds, processing of rice, wheat, maize and sorghum. 
*134 412 พืชอุตสาหกรรม         2(2-0-4)  

Industrial Crops 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

บทบาท ความสําคัญ พฤกษศาสตรกระบวนการผลิต การใชประโยชน และสถานการณการ
ผลิตและการตลาดของมันสําปะหลัง ยางพารา และพืชอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพบางชนิด 

Roles, importance botany production process, utilization, current situation of 
production and marketing of cassava, para rubber and some other high potential industrial 
crops. 
*134 413  พืชน้ํามัน           2(2-0-4) 

Oil Crops 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

บทบาท ความสําคัญ สถานการณการผลิต การตลาด ข้ันตอนการผลิตตางๆ  พันธุ การเขต
กรรม เทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียว การควบคุมโรคและแมลง การใชประโยชนของถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ปาลมน้ํามัน 
มะพราว และพืชน้ํามันท่ีมีศักยภาพบางชนิด 

Roles, Importance, current production situation, marketing, production 
process, cultivars, cultural practices, post-harvest technology, insect and disease control, 
utilization of soybean, peanut, oil palm, coconut, and some other high potential oil crops. 
134 417 การจัดการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ       3(1-6-5) 

Integrated Management in Field Crop Production 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  134 311 

   การวิเคราะหและอภิปรายในเรื่องการจัดการการผลิต การใชประโยชน การแปรรูป
การตลาดพืชไรเศรษฐกิจ ธัญพืช พืชเสนใย พืชอุตสาหกรรม พืชตระกูลถ่ัว พืชน้ํามัน พืชอาหารสัตว และพืชไร
ยืนตน ท้ังชองไทยและของโลก 

Analysis and discussion on production management, utilization, processing, 
marketing of economic field crops, cereal crops, fiber crops, industrial crops, leguminous 
crops, oil crops, forage crops and perennial field crops, of Thailand and world. 
**134 419   การผลิตออยและผลิตภัณฑ       2(2-0-4) 

 Sugarcane Production and Products 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความสําคัญของออยและผลิตภัณฑ  ในรูปอาหารและพลังงาน  ถ่ินกําเนิด วิวัฒนาการ 
ลกัษณะพฤกษศาสตร พันธุศาสตร และการปรับปรุงพันธุ  ศัตรูท่ีสําคัญและการควบคุม  ระบบการผลิตออย และ
น้ําตาล การตลาดระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไรออยและโรงงานน้ําตาล เทคโนโลยีการผลิตออย 
เครื่องจักรกลทุนแรงในไรออย กระบวนการผลิตน้ําตาล การแปรรูปน้ําตาลเปนผลิตภัณฑ การใชประโยชนผล
พลอยไดจากกระบวนการผลิตน้ําตาลและการประยุกตใชออยเปนพืชพลังงาน 
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 Importance of sugarcane and its products for food and energy, origin, 
evolution, botany, genetics and breeding, pests and control measures, cane and sugar 
production systems, market, income sharing systems, sugarcane production technology, farm 
machinery, sugar production process, its downstream products, by-products and their 
utilizations, and application of sugarcane as an energy crop.     
134 432 การปรับปรุงพันธุพืช         3(2-3-5) 

Plant Breeding 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  100 331 

กระบวนการสรางหนวยสืบพันธุ แหลง ของเชื้อ พันธุกรรม การอนุรักษพันธุ เชื้อพันธุกรรม
การคัดเลือกพันธุพืชท่ีขยายพันธุโดยไมใชเพศ วิธีการปรับปรุงพันธุพืชผสมตัวเองและพืชผสมขาม การปรับปรุง
พันธุพืช โดยการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ การปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานโรคแมลงและสภาพแวดลอมท่ีไม
เหมาะสม การประยุกตใชความแปรปรวนของโครโมโซมและเทคโนโลยีชีวภาพในงานดานการ ปรับปรุงพันธุ 
การรับรองพันธุพืชและการเผยแพรเมล็ดพันธุดี 

Gametogenesis, genetic resources and conservation, clonal selection, 
breeding procedures for self and cross pollinated crops, mutation breeding, breeding for 
disease, insect and environmental stress resistance, applications of chromosomal aberration 
and biotechnology for crop improvement, procedure for releasing new varieties, seed 
certification and distribution. 
134 441 นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร        3(2-3-5) 

Field Crop Ecology and Physiology 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  134 312 

กระบวนการสรีรวิทยาของกลุมพืชไร ซ่ึงมีผลกระทบตอผลผลิตทางเศรษฐกิจ อัตราการ
เจริญเติบโต การสังเคราะหดวยแสง  การหายใจของกลุมพืช ชวงแสง ฮอรโมน การกระจายคารโบไฮเดรตสู      
ผลผลิตทางเศรษฐกิจและการวิเคราะหองคประกอบผลผลิต  จุลภูมิอากาศของกลุมพืช เทคนิคการวิเคราะหการ
เจริญเติบโตของพืช 

Physiological process, some effects on economic yield, crop growth rate, 
photosynthesis, respiration, photo-period, hormones, distribution of carbohydrate to economic 
yield and analysis of yield components, crop micro-climate,  growth analysis techniques. 
134 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ         3(2-3-5) 

Seed Technology 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

โครงสรางและสวนประกอบ พัฒนาการและการสุกแกของเมล็ด การอบหรือตาก การ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ การงอก การพักตัว การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ การเคลือบ การพอกเมล็ดพันธุ 
การแชเมล็ด การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ การ
ผลิตเมล็ดพันธุภายใตการรับรองคุณภาพ กฎหมายเมล็ดพันธุ และสถานการณการใชเมล็ดพันธุในประเทศไทย 

Seed structure and compositions, development and maturation. seed drying, 
processing, germination, dormancy, deterioration, coating, pelleting, priming, storage, testing, 
quality control, seed multiplication under certification scheme, seed law and current seed 
usage in Thailand. 
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*134 486 การฝกงานทางพืชไร 3        1(0-6-3) 
Practicum in Agronomy III 

 เง่ือนไขของรายวิชา :  134 385 
การฝกปฏิบัติในการผลิตพืชไรท่ีสําคัญแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต การเตรียมดิน การเขต

กรรม การประเมินตนทุนและกําไร การใชเครื่องมือและ การดูแลรักษา เครื่องจักร กลทางการเกษตร การจัดการ
ระบบชลประทาน การรวบรวมพืชพ้ืนถ่ินและขอมูลการใชประโยชน 

Complete cycle of practical training in production of some important crops, 
starting from planning, land preparation, planting, cultural practices, cost and benefit 
evaluation, using and maintenance agricultural tools and farm machines irrigation systems 
management, and collection of some indigenous plants and information on their utilization.   
**134 491 การสัมมนาทางพืชไร        1(1-0-2) 

Seminar in Agronomy 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกพืชไร 

วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการท่ีเก่ียวของดานพืชไร การเขียนรายงานทางวิชาการ การ
นําเสนอ การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา 

Literature review on topics relating to agronomy, scientific report writing, 
presentation, discussion and conclusion of the seminar. 
*134 494   ปญหาพิเศษทางพืชไร                3(0-9-4) 

Special Problems in Agronomy 
  เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกพืชไร 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานพืชไร ภายใตการควบคุมของอาจารย การวิเคราะห
ขอมูล การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย 

Planning and conducting researches on agronomy under the supervision of 
designated faculty members, data analysis, report writing and presentation. 
134 499 โครงงานนักศึกษาดานพืชไร        3(1-6-5) 

Student Project in Agronomy 
 เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกพืชไร 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทาง พืชไร  การปฏิบัติ การสะทอนผลการ
เรียนรูเชิงประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 

Student project on selected issues or topics in agronomy, implementation, 
reflection on experience, report writing and presentation. 
**137 101 หลักการผลิตสัตว                         4(3-3-7) 

Principles of Animal Production 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

หลักการผลิตสัตวเศรษฐกิจ  พันธุสัตว การผสมพันธุ  อาหารและการใหอาหาร  การจัดการ 
การเลี้ยงดู การปองกันโรคและพยาธิของสัตวปก  สกุร โคเนื้อ โคนม กระบือ  การผลิตพืชอาหารสัตว การผลิต
สัตวผสมผสาน  และการตลาด ปญหาและปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอการผลิต  และการตลาดผลิตภัณฑสัตว 
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Principles of economic animal production, breeds and breeding, feeds and 
feeding, rearing management, disease prevention and parasite control of poultry, pigs, beef 
cattle, dairy cattle, buffalo, forage crop production, integrated farming and marketing, 
problems and socio-economic factors involving animal production, impacts of animal 
production on human ecology and natural resources, impacts of globalization on animal 
production and marketing of animal products. 
**137 183  การฝกงานทางสัตวศาสตรพ้ืนฐาน      1(0-6-3) 

Practicum in Basic Animal Science  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การฝกปฏิบัติในฟารมดานพันธุสัตว  อาหาร การจัดการ และเทคนิคท่ีจําเปนในการเลี้ยง
สัตวเศรษฐกิจ ไดแก โคเนื้อ โคนม กระบือ สกุร สัตวปก พืชอาหารสัตว เกษตรผสมผสาน และหองปฏิบัติการ 

Training in farm practices of breeds, feed, management and important 
techniques on economic animals e.g. beef cattle, dairy cattle, buffalo, pigs, poultry, forage 
crop, integrated farming, and laboratory. 
**137 301 การผลิตไกพ้ืนเมืองไทย        3(2-3-5) 

Thai Native Chicken Production  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

พันธุ  การปรับปรุงพันธุ พฤติกรรม อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยง ขยายพันธุ การ
จัดการ สุขภาพและการสุขาภิบาล การตลาด การจัดการผลผลิต  การเพ่ิมมูลคาของไกพ้ืนเมือง 

Breeds, breeding, behaviors, feed and feeding, raising, managements, Health 
and sanitation, marketing, product management, value-added of native chicken. 
*137 302 การผลิตกระตาย         3(2-3-5) 

Rabbit Production 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ประวัติ ประโยชนท่ีไดรับจากการเลี้ยง ลักษณะท่ัวไปทางสรีรวิทยาและกายวิภาค การผสม
พันธุและการคัดเลือกพันธุ อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยง สุขภาพ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค การ
ชําแหละและการตัดแตงเนื้อตลอดจนหนังและการฟอกหนัง 

History, utility, anatomy and physiology, breeding and selection, feed and 
feeding, raising, health and sanitation, product management, value-added of rabbit skin. 
**137 303   การผลิตสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก       3(2-3-5) 

 Small Ruminant Production 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

หลักการเบื้องตนของการผลิตแพะ แกะ และสัตวเล็กอ่ืน ในการเกษตร ขอไดเปรียบและ
เสียเปรียบของสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็กชนิดดังกลาว พันธุ อาหาร และการจัดการท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการ
จัดการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและการแปรรูปผลผลิต 

Principles of production of goat, sheep and other small ruminant, of 
contribution of small ruminants to using in animal agriculture, advantage and disadvantage of 
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the small ruminants, breed, feeding, and related management as well as the interactions with 
the environment and product processing. 
**137 304   การผลิตเปด หาน และไกงวง        3(3-0-6) 
   Production of Ducks,Geese and Turkeys  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
การผลิตเปด  หาน และไกงวง ในเขตรอน ประวัติความเปนมา สภาวะทางเศรษฐกิจของ

เปด หาน และไกงวง พันธุสัตว โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยง  การเลี้ยงและการจัดการเปดพอแมพันธุ  เปดไข 
หาน ไกงวง อาหารและการจัดการ  การเงินของฟารม  การตลาดและการสงออก  การสุขาภิบาลและการควบคุม
โรค 

Production of ducks, geese and turkeys in the tropics, history and economic 
situation of ducks, geese and turkeys, breed, housing and equipment, rare and management 
parent stock ducks, geese and turkeys, feeding and management, farm financial, marketing 
and export, sanitation and disease control. 
*137 321  การจัดการของเสียจากสัตว         3( 2-3-5) 

Animal Wastes Management  
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ชนิดและลักษณะ รูปแบบการเก็บ การรวบรวม การขนสง การแปรรูป  ผลิตอาหาร การ
ผลิตพลังงานชีวภาพ การผลิตปุยอินทรีย ของเสียจากการฆาสัตวและแปรรูปเนื้อสัตว ผลกระทบและการควบคุม
ของเสียจากสัตวตอสังคม สิ่งแวดลอม การสูญเสียทางเศรษฐกิจ โรคจากมูลสัตวและสุขลักษณะ กฎหมายและ
ขอบังคับ 

Type and characteristics; collection, storing, transporting, processing, 
utilization of waste, food production, bio-energy producing, compost making, slaughter house 
and meat processing plant waste;  negative impact on social, environment, economic losses, 
sanitation and diseases, law and regulation.      
*137 322  วิศวกรรมเกษตรพ้ืนฐานสําหรับฟารมสัตว     2(1-3-3) 

Basic Agriculture Engineering for Animal Farm 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ไฟฟา กอสราง ประปา เครื่องยนต เครื่องปนไฟ หลักการสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตว  ระบบการ
ไหลเวียนอากาศในโรงเรือน การออกแบบคอกและอุปกรณการเลี้ยงสัตว การวางแผนผังฟารมเลี้ยงสัตว  

Electric, construct, plumbing work, machine, generator, principles of animal 
housing construction, effective airflow area, housing and equipment design, farm layout. 
**137 331   กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 1    3( 2-3-5) 

 Anatomy and Physiology of Domestic Animals I 
 เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาเรียนรวม 318 305 

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของเซลล การสื่อสารและควบคุมการทํางาน : ระบบ
ประสาท, ฮอรโมน การพัฒนาและการเจริญเติบโต โครงรางและการเคลื่อนไหว การทํางานของหัวใจ -เสนเลือด 
และการแลกเปลี่ยนกาซ การควบคุมอุณหภูมิและการปรับตัว  
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Cell anatomy and physiology, nuro-endocrine communication and control, 
growth and development, posture and movement, cardio vascular function and gas exchange, 
thermoregulation and adaptation. 
*137 332  กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 2      3( 2-3-5) 

Anatomy and Physiology of Domestic Animals II 
เง่ือนไขของรายวิชา : 318 305 # 

การยอยและดูดซึมสารอาหาร การสืบพันธุและการใหน้ํานม สมดุลน้ําและเกลือแร การ
ปกปองและปองกันรางกายกาย  

Nutrient digestion and absorption, reproduction and lactation, water and 
mineral homeostasis, protection and defense mechanism.   
**137 333   ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว         3(3-0-6) 

 Animal Production Climatology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ภูมิอากาศและอิทธิพลของภูมิอากาศตอการกระจายของสัตว การผลิตความรอนภายในตัว
สัตว การแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสัตวและสิ่งแวดลอม การควบคุมดุลความรอนของสัตว ผลของภูมิอากาศ
ตอเมแทบอลิซึม ชวงอุณหภูมิท่ีเปนกลาง ผลของปจจัยตางๆ ของภูมิอากาศเขตรอนตอผลผลิต วิธีการปรับปรุง
การผลิตสัตวในภูมิอากาศเขตรอน 

Climate and the effects of climate on animal distribution, production of heat 
within the animal and the transfer of heat between the animal and its environment, 
thermoregulation, effects of climatic factors on the metabolism of farm animals, 
thermoneutral range, effects of tropical climatics factors on animal production, methods for 
the improvement in animal production under hot climatic conditions. 
**137 334   พฤติกรรมและสวัสดิภาพของสัตวเล้ียง       3(2-3-5) 

 Behavior and Welfare of Domestic Animals 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

พฤติกรรมตางๆของสัตวเลี้ยง พฤติกรรมเพ่ือการผลิตสัตว พฤติกรรมสัญชาติญาณ 
พฤติกรรมการเรียนรู พฤติกรรมการสื่อสาร พฤติกรรมทางสังคม ความเครียดในสัตวเลี้ยง พฤติกรรมการกิน
อาหาร พฤติกรรมการสืบพันธุ พฤติกรรมการเลี้ยงลูก พฤติกรรมผิดปกติ การควบคุมพฤติกรรม สิทธิและสวัสดิ
ภาพของสัตวเลี้ยง   

Domestic animal behaviors, domestication, instinct, learning, communication, social, 
stress, feeding, sexual, maternal, and abnormal behaviors, handling, animal right and welfare. 

 
**137 341  หลักโภชนศาสตรสัตว                         3(3-0-6) 

Principles of Animal Nutrition 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

โภชนาการ สารอาหาร และกระบวนการเมแทบอลิซึมพ้ืนฐาน ความตองการสารอาหารของ
สัตว ปจจัยท่ีมีผลตอความตองการสารอาหาร สารเสริมอาหาร กฎหมายอาหาร และการควบคุม มาตรฐานการ
ใหอาหาร และสารพิษในอาหารสัตว 
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Nutrition, nutrients and metabolism, nutrient requirements for animals, 
factors affecting nutrient requirements, feed additives, legal regulation on feed, feeding 
standard and toxic substances in feed. 
*137 351  การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร      3(2-3-5) 
  Experimental Design in Animal Science 

เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101, 100 302# 
หลักการออกแบบการทดลองทางสัตวศาสตร การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการออกแบบการ

ทดลองแบบตาง ๆ การวิเคราะหความแปรปรวน การเปรียบเทียบระหวางกลุม และการวิเคราะห                 
โคแวเรียนต 

Principles of experimental design, data analysis of various experimental 
designs, analysis of variance, comparison among different data groups and analysis of 
covariance. 
**137 361   สุขศาสตรสัตว          3(2-3-5) 

 Animal Health Science 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความสูญเสียท่ีเกิดจากโรคสัตว การตรวจสุขภาพสัตว  สภาวะเหนี่ยวนําทําใหเกิดโรคสัตว
และการปองกัน  หลักการของระบาดวิทยา วัคซีนและการใหวัคซีน ยาและการใชยา การเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจ
โรค สุขศาสตรของเนื้อและนม การควบคุมโรคพยาธิภายในและภายนอก โรคสําคัญของสัตว  กฎหมายเก่ียวกับ
ปศุสัตว  และการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ  

General clinical examination, inducing to diseased, prevention, principles of 
epidemiology, vaccination, prophylaxis and treatments of important diseases of domestic 
animals, sample collection for diagnosis, meat and milk hygiene, parasite control, important 
diseases of domestic animals. Law for animal husbandry and specific laboratory diagnosis.  
**137 371   การจัดการอนุรักษสัตวปา        3(2-3-5) 

 Wildlife Conservation Management  
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ทฤษฏีความสัมพันธระหวางสัตวปาและสิ่งแวดลอม หลักการพ้ืนฐานในการปรับตัวทาง
นิเวศวิทยา และการอยูรวมกันของสัตวปาเพ่ือการจัดการดานการอนุรักษ  

Theory of relationships between wildlife animals and their environments, 
basic principles of ecological adaptation and integration in wildlife animals for their 
conservation management. 
*137 372  การจัดการสัตวเล้ียงเปนเพ่ือน 

Management in Companion Animal      3(3-0-6) 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ผลประโยชนของสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน การเลือกสัตวเลี้ยงท่ีเหมาะสม การจําแนกสัตวเลี้ยงใน
บาน พันธุและการผสมพันธุ อาหารและการใหอาหาร การจัดการเลี้ยง การฝกหัดสัตวเลี้ยง การดูแลสุขภาพและ
สวัสดิการสัตว วัคซีนและการปองกันโรค  
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Benefit of companion animal, selected animals, classification, breed and 
breeding, feed and feeding, raising management, training, health care and animal welfare, 
vaccine and prevention.    
**137 373  หลักการตัดสินประกวดสัตวเล้ียง       3(2-3-5) 

Principles of Domestic Animal Judging 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

แนวคิดข้ันพ้ืนฐานในการตัดสินประกวดสัตวเลี้ยง ประโยชนท่ีมีความสําคัญ และบทบาท
การตัดสินประกวดสัตวเลี้ยง การเตรียมสัตวเลี้ยงเพ่ือเขาประกวด และการพิจารณาใหมาตรฐานคะแนนสัตว
เลี้ยงแตละประเภท 

Basic concept of domestic animals judging, importance advantage and role 
of animal judging, animal preparation for competition and standard scoring for each animals. 
**137 381  การฝกงานทางสัตวศาสตร 1       1(0-6-3) 

Practicum in Animal Science I 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 183 

การฝกการผลิต สัตวปก และ สุกร อยางเขมขน 
Intensive practices in poultry and swine productions. 

*137 382  การฝกงานทางสัตวศาสตร  2       1(0-6-3) 
Practicum in Animal Science II 

  เง่ือนไขของรายวิชา : 137 183 
การฝกการผลิตโคนม โคเนื้อและกระบือ  อยางเขมขน 
Intensive practices in dairy cattle, beef cattle, and buffalo productions.  

*137 383  การฝกงานทางสัตวศาสตร  3       1(0-6-3) 
Practicum in Animal Science III 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 381 หรอื 137 382 

การฝกงานอยางเขมขนตามหนวยงานของเอกชนหรือรัฐท่ีไดรับความเห็นชอบจากภาค
วิชาการสะทอนผลการเรียนรูเชิงประสบการณ  การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 

   Intensive practices in industrial farm or government farm depend on 
department, reflection on learning experience, report writing and presentation. 
**137 401  การผลิตสัตวปก                    3(2-3-5) 

Poultry Production 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101 

ความสําคัญของการผลิตสัตวปก การผสมพันธุ อาหารและการใหอาหารสัตวปก การจัดการ
เลี้ยงสัตวปกและการสุขาภิบาล ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอการผลิต การตลาด และผลิตภัณฑ 

Importance of poultry production, breeding, feeds and feeding, management 
and sanitation, the effect of globalization on production, marketing, and products. 
**137 402  การผลิตสุกร                      3(2-3-5) 

Swine Production 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101 
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ความสําคัญของการผลิตสุกร การผสมพันธุ การสืบพันธุ อาหารและการใหอาหาร โรงเรือน
และการจัดการ การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค คุณภาพซาก ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอการผลิตและ
การตลาด 

Importance of swine production, breeding, reproduction, feeds and feeding, 
housing and management, sanitation and disease control,  carcass quality , impacts  of 
globalization on swine production, and marketing. 
**137 403  การผลิตโคเนื้อและกระบือ                  3(2-3-5) 
        Beef and Buffalo Production  

เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101 
ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตโคเนื้อและกระบือ พันธุ ระบบการผลิต ระบบการผสมพันธุ 

สรีรวิทยาการสืบพันธุ อาหารและการใหอาหารโคเนื้อและกระบือ การคํานวณสูตรอาหาร สถานการณปจจุบัน
และปญหาท่ีมีผลตอการผลิตโคเนื้อและกระบือในเขตรอน 

Factors affecting beef and buffalo production, breeds, production systems, 
breeding systems, reproductive physiology, feed and feeding of beef cattle and buffaloes, 
feed formulation, current status and problems affecting beef and buffalo production in the 
tropics. 
**137 404  การผลิตโคนม                     3(2-3-5) 

Dairy Cattle Production 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101 

ความสําคัญของการผลิตโคนม พันธุ การผสมพันธุ โรงเรือน มาตรฐานฟารม การสังเคราะห
น้ํานม อาหารและการใหอาหาร การจัดการ การควบคุมคุณภาพน้ํานม การควบคุมโรคและการตลาดผลิตภัณฑ
นม 

Importance of dairy cattle production, breeds, breeding, housing, farm 
standard, milk synthesis,  feed and feeding,  management, milk inspection, sanitation and 
disease control, and dairy product marketing.  
**137 405  การผลิตพืชอาหารสัตว        3(2-3-5) 

Forage Crop production 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101 

สภาพแวดลอมตอการเจริญเติบโตและการปรับตัวของพืชอาหารสัตว หญาและถ่ัวพืช
อาหารสัตวเขตรอนบางชนิด ธาตุอาหารพืชอาหารสัตว พืชตระกูลถ่ัว และไรโซเบียม คุณคาทางโภชนะของพืช
อาหารสัตว การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบทุงหญา ความสมดุลของทุงหญาถ่ัวผสม  การผลิตเมล็ดพืชอาหาร
สัตว การสรางและการจัดการทุงหญา  การปรับปรุงทุงหญาธรรมชาติ  การผลิตพืชอาหารสัตวในระบบการทํา
ฟารม การถนอมพืชอาหารสัตว การใชประโยชนของพืชอาหารสัตว  

Environmental factors affecting forage crop growth and adaptation some 
forage grass and legume species in the tropics, forage crop nutrient, legumes and rhizobium, 
nutritive value of forage crops, nutrient cycling in grassland system, grass - legume balance, 
forage seed production, pasture establishment and management, improvement of native 
pastures, forage production in the farming systems, forage preservation, pasture utilization for 
ruminant. 
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**137 410  หลักวิทยาศาสตรเนื้อสัตว         3(2-3-5) 
Principles of Meat Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101 

คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและสรีรวิทยาของเนื้อสัตวและกลามเนื้อ การเจริญเติบโตและ
การพัฒนาของกระดูก กลามเนื้อและไขมัน ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาของกระดูกกลามเนื้อและ
ไขมัน คุณภาพเนื้อและการวัด การคัดเลือกสัตว การตรวจสัตวกอนและ    หลังฆา การขนสงสัตวสูโรงฆา การฆา 
การแบงเกรด ซากและเนื้อ และการตัดสินซากหลังฆา การตัดแตงซาก โค กระบือ สุกร และสัตวปก  

Chemical, physical and physiological properties of muscle and meat, growth 
and development of bone, muscle and fat, factors affecting  growth and development of 
bone, muscle and fat, meat quality and its measurements, animal grading, premortem and 
postmortem inspection,  animal transportation, animal slaughtering, carcass, meat grading and 
scoring, carcass cutting of cattle, buffaloes, swine and poultry. 
**137 412  การฟกไขและการจัดการโรงฟก        3(2-3-5) 

Incubation and Hatchery Management  
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101 

ประวัติและ วิวัฒนาการเครื่องฟกไข พัฒนาการของคัพภะ การฟกไขโดยวิธีการฟกไขโดยใช
เครื่องฟก ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการฟกไขสัตวปก เชน ปจจัยทางพันธุกรรม  และธรรมชาติ พฤติกรรมของสัตวปก  
หลักและวิธีการจัดการโรงฟกไขในสัตวปก 

        History and development of incubators, embryo development, natural 
incubation, artificial incubation, factors affecting poultry incubation i.e. genetic factors, and 
poultry behaviors, principles and methods of hatchery management in poultry. 
**137 431 สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมในสัตวเล้ียง     3(2-3-5) 

Reproductive Physiology and Artificial Insemination in Domestic Animals 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 331, 137 332 

การสืบพันธุของสัตวเบื้องตนและการประยุกตเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในสัตว
เลี้ยง กายวิภาคศาสตรของระบบสืบพันธุ  การควบคุมฮอรโมนการสืบพันธุ  การถึงวัยหนุมสาวและการเปนสัด    
การสรางเซลลสืบพันธุ  การปฏิสนธิ การตั้งทองและการคลอด  การใหน้ํานม  ความลมเหลวทางการสืบพันธุและ
การจัดการทางการสืบพันธุ  การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ 

Basic of reproduction and application of reproductive biotechnology in 
domestic animals, anatomy of reproductive system, hormonal control of reproduction, 
puberty and estrous cycle, cogenesis and spermatogenesis, fertilization, gestation and 
parturition, lactation, reproductive failure and reproductive management, and artificial 
insemination and biotechnology of reproduction. 
**137 441  โภชนศาสตรสัตวประยุกต        4(3-3-7) 

Applied Animal Nutrition 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101 #, 137 341 # 

วัตถุดิบอาหารสัตว เทคนิคการประเมินคุณคาอาหารสัตว  การประกอบสูตรอาหารสัตว  
มาตรฐานการใหอาหารสัตว  การใหอาหารสัตวเลี้ยง  การวิเคราะหและการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวโดยวิธี
ทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลองจุลทรรศน ปญหาเก่ียวกับอาหารสัตวในการผลิตปศุสัตว  
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Feedstuffs, techniques in evaluation of feed ingredients, feed formulation, 
feeding standard, livestock feeding, feed analysis and quality control of feed ingredient using 
physical, chemical and microscopic techniques, nutritional problems of livestock production. 
137 442 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง        3(2-3-5) 
                Ruminant Nutrition 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
หลักการสมัยใหมดานโภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง การใชหลักทฤษฎีประยุกตในโภชน

ศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง เพ่ือประสิทธิภาพการใชประโยชนของอาหารและการใหผลผลิต รวมไปถึงทรัพยากร
อาหารสัตวและกลยุทธการใหอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง  

Modern principles in ruminant nutrition, theoretical applications in ruminant 
nutrition to incre ase the efficiency of feed utilization and production, including feed 
resources and feed strategy in ruminant. 
**137 443  การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวเบ้ืองตน    3(1-6-5) 

Principle of Feed Quality Control and Microscopy  
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101, 137 341 

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว การใชเทคนิคทางกลองจุลทรรศนในการตรวจสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว สิ่งปนเปอนและปลอมปนรวมกับการใชเทคนิคเคมีวิเคราะห
คุณภาพแบบรวดเร็วตรวจหาวัตถุดิบอาหารสัตว สิ่งปนเปอนและปลอมปนและวัตถุดิบอ่ืนท่ีเติมในอาหารสัตว
และการประเมินหาปริมาณสัดสวนของวัตถุดิบเพ่ือเปนมาตรการประกันคุณภาพอาหารสัตว 

Feed ingredient quality control, use of feed microscopy techniques in 
characterizing the physical features of feed ingredient, contaminants and adulterations, the 
use of spot or quick chemical qualitative analytical techniques in examining the presences of 
the above feed components and feed additives, and qualitative estimation of feed 
components as a measure in quality assurance of mixed feeds. 
**137 452  การปรับปรุงพันธุสัตว         3(2-3-5) 

Animal Genetics and Breeding 
เง่ือนไขของรายวิชา : 100 302#, 137 351# 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณกับการปรับปรุงพันธุ
สัตว ทฤษฎีทางพันธุกรรมของการคัดเลือก ระบบการผสมพันธุและการปรับปรุงพันธุในสัตวเศรษฐกิจ 

Qualitative and quantitative inheritance related to animal breeding, genetic 
theory of selection, mating systems and improvement in livestock. 
*137 471  การจัดการผลิตภัณฑทางสัตวศาสตร        3(2-3-5) 

Animal science product Management 
เง่ือนไขของรายวิชา : 137 101 

การจัดการและแปรรูปผลิตภัณฑจากผลผลิตสัตว คือ เนื้อ นม และไข 
Product management and processing, meat, milk, eggs. 
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**137 491 การสัมมนาทางสัตวศาสตร        1(1-0-2) 
Seminar in Animal Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกสัตวศาสตร 

วรรณกรรมปริทัศนทางวิชาการท่ีเก่ียวของดานสัตวศาสตร การเขียนรายงานทางวิชาการ 
การนําเสนอ การอภิปราย และสรุปผลการสัมมนา 

Literature review on topics relating to animal science, scientific report, 
writing, presentation, discussion and conclusion of the seminar. 
*137 494 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร         3(0-9-4) 

Special Problems in Animal Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกสัตวศาสตร 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานสัตวศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ี
ปรกึษา การวิเคราะหขอมูล เขียนรายงาน และการนําเสนอผลการวิจัย 

Experimental design and research in Animal Science depend on academic 
advisor, analyzes data, report writing and presentation. 
**137 499 โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตร          3(1-6-5) 

Student Project in Animal Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกสัตวศาสตร 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางสัตวศาสตร การปฏิบัติ การสะทอนผล
การเรียนรูเชิงประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน และนําเสนอ 

Student project on selected issues or topics in Animal Science, 
implementation, reflection on learning experience, report writing and presentation. 
**138 221 หลักการผลิตสัตวน้ํา        2(2-0-4)  
 Principles of Aquatic Animal Production 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

  ความสําคัญของเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและการประมง  ปจจัยท่ีสําคัญในการเลี้ยงสัตวน้ํา การ
เลี้ยงสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ีสําคัญ การเพาะขยายพันธุสัตวน้ํา การเลี้ยงสัตวน้ําแบบบูรณาการ การเก็บเก่ียวและ
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 
   Importance of aquaculture and fisheries, important factors affecting 
aquaculture, aquatic animal propagation, integrated aquaculture, post-harvest and related 
industries. 
**145 321  การตลาดเกษตร         3(3-0-6)  

Agricultural Marketing 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการตลาด  อุปทานและอุปสงคสินคาเกษตร   การแขงขันในตลาด
สินคาเกษตร  หนาท่ีการตลาดและสถาบันการตลาด  ตนทุนและสวนเหลื่อมการตลาด  การวิเคราะหปญหา
การตลาดสินคาเกษตร  การวางแผนการตลาด  บทบาทสถาบันเกษตรกรกับการตลาดสินคาเกษตร  การจัดการ
หวงโซอุปทาน ตลาดซ้ือขายสินคาลวงหนา  

Introduction to marketing, supply and demand of agricultural produces, 
competition in agricultural product marketing, function of marketing and marketing institutions, 
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marketing cost and margin, analysis of agricultural marketing problems, market planning, role 
of farmer’s institution on agricultural marketing, supply chain management,  future’s market. 
**145 373 การจัดการธุรกิจฟารม        3(3-0-6)  
  Farm Business Management 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
ความสําคัญ แนวคิดและเปาหมายของแผนธุรกิจ การวิเคราะหสถานการณ แผนการตลาด  

แผนการผลิต แผนการจัดการองคกรและบุคลากร แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน การนําเสนอแผนธุรกิจ 
Importance, concepts and aims of business plan, scenario analysis, 

production plan, organization and personnel plan, financial plan, contingency plan, 
presentation of business plan. 
**146 211 สังคมวิทยาการเกษตรและการสงเสริม       3(3-0-6) 

Agricultural Sociology and Extension 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

สังคมมนุษยและการเกษตร ลักษณะเฉพาะของสังคมเกษตรของไทย การเปลี่ยนแปลงและ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การทําความเขาใจเกษตรกรและชุมชนเกษตรกร กระบวนการ
ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร  การสงเสริม  การสื่อสารและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

Human society and agriculture, characteristics of Thai agricultural society, 
social change and factors affecting social change, understanding farmers and their community, 
agricultural innovation decision process, agricultural development, agricultural extension, 
communication and technology transfer. 
**146 321 หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร             3(3-0-6)  

   Principles and Methods of Agricultural Extension 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
ความหมาย  ปรัชญา วัตถุประสงค ความสําคัญ  หลักการ กระบวนการ และวิธีการสงเสริม

การเกษตร บทบาทและหนาท่ีของนักสงเสริมการเกษตร ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  

Definition, philosophy, purposes, importance, principles, process, agricultural 
extension techniques and methods,  roles and duties of agricultural extension agents, and  
factors  relating to agricultural extension and development. 
*146 322   การวางแผน และประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร        3(3-0-6)  

Project Planning and Evaluation in Agricultural Extension and Development 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

หลักการ และกระบวนการวางแผน การวางแผนโครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  
การวิเคราะหสภาพการณและการบงชี้ปญหาของกลุมเปาหมาย การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของ
โครงการ การเขียนโครงการ และการประเมินผลโครงการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   

Principles and process of planning, project planning in agricultural extension 
and development, situation analysis and problem identification of target groups, 
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determination of project goal and objective, project paper writing, and evaluation of 
agricultural extension and development project. 
*146 324  นิเทศศาสตรการเกษตร          3(2-3-5) 

Agricultural Communication 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการสื่อสาร  การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาการเกษตร ประเภท
ของการสื่อสาร  การรับรูกับการสื่อสาร  กระบวนการแพรกระจายนวัตกรรมการเกษตร  การวางแผนและ
ประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการผลิต การใชและการประเมินสื่อในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   

  Theories, principles and process of communication, communication for 
agricultural development, types of communication, perception and communication, 
agricultural innovations dissemination process, planning and evaluation of communication, 
production planning, utilization and evaluation of media in agricultural extension and 
development work. 
*146 325  การผลิตส่ือประสมในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร     3(2-3-5) 

Multimedia Production in Agricultural Extension and Development 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความสําคัญ ประเภท และบทบาทของสื่อประสมในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุในการผลิตสื่อประสม กระบวนการผลิตสื่อประสม การฝกปฏิบัติการผลิตสื่อ และการ
ประเมินผลการใชสื่อประสมในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

Importance, type and roles of multimedia in agricultural extension and 
development, equipment and materials for multimedia production, multimedia production 
procedure, practice on multimedia production, and evaluation of multimedia application in 
agricultural extension and development.  
**146 328  การพูดและการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร      2(1-3-4) 

Speaking and Writing in Agricultural Extension 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

การพูดในที่ชุมชน องคประกอบและรูปแบบในการพูด  คุณสมบัติของนักพูดท่ีดี  การเขียน 
และประเภทของการเขียน ข้ันตอนและเทคนิคการเขียน  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานสงเสริม
การเกษตร 

Public speaking, components and types of speaking, characteristics of an 
effective speaker, writing and types of writing, steps and techniques of writing, development of 
speaking and writing skills in agricultural extension. 
**146 331  การวิเคราะหชุมชนเกษตร        3(2-3-5) 
   Agricultural Community Analysis 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
หลักการ กระบวนการและวิธีการวิเคราะหชุมชนเกษตร  การมีสวนรวมของคนในชุมชนใน

การวิเคราะห เครื่องมือในการวิเคราะหชุมชน การใชประโยชนจากผลการวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาการเกษตรใน
ชุมชน และการฝกปฏิบัติในการวิเคราะหชุมชนเกษตร   
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Principles, process and methods for analyzing agricultural community, 
people participation in community analysis, tools for community analysis, utilizing result of 
the analysis for agricultural development in community, and practicum in agricultural 
community analysis. 
**146 332 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน        3(3-0-6) 
   Development of Community Enterprise     
   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ความหมาย ความเปนมา เปาหมาย องคประกอบ คุณลักษณะ รูปแบบและระดับของ
วิสาหกิจชุมชน หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตรในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  กลยุทธในการจัดการ 
บทบาทของหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน      

Definition, background, goals,  components,  characteristics,  types  and  
classification  of  community  enterprises,  principles,  approaches and  strategies  for  
community  enterprise  development,   roles  of  related  organizations  in  community  
enterprise  development. 
**146 361  การพัฒนาการเกษตร         3(3-0-6) 

Agricultural Development 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความสําคัญ ประวัติ และนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทย  หลักการและแนวทาง
พัฒนาการเกษตร ระบบการเกษตรรูปแบบตางๆ บทบาทในการพัฒนาการเกษตรของหนวยงานและองคกรท่ี
เก่ียวของ ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอการพัฒนาการเกษตรของไทย  

Importance, history and policies on agricultural development of Thailand,  
principles and approaches of agricultural development, types of agricultural systems, roles in 
agricultural development of  related  organizations, impacts of globalization on agricultural 
development in Thailand. 
*146 384 การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1     1(0-6-3) 

Practicum in Agricultural Extension and Development I 
เง่ือนไขของรายวิชา :  109 181, 109 182, 137 182 

การฝกปฏิบัติการออกแบบและการผลิตสื่อชนิดตางๆ การฝกปฏิบัติการใชและดูแลรักษา
โสตทัศนูปกรณท่ีใชในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

Practicing on media designing and production of different type of media and 
practicing on using of audiovisual aids in agricultural extension work. 
*146 385  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2    1(0-6-3) 
   Practicum in Agricultural Extension and Development II    
   เง่ือนไขของรายวิชา : 146 384 

การ วิเคราะห ชุมชนเกษตรเพ่ือการพัฒนา การวางแผนและดําเนินงานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรในชุมชน การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 
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Agricultural community analysis for development, planning and 
implementation for agricultural extension and development work in community, report 
writing, and presentation. 
146 400  สถิติเพ่ือการวิจัยทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร    3(2-3-5) 

Statistics for Research in Agricultural extension and Development  
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

การใชสถิติในการวิจัยทางสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร
และมาตรวัดตัวแปร  การใชสถิติเพ่ือบรรยายลักษณะตัวแปร  การหาความแตกตางและความสัมพันธระหวางตัว
แปร การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิจัย 

Utilization of statistics in agricultural extension research, population and 
sample, variables and measurement scales, statistical methods for describing characteristics of 
variables, differences and correlation between variables, testing of hypothesis, data analysis 
and interpretation of the data. 
**146 422  กิจกรรมนันทนาการในงานสงเสริมการเกษตร     3(2-3-5) 

Recreational Activities in Agricultural Extension Work 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความสําคัญ และประเภทของนันทนาการ  หลกัการจดักิจกรรมนนัทนาการ    คุณลกัษณะ
และบทบาทของผูนํานันทนาการ การศึกษาและประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินดานนันทนาการในงานสงเสริม
การเกษตร และการฝกปฏิบัติจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการสงเสริมการเกษตร  

Importance and types of recreational activities, principles for organizing 
recreational activities,  characteristics and  roles of  recreational activity conductor, study and 
application of local wisdom on recreation for agricultural extension work, and practices on 
organizing recreational activities for agricultural extension. 
**146 427  เทคนิคการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร      3(2-3-5) 

Training Techniques in Agricultural Extension 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ความสําคัญของการฝกอบรม  กระบวนการจัดฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร  ทฤษฎี
และหลักการเรียนรูของเกษตรกร    การวางแผนและดําเนินงานฝกอบรม  บทบาทและการเตรียมตัวเปน
วิทยากรในการฝกอบรม  การประเมินผลการฝกอบรม  และการฝกปฏิบัติการจัดฝกอบรม 

Importance of training, training process in agricultural extension, learning 
theories and principles for farmer learning, planning and organizing a training course, 
preparation and role of resource person in training, training evaluation, and practicing on 
conducting a training course. 
*146 436  การพัฒนาชุมชนเกษตร        3(3-0-6) 

Agricultural Community Development 
เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
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แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  หลักการ  เปาหมาย  และ
กระบวนการพัฒนาชุมชน  ลักษณะของชุมชนเกษตร   ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนเกษตร  โครงสรางอํานาจใน
ชุมชน  ผูนําทองถ่ินและกลุมในการพัฒนาชุมชน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนเกษตร    

Concept of community and social change, principles, purpose and process 
of community development, nature of farm community, strategies for farm community 
development, community power structure, local leaders and groups in  community 
development, and concerned organizations in agricultural community development. 
*146 452   การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร       3(3-0-6) 
   Development and Administration of Farmer Institutions 

เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
ความหมาย และความสําคัญของสถาบันเกษตรกร บทบาทของสถาบันเกษตรกรในการ

พัฒนาการเกษตร ประเภท การจัดตั้ง และการพัฒนาสถาบันเกษตรกร การสงเสริมและสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกร   
   Definition and importance of farmer institutions, roles of farmer institutions 
in agricultural development, type, establishment and development of farmer institutions, 
promoting and supporting farmer institutions. 
**146 453   การพัฒนาความเปนผูนํา        3(3-0-6) 
   Leadership Development 
    เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 

ทฤษฎีภาวะผูนํา ประเภทและลักษณะเฉพาะของผูนําแบบตางๆผูนําและกลุม บทบาทและ
หนาท่ีของผูนํา การพัฒนาผูนํา และบทบาทของผูนําในการพัฒนาชาบทและสงเสริมการเกษตร 

Theory of leadership, type and characteristics of different kinds of leaders, 
leaders and group, role and responsibilities of leaders, development of leaders, and roles of 
leaders in rural development and agricultural extension. 
**146 462  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในงานสงเสริมการเกษตร   3(2-3-5) 
  Information and Communication Technologies in Agricultural Extension 

เง่ือนไขของรายวิชา :  ไมมี 
แนวคิด  บทบาท  ความสําคัญ  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงาน

สงเสริมการเกษตร  การสืบคน  การรวมรวบ   การจัดเก็บ   และการเผยแพรสารสนเทศดานการเกษตร  ระบบ
เครือขายและการใหบริการสารสนเทศเพ่ือการสงเสริมการเกษตร และการฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานสงเสริมการเกษตร 

Concept, roles, importance, and utilization of information technology and 
communication in agricultural extension, searching,  compilation, storage, dissemination of 
agriculture information, computer network and services provided for agricultural extension, 
and practicing on utilization of information technology in agricultural extension work. 
*146 486  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3             1(0-6-3)   
  Practicum in Agricultural Extension and Development III 

เง่ือนไขของรายวิชา : 146 385 
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  การฝกงานทางสงเสริมการเกษตรตามหนวยงานของภาคเอกชนหรือภาครัฐท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากภาควิชา 

  Practical work in agricultural extension in private or governmental 
organizations approved by the Department of Agricultural Extension. 
**146 491  การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร      1(1-0-2) 

Seminar in Agricultural Extension and Development  
เง่ือนไขของรายวิชา : นักศึกษาชั้นปท่ี 4 วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   

 การศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการ การรวบรวมขอมูลความรูดานการสงเสริมและพัฒนา การเกษตร 
การเขียนรายงานทางวิชาการ และการนําเสนอ 

Literature review on a selected topic, compilation of information on the 
topic relating to agricultural extension and development, writing and presentation of the 
report. 
*146 494   ปญหาพิเศษทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร            3(0-9-4) 

Special Problems in Agricultural Extension and Development 
  เง่ือนไขของรายวิชา :  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

การวางแผนและดําเนินงานวิจัยทางดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร ภายใตการ
ควบคุมของอาจารย การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน และการนําเสนอ 

Planning and conducting researches on agricultural extension and 
development under the supervision of designated faculty members, data analysis, report 
writing and presentation. 
**146 499  โครงงานนักศึกษาดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร   3(1-6-5)  

Student Project in Agricultural Extension and Development 
เง่ือนไขของรายวิชา : เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3 หรอื 4 วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

โครงงานนักศึกษาในเรื่องการคัดสรรหรือหัวขอเรื่องทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
การปฏิบัติ การสะทอนผลการเรียนรูเชิงประสบการณ การเขียนรายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอ 

Student project on selected issues or topics in agricultural extension and 
development, implementation, reflection on learning experience, report writing and 
presentation. 
311 113 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1        2(2-0-4) 

Biology for Agriculture I 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 114 

หลักการทางชีววิทยา โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับเซลล ความตอเนื่องของ
ชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการเจริญของสัตว โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

Principles of Biology, structure and functions of the cells, life and energy, 
continuation of life and genetics, animal reproduction and development, animal structures 
and functions, evolutionary ecology and environmental science. 
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311 114   ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1      1(0-3-2)  
Biology for Agriculture Laboratory I 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 113 

การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา 311 113 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 1 
Laboratory experiments to accompany 311 113 Biology for Agriculture. 

311 115   ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2        2(2-0-4) 
Biology for Agriculture II 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 116 

วิวัฒนาการทางชีววิทยา ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล
เนื้อเยื่อพืชและสรีรวิทยาของพืช การสืบพันธุและการเจริญของพืช การสังเคราะหดวยแสง โภชนาการและการ
ลําเลียงในพืช 

Evolutionary biology, biodiversity, structure and function of plant cells, plant 
tissues and physiology, plant reproduction and development, photosynthesis, nutrition and 
transport in plants. 
311 116 ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2      1(0-3-2) 

Biology for Agriculture Laboratory II 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 311 115 

การทดลองปฏิบัติการใหสอดคลองกับวิชา 311 115 ชีววิทยาเพ่ือการเกษตร 2 
Laboratory experiments to accompany 311 115 Biology for Agriculture II. 

312 106 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป         1(0-3-2) 
General Chemistry Laboratory 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 312 107  
 ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา 312105 เคมีท่ัวไป 312107 เคมีพ้ืนฐาน และ312108 เคมี

หลักมูล 
The laboratory experiments related to contents in 312 105 and 312 108 

312 107 เคมีพ้ืนฐาน          3(3-0-6) 
Basic Chemistry 
เง่ือนไขของรายวิชา : รายวิชาควบ 312 106  

บทนํา ปริมาณสัมพันธ  โครงสรางอะตอม  พันธะเคมี  แกส ของแข็ง  ของเหลวและ
สารละลาย  อุณหพลศาสตรเคมี  ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน  จลนพลศาสตรเคมี  สมดุลเคมีและสมดุลไอออน   
ตารางธาตุ  และธาตุเรพรีเซนเททีฟ  โลหะแทรนซิชัน  เคมีนิวเคลียร 

Introduction, stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas, solid 
and solution, chemical thermodynamics, electron transferring system, chemical kinetics, 
chemical and ionic equilibria, periodic table and representative elements, transition metals, 
nuclear chemistry. 
**312 114  เคมีอินทรียพ้ืนฐาน                  3(3-0-6) 
  Fundamental of Organic Chemistry 
  เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 
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ไฮบริดออรบิทัล พันธะโคเวเลนต แรงดึงดูดระหวางโมเลกุล ชนิดของปฏิกิริยาเคมี หมู
ฟงกชันและการเรียกชื่อสารอินทรีย  สเทอริโอเคมี สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของ อัลเคน อัลคีน อัลไคน อะโร
มาติก อัลคิลเฮไลด อัลกอฮอล ฟนอล อีเทอร อัลดีไฮด คีโตน กรดคารบอซิลิกและอนุพันธ เอมีน สารชีวโมเลกุล 
ในการใชงานและประโยชนทางดานการเกษตร อันตรายและผลตอเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต  การ
ประยุกตใชสเปกโทรสโกป 

Hybrid orbitals, covalent bonds, molecular interactions, chemical reactions, 
functional groups and nomenclatures of organic compounds, stereochemistry, properties and 
reactions  of  alkanes, alkenes, alkynes, aromatic compounds, alkyl halides, alcohols, phenols, 
ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acid and derivatives, amine, biomolecules, agriculture 
applications, including hazards and the impact  on  the economy, environment and the 
quality of life, application of spectroscopy. 
*314 105    คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร        3(3-0-6)

Mathematics for Health Science 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

กําหนดการเชิงเสนข้ันแนะนํา อุปนัยเชิงคณิตศาสตร   เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบ ลิมิต
และความตอเนื่องของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันและการประยุกตของอนุพันธ  ผลตางของอนุพัทธ  ปริพันธ
และเทคนิคการหาคาปริพันธ การประยุกตปริพันธ  สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับท่ีหนึ่งและการประยุกต  

Introduction to linear programming, mathematical induction, analytic 
geometry in plane, limits and continuity of functions, derivatives and their applications, 
differential, integration and techniques of integration, application of integration, ordinary 
differential equations and their applications. 
315 106 ฟสิกสเบ้ืองตน         3(3-0-6) 

Elementary Physics 
เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี 

ทฤษฎ ีและการประยกุตของกลศาสตร กลศาสตรของของไหล  แรงทางไฟฟา - 
กระแสไฟฟา เสียง ทัศนศาสตร ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสี 

Theories and applications of mechanics, fluid mechanics, heat and 
thermodynamics, electric current electronics, acoustics, optics, physics, atomic radio activity. 
317 211 จุลชีววิทยาท่ัวไป         3(3-0-6) 

General Microbiology 
เง่ือนไขของรายวิชา : 311 113 #, 311 114 #, 311 115 #, 311 116 # 

หลักการทํางานและการเตรียมตัวอยางสําหรับกลองจุลทรรศนชนิดตางๆ  การเรียกชื่อและ
การจัดจําแนกประเภทของแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และสาหราย โภชนาการ  การเจริญการตาย และการทําลาย
จุลินทรีย เมแทบอลิซึมและพันธุศาสตรของจุลินทรีย  ภูมิคุมกันวิทยาและโรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย จุลชีววิทยาของ
ดิน น้ํา น้ําเสีย อาหาร นม และอุตสาหกรรม 

Working principle and slide sample preparation of various types of microscope, 
nomenclature and classification of bacteria, fungi, viruses and algae, nutrition, growth, death and 
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destruction of microorganisms, metabolism and microbial genetics, immunology and microbial 
disease, microbiology of soil, waste water food, milk and industry.  
317 212   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป        1(0-3-2) 

General Microbiology Laboratory 
เง่ือนไขของรายวิชา : 317 211   
รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน : 317 211 

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาข้ันแนะนํา การใชกลองจุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
และการกําจัดเชื้อ เทคนิคบางอยางทางจุลชีววิทยา การแจงนับจํานวนจุลินทรีย การศึกษาเชื้อรา การยอมสี
แบคทีเรีย การทําลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย   

Introduction to the use of microbiological laboratory, the use of microscope, 
media preparation and sterilization, essential microbiological techniques, enumeration of 
microorganisms, study of fungi, bacterial staining, destruction and inhibition of microorganisms. 
318 305   ชีวเคมี           3(3-0-6) 

 Biochemistry 
เง่ือนไขของรายวิชา : 312 114, 312 112 หรือ 312 217 หรอื 313 213  

ชนิดของสารชีวโมเลกุล เอนไซมและโคเอนไซม ชีวพลังงานและภาพรวมของเมแทบอลิซึม
และการควบคุม เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต การขนสงอิเล็กตรอนและออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชัน และการ
สังเคราะหแสง เมแทบอลิซึมของลิปด กรดอะมิโนและกรดนิวคลีอิก การสังเคราะหดีเอ็นเอ และการแสดงออก
ของยนี 

Type of biomolecules, enzymes and coenzymes, bioenergetics and the 
strategy of metabolism and regulation, carbohydrate metabolism, electron transport and 
oxidative phosphorylation and photosynthesis, lipid metabolism, amino acid metabolism, 
nucleic acid metabolism, DNA synthesis and gene expression. 
318 306  ปฏิบัติการชีวเคมี  1 (0-3-2) 

 Biochemistry Laboratory 
เง่ือนไขของรายวิชา : 312 112, 312 113, 312 114 หรือ 312 217, 312 218 

      หรือ 313 213, 313 214 
รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน : รายวิชาควบ 318 305 

 ปฏิบัติการซ่ึงเก่ียวของกับเนื้อหาในวิชาบรรยาย 318 305 ชีวเคมี 
Laboratory related to contents of 318 305 Biochemistry. 
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3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางยุพิน  ผาสุข  ผูชวยศาสตราจารย   Ph.D. (Animal Science)
วท.ม.(สัตวศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

2 นางสุมนา  นรีะ  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biotechnology) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

3 นางฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร             อาจารย วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) 
วท.บ.(พืชสวน) 

4 นายพัชริน สงศรี  อาจารย ปร.ด. (พืชไร) 
วท.บ.(เกษตร) 

5 นายอนันต  วงเจริญ  อาจารย Ph.D. (Ecosystem diversity) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร) 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก
3.2.2  อาจารยประจํา

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน 

ตําแหนงทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายเมธา  วรรณพัฒน 
2 นายกมล  เลิศรัตน          

     ศาสตราจารย      Ph.D. (Ruminant Nutrition) 
รองศาสตราจารย     Ph.D. (Plant Breeding &  

Plant Genetics) 
3 นายกฤตพล  สมมาตย  รองศาสตราจารย      Ph.D.(Ruminant Nutrition) 
4 นายฉลอง  วชริาภากร 
5 นายชัยชาญ  วงศสามัญ             
6 นายชุติพงศ  อรรคแสง 

 รองศาสตราจารย      Ph.D. (Ruminant Nutrition) 
 รองศาสตราจารย       Ph.D. (Agricultural Education) 
 รองศาสตราจารย       Ph.D. (Plant Physiology) 

7        นายไชยณรงค นาวานุเคราะห รองศาสตราจารย       Ph.D. (Animal & Range Science) 
8 นายเทวินทร  วงษพระลับ  รองศาสตราจารย       Dr.Sc.agr. (Animal Science) 
9 นายเทอดศักดิ ์ คําเหม็ง 
10 นายธรรมเรศ  เชือ้สาวถี          

 รองศาสตราจารย       วท.ม. (การผลิตสัตว) 
 รองศาสตราจารย       วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

11       นางนงลักษณ สุพรรณไชยมาตย  รองศาสตราจารย        M.A.(Economics)
12 นายนิวัฒ  เสนาะเมอืง  รองศาสตราจารย       Ph.D. (Microbiology)
13 นายนิวัฒน  มาศวรรณา          
14 นางนุชรีย  ศิร ิ
15 นายบุญม ี ศิริ 

 รองศาสตราจารย       Ph.D. (Agricultural Extension)           

รองศาสตราจารย       Dr.Sc.agr. (Entomology)
 รองศาสตราจารย       Dr.Sc.agr. (Crops Physiology)

16       นางประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา           รองศาสตราจารย       วท.ม. (สงเสริมการเกษตร)
17 นางปทมา วิตยากร แรมโบ  รองศาสตราจารย        Ph.D. (Soil Science)
18 นายพรชัย  ลอวิลัย                 
19 นางพรทิพย  วงศแกว 

 รองศาสตราจารย         Dr.Sc.agr (Grassland Science)

 รองศาสตราจารย        D.Agr. (Plant Pathology)
20 นางเพชรรัตน ธรรมเบญจพล  รองศาสตราจารย        Ph.D. (Biotechnolgy)

21 นางพชัรี  แสนจันทร  รองศาสตราจารย        D.Agr. (Soil Science)

22 นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตยีว  รองศาสตราจารย        Ph.D. (Fishery Resources
Management) 
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23 นายเพียรศักดิ ์ ภักดี  รองศาสตราจารย      วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
24 นายมนตชัย  ดวงจินดา รองศาสตราจารย Ph.D. (Animal & Dairy 

Science) 
25 นางสาวยุพา  หาญบุญทรง 
26 นายวิโรจน  ขลบิสวุรรณ 

 รองศาสตราจารย      Ph.D. (Entomology) 

รองศาสตราจารย      Ph.D. (Microbial Control)
27 นายวิโรจน  ภัทรจินดา รองศาสตราจารย Ph.D. (Animal & Dairy 

Science) 
28 นายวิทยา  ตรีโลเกศ รองศาสตราจารย Ph.D. (Environmental 

Symbiotic Studies) 
29 นายวีระศักดิ ์ ศักดิ์ศิริรัตน รองศาสตราจารย Dr.-Ing. (Plant Pathology & 

Plant Protection) 
30 นางสาวศิวิลัย  สิริมังครารัตน รองศาสตราจารย Dr.Sc.agr. (Entomology & 

Plant Protection) 
31 นางสดุด ี วรรณพัฒน 
32 นายสนั่น  จอกลอย 

รองศาสตราจารย      M.S. (Range Ecology)

รองศาสตราจารย      Ph.D. (Plant Science)
33 นายสมพงษ  ดุลยจินดาชบาพร รองศาสตราจารย Ph.D. (Fisheries & 

Aquaculture) 
34 นายสังคม  เตชะวงคเสถียร   
35 นางสุชีลา  เตชะวงคเสถียร 

 รองศาสตราจารย      Ph.D. (Agricultural Science)

รองศาสตราจารย      D.Agr. (Plant Breeding)
36 นายสุทธิพงศ  อุรยิะพงศสรรค รองศาสตราจารย Ph.D. (Ruminant Nutrition & 

Meat Science) 
37 นายสุรเดช  พลเสน 
38 นายสุวิทย  เลาหศิรวิงศ 
39 นายอนันต  พลธาน ี
40 นายอนันต  หิรัญสาล ี
41 นายอํานวย  คําตื้อ 
42 นายเกริก  ปนเหนงเพ็ชร 
43 นายเกรียงศักดิ์  จันโททัย 

 รองศาสตราจารย      Ph.D. (Agro-Physiology)   

รองศาสตราจารย      Ph.D. (Plant Science)

       รองศาสตราจารย      Ph.D. (Agronomy)
รองศาสตราจารย      Ph.D. (Plant Pathology)
 รองศาสตราจารย      Ph.D. (Plant Breeding)

 ผูชวยศาสตราจารย

 ผูชวยศาสตราจารย   วท.ม. (ปฐพีศาสตร) 
44 นายไกรเลิศ  ทวีกุล  ผูชวยศาสตราจารย M.App.Sc. (International 

Rural Development) 
45 นายชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ 
46 นางชุลีมาศ บุญไทย อิวาย   
47 นางดรุณ ี โชติษฐยางกูร                   

 ผูชวยศาสตราจารย    วท.ม. (กีฏวิทยา) 
 ผูชวยศาสตราจารย 
 ผูชวยศาสตราจารย    Ph.D. (Horticulture) 

48 นางนิลุบล  กิจอันเจริญ ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.  (Aquatic Animal 
Health) 

49 นายธงชัย  จําปาศรี ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Molecular 
Biotechnology) 

50 นายปรเมศ  บรรเทงิ 
51 นายพลัง  สุริหาร 

 ผูชวยศาสตราจารย     ปร.ด. (พืชไร) 

 ผูชวยศาสตราจารย     ปร.ด. (พืชไร) 
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52 นายพิชญรัตน    แสนไชยสุริยา  ผูชวยศาสตราจารย   วท.ม. (การผลิตสตัว) 
53 นางภาวด ี ภักดี  ผูชวยศาสตราจารย
54 นางยุพิน  ผาสุข 
55 นายรักพงษ  เพชรคํา 

ผูชวยศาสตราจารย

 ผูชวยศาสตราจารย 
56 นายเริงศักดิ์  กตเวทิน        ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Remote Sensing & 

Land Use) 
57 นายวินัย  ใจขาน ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Biosciences) 

58      นางศิรภิาว ี เจริญวัฒนศักดิ์               ผูชวยศาสตราจารย    ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 
59 นางสาวสจ ี กัณหาเรียง  ผูชวยศาสตราจารย    วท.ม. (สตัวบาล) 
60 นางสุภร  กตเวทิน
61 นางสุมนา  นรีะ 
62 นายอนันต หิรัญสาลี 
63 นางอรุณีพงศ  ศรีสถาพร 

 ผูชวยศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย 

 ผูชวยศาสตราจารย
 ผูชวยศาสตราจารย    วท.ม. (สตัวศาสตร) 

64 นางกิรยิา  สังขทองวิเศษ อาจารย Ph.D. (Biologic integrative 
des Plantes) 

65 นายจิรวัฒน  สนิทชน อาจารย ปร.ด. (พืชไรนา) 
66 นายณัฐวุฒิ สิงหคํา อาจารย ปร.ด. (พืชไร) 
67 นางสาวดวงรัตน  ธงภักดิ์ อาจารย  Ph.D. (Entomology) 
68 นายเทพฤทธิ ์ ตุลาพิทักษ อาจารย D.Agr. (Soil Science) 
69 นางธนาภรณ  อธิปญญากุล อาจารย Dr.rer.por. (Development & 

Agricultural Economics) 
70 นายธีรชัย หายทุกข อาจารย D.Agr. (Tropical Animal 

Husbandry) 
อาจารย Ph.D.(Agricuture) 
อาจารย ปร.ด. (พืชไร) 
อาจารย ปร.ด. (พืชไร) 
อาจารย ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 
อาจารย วท.ม.(สงเสริมการเกษตร) 
อาจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

71       นางสาวนฤมล แกวจําปา 
72      นายนันทวุฒิ จงรั้งกลาง 
73      นายนิสิต คําหลา 
74      นายบัณฑิต ยวงสรอย 
75      นางฝากจิต ปาลินทร ลาภจิตร 
76      นางสาวพฤกษา หลาวงษา
77      นายพัชริน สงศรี อาจารย ปร.ด. (พืชสวน) 
78 นางสาวพัชรี  สุริยะ อาจารย Ph.D. (Agricultural 

Economics) 
79 นายพีระพงษ  แพงไพรี อาจารย วท.ม. (การผลิตสัตว) 
80 นายภาณุพล หงษภักดี อาจารย วท.ด. (พืชสวน) 
81 นายยศ บริสุทธิ์ อาจารย ปร.ด. (เกษตรเชงิระบบ) 
82 นางสาวเยาวรัตน  ศรีวรานันท อาจารย Ph.D. (Agricultural 

Economics) 
83 นางวรรณวิภา แกวประดิษฐ 

พลพินิจ 
อาจารย ปร.ด. (พืชไร) 
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อาจารย วท.ด.(วิทยาการสืบพันธุสัตว) 
อาจารย Dr.Agr. (Biotechnology) 
อาจารย วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
อาจารย ปร.ด. (สัตวศาสตร) 

84      นางสาววิบัณฑิตา จันทรกิติสกุล 
85      นางสาววิไลลักษณ  ชินะจิตร 
86      นายวีระ  ภาคอุทัย 
87      นายวุฒิไกร  บุญคุม 
88      นางหทัยทิพย ชาชิโย  อาจารย Ph.D. (Agronomy) 
89 นางสาวสมสมร  แกวบริสุทธิ์ อาจารย Ph.D. (Food Science & 

Technology) 
90 นางสาวสันติไมตรี  กอนคําดี อาจารย ปร.ด. (พืชไร) ,Ph.D. 

(Agronomy Science) 
91 นายสาธิต  อดิตโต อาจารย วท.ม. (ธรุกิจการเกษตร) 
92 นางสาวสาวิตรี วงศตั้งถ่ินฐาน อาจารย Ph.D. (Bioscience & 

Biotechnology) 
93 นายสุธี วงศมณีประทีป อาจารย ปร.ด. (วทิยาศาสตรการประมง) 
94 นายสุภัทร  อิศรางกูร ณ อยธุยา อาจารย Ph.D. (Plant Physiology) , 

ปร.ด. (พืชไร) 
95 นางสุภาภรณ พวงชมภู อาจารย Ph.D. (Agricultural 

Economics) 
96 นายสุวิทย  ธีรพันธุวัฒน อาจารย Ph.D. (Animal Nutrition) 
97 นายอนันต  วงเจริญ อาจารย Ph.D. (Ecosystem diversity) 
98 นายอนุสรณ  เชิดทอง อาจารย ปร.ด. (สัตวศาสตร) 
99 นางสาวอรุณี พรมคําบุตร อาจารย ปร.ด. (พืชไร) 
100 นางสาวอุบล ตังควานิช อาจารย ปร.ด. (ชีววิทยา) 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 
- 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
        การศึกษาในหลักสูตรนี้แบงออกเปน 2 แผน คือ แผนท่ี 1 เปนแผนการศึกษาท่ีนกัศึกษาศึกษา

รายวิชาตางๆ  และมีการฝกงาน ซ่ึงเปนการฝกปฏิบัติงานในหมวดตางๆภายในมหาวิทยาลัย และฝกปฏิบัติใน
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชน และแผนท่ี 2 เปนแผนการศึกษาท่ีนักศึกษาศึกษารายวิชา
ตางๆในมหาวิทยาลัยเปนจํานวน 135 หนวยกิต และสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  ซ่ึงเปนการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน  แบบเต็มเวลาเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  ไดแก  
หนวยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ
บริษัทเอกชน เชน บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด บริษัท ซี.พี. เท
รดดิ้ง กรุป จํากัด บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส จํากัด บริษัทคอรเดีย จํากัด บริษัท ศูนยเกษตรกรรมบาง
ไทร จํากัด บริษัท โชคเจริญพัฒนาการเกษตร จํากัด  บริษัท เจียไต จํากัด  บริษัท จีเนียน เมล็ดพันธุ (ประเทศ
ไทย) จํากัด  บริษัท ซันฟูด อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จํากัด  บริษัท ซินเจนทา ซีดส 
จํากัด บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด  (มหาชน) บริษัท โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย จํากัด  บริษัท บีบีโฮลดิ้ง จํากัด  
บริษัท กราน-มอนเต จํากัด บริษัท เบทาโกรไฮบริด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม 
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จํากัด บริษัท ลัดดา จํากัด บริษัท ศรีวิโรจนฟารม จํากัด บริษัท มอนซานโต ไทยแลนด จํากัด บริษัท อดัมส เอ็น
เตอรไพรสเซส จํากัด และบริษัท เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร ซีดส (ไทยแลนด) จํากัด   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
4.1.1 มีความรูและทักษะดานเกษตรสอดคลองกับวิชาเอกท่ีไดทําการศึกษา 
4.1.2 มีทักษะการทํางานดานการเกษตร  และไดทําการปฏิบัติงานจริงเสมือนพนักงานของ

สถานประกอบการ 
4.1.3 มีการพัฒนาดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพท่ีดีข้ึน และสามารถปฏิบัติงาน

รวมกับผูปฏิบัติงานคนอ่ืนได 
4.2 ชวงเวลา 

 4.2.1 การฝกงาน  
 การฝกปฏิบัติในหมวดและหองปฏิบัติการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 - ชั้นปท่ี1 ฝกปฏิบัติ จํานวน 3 หนวย โดยฝกดานพืชศาสตร 1 ในภาคการศึกษาท่ี 1  
และ ฝกปฏิบัติดานพืชศาสตร 2 ในภาคการศึกษาท่ี 2  และ ฝกปฏิบัติดานสัตวศาสตร  ในชวงปดภาคการศึกษา
ท่ี 2  หนวยละ 90 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 270 ชัว่โมง 

 - ชั้นปท่ี 3 และ 4  นักศึกษาฝกปฏิบัติเฉพาะวิชาเอกอีก 3 หนวย ในภาคการศึกษา
ท่ี 1 และ 2 ซ่ึงในหนวยท่ี 3 อาจจะเปนฝกปฏิบัติกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หนวยละ 90 ชัว่โมง รวม
ระยะเวลา 270 ชัว่โมง 

4.2.2 การฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน  แบบเต็มเวลาเปนระยะเวลา 

1 ภาคการศึกษา ในสถานประกอบการในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2  
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

       4.3.1 การฝกงาน จะจัดตารางสอนในวันจันทร-วันศุกร เวลา 08.00-18.00 น. หรือเปนไป 
ตามท่ีหนวยงานท่ีนักศึกษาฝกงานจะกําหนด 

4.3.2 การฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ปฏิบัติงานเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ หรือเปนไปตามท่ีหนวยงานท่ี

นักศึกษาไปปฏิบัติงานกําหนด 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย

5.1 คาํอธบิายโดยยอ 
นักศึกษาสามารถเลือกลงวิชาโครงงานนักศึกษา หรือปญหาพิเศษ ซ่ึงมีหนวยกิตเปนจํานวน 3 

หนวยกิต โดยในรายวิชาดังกลาวเนนการทําวิจัยขนาดเล็ก ซ่ึงนักศึกษาตองมีการคนควา สังเคราะหขอมูลท่ีเปน
ปจจุบัน เพ่ือพัฒนาโจทยหรือประเด็นสําหรับการวางแผนการศึกษารวมกับอาจารยท่ีปรึกษา และดําเนินการเก็บ
ขอมูล หรือทําการวิจัยตามระเบียบแบบแผนการวิจัย และวิเคราะห สังเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ และนักศึกษาตองนําเสนอผลการทดลองหรือสิ่งคนพบตอท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีรายวิชาจัดข้ึน
เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงงาน หรือปญหา
พิเศษ และนักศึกษาอ่ืนๆท่ีสนใจดวย  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
5.2.1 มีความรูและทักษะดานการวิจัย สังเคราะห วิเคราะห และสรุปผลการวิจัย  
5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวิจัยตามแบบแผนการวิจัยทางดานการเกษตร 
5.2.3 มีการพัฒนาดานทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ และการยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนและรูจักเสนอแนะในเชิงวิชาการใหแกผูอ่ืน 
5.3 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 หรือภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 4 หรือภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 
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5.4 จํานวนหนวยกิต 
3 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 นักศึกษาเลือกเรื่องหรือโจทยท่ีสนใจ และติดตออาจารยท่ีปรึกษา 
5.5.2 นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวมพัฒนาโจทยหรือประเด็นสําหรับการดําเนินงานวิจัย 
5.5.3 นักศึกษาจัดทําเคาโครงของโครงงานหรืองงานวิจัย 
5.5.4 นําเสนอและขออนุมัติโครงงานตออาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูสอน/ผูประสานงาน

รายวิชาโครงงาน/ปญหาพิเศษ 
5.5.5 นักศึกษาวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนการวิจัย 
5.5.6 นักศึกษาดําเนินการวิจัยตามแผนท่ีวางไว 
5.5.7 นักศึกษาทําการวิเคราะห และสรุปผลการวิจัย และจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ โดยผาน

ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
5.5.8 นักศึกษานําเสนอผลการวิจัย หรือสิ่งคนพบตอท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการซ่ึงรายวิชา

จัดข้ึน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมผูเรียนและอาจารย 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

กระบวนการประเมินผล แบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
5.6.1 อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชาโครงงาน/ปญหาพิเศษ และ

นกัศึกษาประเมินผลการดําเนินงานและลักษณะการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
5.6.2 อาจารยท่ีปรึกษา และ อาจารยผูสอน/ผูประสานงานรายวิชาโครงงาน/ปญหาพิเศษ  

รวบรวมสรุปคะแนนประเมินผลจากทุกสวนท่ีมีการประเมินเพ่ือตัดเกรด 
 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

มีความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษา - มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการ
เรียนรูภาคทฤษฎี การฝกปฏิบัติและการศึกษาดวยตัวเอง  
- เชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกท่ีมีประสบการณตรงมาเปน
วิทยากรและอาจารยพิเศษเฉพาะเรื่อง 
- ศึกษาดูงานระบบการเกษตรในภาคเอกชนและรัฐบาล 

ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 

- มีการฝกปฏิบัติภาคสนามในวิชาเรียน และการฝกงานเพ่ือเรียนรู 
และมีประสบการณจากสถานการณจริง รวมท้ังการฝกทักษะใน
วิชาสหกิจศึกษา 
- มีการสอดแทรกเรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพใน
รายวิชา 

การคิด วิเคราะหและแกปญหา 
อยางเปนระบบ 

มีการจัดกิจกรรมในรายวิชา ท่ีใหนักศึกษามีโอกาส ใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ฝกแกปญหา คิด วิเคราะห และวางแผน ใน
สถานการณจริง 
- มีรายวิชาโครงงาน ปญหาพิเศษ และ สหกิจศึกษา ท่ีนักศึกษาจะ
ไดฝกฝนการใชความคิด วิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ 

ความมีวินัย จิตอาสา และภาวะผูนํา - จัดกิจกรรมในรายวิชาเพ่ือใหนักศึกษาฝกทํางานเปนกลุม มีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทํางานใหทุกคนมีสวนรวมในการ
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นําเสนอรายงาน  เพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษาไดสรางภาวะผูนํา 
การเปนสมาชิกท่ีดี และมีจิตอาสาในการทํางาน 
- มีการกําหนดกติกาท่ีจะสรางวินัยใหกับตนเอง เชน การเขาเรียน
ตรงเวลา เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริม
ความกลาในการเสนอความคิดเห็น 
- มีการสอดแทรก เรื่องการแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และการวางตัวในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางเหมาะสม 

มีทักษะดานสารสนเทศและ 
การใชภาษาอังกฤษ 

- มีการจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลและ
นําเสนอผานระบบสารสนเทศ รวมถึงการสอนในรูปแบบของ             
e-learning  
- มีการสอดแทรกความรูทางดานภาษาอังกฤษ ในระหวางการ
เรียนการสอน มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากตํารา
และเอกสารท่ีเปนภาษาอังกฤษ 
- มีรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร 
- มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ซ่ือสัตย และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู 
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาเกษตรศาสตร 
(2) ทักษะและประสบการณการเรียนรูในสาขาวิชาเกษตรศาสตร สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชา

การ/วิชาชีพในสถานการณตางๆได 
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแกไข

ปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ  
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2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรม

การเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การเขียนรายงาน การทําโครงงาน และ ปญหา
พิเศษ 

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางานเดี่ยวและการทํางานเปนทีม 
(3) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การเขารวมประชุมสัมมนาท่ีคณะและหนวยงานตางๆจัดข้ึน 

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัด  การนําเสนอผลงาน และการทํารายงาน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการพัฒนาความรูและการ
แกปญหาทางวิชาการไดอยางสรางสรรค 

(2) สามารถในการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณของตนใน
การแกปญหาการทํางานได 

2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทําโครงงาน และวิจัย  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุม 

(2) ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน
ไดดี 

(3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาในรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  
(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  

2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัย
ในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา
ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได 

(3) มีความสามารถในการสื่อสารและถายทอดความรูในวิชาชีพ 
2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัยและสถิติ ในรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ 
(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรูพ้ืนฐานดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัด และการทํารายงาน 
(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

ดังภาคผนวกท่ี 1 
 

หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ .ศ. 2548 หมวดท่ี 7 ขอ 
23 และ 24 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ซ่ึงอาจเปน ตางกลุม ตางชั้นป ตางคณะ   

แลวแตกรณี เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเนื้อหา

ใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหา
โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ .ศ. 2548 หมวดท่ี 8 ขอ 
29 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 
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3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑท่ีกําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4 ตองเรียนรายวิชาบังคับในวิชาเอกไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 หรอื C ทุกรายวิชา  
3.5 ในกรณีท่ีไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆครบตามหลักสูตรแลว และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 

2.00 แตไมต่ํากวา 1.75 และไมสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลากําหนด หรือไมประสงคจะ
ศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา สามารถขอรับอนุปริญญาได 

 

หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม ” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนหลักเกณฑให
อาจารยใหมทุกคนตอง เขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการ
สอน  

1.3 การชี้แจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือ

หลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัด   
       และการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   
       ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ 
       จัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 
2.1.2 การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน

รวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการ
สอน 

2.1.3 การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการ
สอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
2.2.1 การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 
1 เรื่อง 

 
หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ซ่ึงตองทําหนาท่ีดังนี้ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม

รายวิชาท่ีสอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ฝกภาคสนาม สหกิจศึกษา  ตามท่ีกําหนด

ในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไป

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

สงเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

หลักสูตร 
1.7 ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษา

ปจจุบัน 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรรจากคณะ โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังนี้ คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ คาใชจายใน
การพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 
     2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักวิทยบริการ 
(1) หนังสือ  

   ภาษาไทย    จํานวน 15,262 รายการ 
ภาษาอังกฤษ   จํานวน  4,669 รายการ 

(2) วารสาร  
ภาษาไทย   จํานวน 60 รายการ 
ภาษาอังกฤษ   จํานวน 38 รายการ 

(3) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบดวย  ฐานขอมูลอางอิง
(Reference Databases) ดังนี้ 

(1) ระบบออนไลน ( On-line resources) ไดแก 
- Dissertation Abstracts Online  
- Digital Dissertation 
- ISI web of Science 
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- CAB Abstract 
- Agricola Online 
- CSA Biological Science 
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยออนไลน 

(2) ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Databases) ไดแก 
(2.1)  E-Journals 

- Kluwer-Springerlink 
- Sciencedirect 
- Cambridge journals online 
- ScienceDirect 
- BioOne 
- WILEY 
- ProQuest Agriculture Journals 
- Emerald 
- Annual Reviews 

(2.2) E-book  
- Kluweronline 
- Net library 
- Grolier online  
-  Science Direct 
- Springer link 

(2.3) E-Databases  
- Dissertation Full text 
- H.W. Wilson 
- Wilson Ominfile  

(2.4) KKU Library Database 
- Bibliographic Database 
- Thesis Abstracts Database 
- Current Contents Database 

2.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะเกษตรศาสตร 
1) หนังสือ 

ภาษาไทย จํานวน 2,158 รายการ 
ภาษาอังกฤษ จํานวน 3,378 รายการ 

2) วารสาร 
ภาษาไทย จํานวน 33 รายการ 
ภาษาอังกฤษ จํานวน 26 รายการ 

3) สื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 42 รายการ  
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2.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
- กลองถายภาพนิ่ง   7 ชุด 
- เครื่องรับโทรทัศน  5   เครื่อง  
- กลองบันทึกภาพโทรทัศน  3  ชุด 
- เครื่องฉายภาพขามศีรษะ  6 เครื่อง 
- ชุดเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน    294    ชุด  
- เครื่องฉายสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร     25   เครื่อง 
- หองปฏิบัติการ         64      หอง 

   -   หองปฏิบัติการฟารม 13      หมวด  
      2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
            คณะฯไดจัดสรรงบประมาณการดําเนินงานตางๆ ดังนี้ 

2.3.1 งบประมาณในการจัดซ้ือวารสาร หนังสือ ตํารารวมท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆท้ังในและ 
        ตางประเทศเขาหองสมุดคณะฯเปนประจําทุกป 
2.3.2 งบประมาณในการจัดซ้ือ และปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรและโสตทัศนูปกรณท่ีใชในการเรียน

การสอนประจําหองเรียนตางๆ จํานวน 30 หองอยางตอเนื่องและเปนประจําทุกป 
2.3.3 งบประมาณจัดซ้ือและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ 

จํานวน 100 เครื่อง  
2.3.4 งบประมาณจัดซ้ือวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร และครุภัณฑเพ่ือการเรียนการสอนเปนประจําทุกป 
2.3.5 จัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนใหแตละรายวิชาเปนประจําทุกภาคการศึกษา 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
2.4.1 กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ โดยการ

สํารวจความตองการของอาจารยและนักศึกษา 
2.4.2  การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรการเรียนการสอน 

3.การบริหารคณาจารย 
     3.1 การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารงานบุคคล  

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยทุกคนในหลักสูตร  มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาค

การศึกษา การทบทวนเนื้อหารายวิชา  การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและ
พฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดใหมีการประชุมอาจารยผูสอนและผูรวมงานทุก
ภาคการศึกษา มีการสื่อสารทางหนังสือเวียน ทาง E-mail และทางโทรศัพท 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
     หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จาก สถาบันการศึกษาอ่ื น

ภาคเอกชน หนวยงานของรัฐ  มาสอนในบางหัวขอ  หรือเปนพนักงานท่ีปรึกษาหรือผูนิเทศงานในการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูเฉพาะทางเก่ียวกับการเกษตร และเรียนรูจากผูมีประสบการณตรง  
ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ
อาหารจํากัด บริษัทซาคาตะสยามซีดสจํากัด บริษัทเบทาโกรไฮบริดอินเตอรเนชั้นแนลจํากัด  บริษัทน้ําตาล



109 

 

 

 

ขอนแกนจํากัด บริษัท บริษัทเจียไตจํากัด บริษัทจีเนียนเมล็ดพันธุ(ประเทศไทย)จํากัด บริษัทซันฟูดอินเตอร
เนชั่นแนลจํากัด ฯลฯ 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ี

เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล และสําหรับหลักสูตรนี้ มีความจําเปน ตองมีบุคลากรสายสนับสนุนทําหนาท่ี
ประจําหองปฏิบัติการและหมวดตางๆท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะคือระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรหรือท่ีเก่ียวของ 

4.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ดําเนินการโดยการใหเขารับการฝกอบรม การ

ทัศนศึกษา ทําวิจัยรวมกับอาจารยและตีพิมพผลงานวิจัยและหรือนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เชน ทําหนังสือคูมือหองปฏิบัติการ คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน 
5.การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนักศึกษา 
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษา

แนะนําและชวยเหลือดานการเรียนและดานอ่ืนๆ ซ่ึงอาจารยหนึ่งคนตอนักศึกษาประมาณ  10 คน โดยอาจารยท่ี
ปรกึษาใหนักศึกษาเขาพบเพ่ือปรึกษาท้ังท่ีมีการนัดและไมไดนัดลวงหนา และการสื่อสารกันทุกชองทาง  

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ดังภาคผนวกท่ี 7)  
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

การศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังนี้ 
6.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 
6.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป 12 ตัวชี้วัด ตามท่ี สกอ. 
กําหนด และเปนไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นป
การศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซ่ึงมีเกณฑการประเมินประกอบดวย 8 องคประกอบ 25 
ตัวชี้วัด (ดังภาคผนวกท่ี 8) 

หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
1.    การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา    
        ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 
2. การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ

เรียนแตละรายวิชา 
3. การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

http://pe.kku.ac.th/�
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4. การทําวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชา 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1. การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา  ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย 
2. การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสูตร  หรือเพ่ือนรวมงาน 

ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1. การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ     
   แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซํ้าซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2. การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการ ศึกษาใน
หลักสูตรไปใชในการทํางาน 

3. การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใช
บัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผล

การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ
การประเมินประจําป  12 ตัวชี้วัด ตามท่ี สกอ. กําหนด  และเปนไปตามระบบประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษา ผานระบบออนไลน http://pe.kku.ac.th ซ่ึงมีเกณฑ
การประเมินประกอบดวย 8 องคประกอบ 25 ตัวชี้วัด (ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนี้ หมวดท่ี 7 ขอ 7) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา  
ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงาน  แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึง 
ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง 
สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและ 
อาจารย โดยศิษยเกา  และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร  ตาม
รอบระยะเวลาท่ีกําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://pe.kku.ac.th/�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก  1 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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ภาวะผู้นํา

และการ

บริหารจัดการ

วัฒนธรรม

และสังคมที�

แตกต่าง

ทํางานกับ

ผู้อื�นได้

ความ

รับผิดชอบ

การเรียนรู้

อย่างต่อเนื�อง

การพัฒนา

ตนเองด้าน

อารมณ์

การพัฒนา

ตนเองด้าน

สังคม

รักและ

ภาคภูมิใจใน

ท้องถิ�น 

สถาบัน

มีจิต

สาธารณะ

ตารางที� 3  แสดงการกระจายผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั�วไป (Curriculum  Mapping) (ต่อ)

ทักษะ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข

กลุ่มวิชาภาษา

การสื�อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ด้านทักษะทางปัญญา 

(Cognitive Skills)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills & Responsibility)

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มวิชา/คุณลักษณะบัณฑิต ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis Skills & Communication 

and Information Technology)

ทักษะการ

สื�อสาร

ทักษะการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ค้นหาข้อเท็จจริง

 ทําความเข้าใจ 

ประเมินข้อมูล 

การใช้ข้อมูล

แก้ปัญหาที�

ซับซ้อน

ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์

000 169 การคิดเชิงสร้างสรรค์

000 146  ความสุขของชีวิต

000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

000 130 ทักษะการรู้สารสนเทศ

000 156  พหุวัฒนธรรม

000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต

กลุ่มวิชามนุษย์-สังคม

คุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม

กลุ่มวิชามนุษย์-สังคม

000 171  ชีวิตสุขภาพ

000 172  ชีวิตกับสิ�งแวดล้อม

000 101  ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสาร 1

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  1

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2

000 157  พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์

000 145 ภาวะผู้นําและการจัดการ

000 162  ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

000 164  ชีวิตกับพลังงาน

000 170  การคิดขั�นสูงทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

000 150  ไทยศึกษา

000 153  ภูมิปัญญาท้องถิ�น

000 155  พันธะทางสังคมของพลเมือง

000 141 สิทธิพื�นฐานและประชาสังคม

กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต

การคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552  5 ดาน 

 
1. ดานคุณธรรม 

(ก) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมท่ีตองการพัฒนา 
1. มีวินัยดานการตรงตอเวลา (M1) 
2. มีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย (M2) 
3. มีความซ่ือสัตยสุจริต โดยไมคัดลอกผลงานคนอ่ืน ไมลงชื่อเขาชั้นเรียนแทนเพ่ือน (M3) 
4. เสียสละโดยการชวยเหลือเพ่ือนในระหวางเรียน (M4) 
5. เปนแบบอยางท่ีดีในการแตงกาย การเอ้ืออาทรตอเพ่ือนรวมชั้นเรียน (M5) 
6. สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม เม่ือเกิดปญหาเฉพาะหนาระหวางเรียน (M6) 

(ข) วิธีการสอน 
1. บรรยายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา 
2. ผูสอนเปนแบบอยางท่ีดี 
3. สอนโดยใชกรณีศึกษาในดานคุณธรรมจริยธรรม 
4. สอนโดยใชปญหาเปนหลัก 

(ค) วิธีประเมินผล 
1. การเช็คชื่อเขาชั้นเรียน 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การอภิปราย รายงาน การนําเสนอและการตอบคําถาม 
4. ประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน 

2. ดานความรู 
(ก) ผลการเรียนรูดานความรูท่ีตองการพัฒนา 

1. อธิบายองคความรูดานวิทยาศาสตรกับชีวิตประจําวันได (K1) 
2. ใชตัวเลขในการตีความหมายระดับพ้ืนฐานได (K2) 
3. ใชสถิติข้ันตนในการชีวิตประจําวันได (K3) 
4. อธิบายความหมายของการสื่อสารได (K4) 
5. อธิบายสวนประกอบคอมพิวเตอรพรอมบอกการใชงานได (K5) 
6. ใหความหมายของสารสนเทศได (K6) 
7. อธิบายความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมในสังคมได (K7) 
8. สามารรถบริหารและจัดการปญหาของตนเองในชีวิตประจําวันได (K8) 
9. เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน (K9)  

(ข) วิธีการสอน 
1. สอนแบบบรรยายโดยใชภาพประกอบ 
2. สอนโดยใชกรณีศกึษา 
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3. สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 
4. การเรียนรูโดยการปฏิบัติ 
5. การเรียนรูแบบรวมมือ 
6. การศึกษาดูงาน 

(ค) วิธีประเมินผล 
1. การทดสอบยอย 
2. การสอบ 
3. การนําเสนองาน 
4. ผลงานรายงาน โครงงาน 

3. ดานทักษะทางปญญา 
(ก) ทักษะทางปญญาท่ีตองการพัฒนา 

1. สามารถสืบคนวิเคราะหสารสนเทศมาใชในชีวิตประจําวัน (C1) 
2. สามารถนําความรูแบบบูรณาการแกปญหาท่ีซับซอนได (C2) 

(ข) วิธีการสอน 
1. สอนแบบบรรยายโดยใชภาพประกอบ 
2. สอนโดยใชกรณีศกึษา 
3. สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 
4. สอนโดยการปฏิบัติ 
5. การเรียนรูแบบรวมมือ 

(ค) วิธีประเมินผล 
1. การทดสอบยอย 
2. การสอบ 
3. การนําเสนองาน 
4. ผลงานรายงาน/โครงงาน 

4.   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (ก)  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา  

1. สามารถเปนผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ (I1) 
2. ดํารงตนอยูในสังคมท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข (I2) 
3. สามารถปรับสภาพอารมณเพ่ือทํางานรวมกับผูอ่ืน (I3) 
4. สามารถรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม (I4) 
5. พัฒนาตนเองดานการคิดในเชิงบวก (I5) 
6. พัฒนาตนเองใหสอดคลองกับสภาพสังคม (I6) 
7. แสดงออกซ่ึงความรักความภาคภูมิใจในสถาบันและทองถ่ิน (I7) 
8. มีจิตสาธารณะพรอมใหความชวยเหลือกับเพ่ือนมนุษย (I8) 
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(ข)  วิธีการสอน 
1. สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 
2. สอนจากสภาพจริงท่ีเกิดข้ึนในสถาบันและในชุมชน 
3. การเรียนรูแบบรวมมือ 
4. การศึกษาดูงาน 

(ค) วิธีประเมินผล 
1. ประเมินพฤติกรรท่ีแดสงออก 
2. เพ่ือนประเมินเพ่ือน 
3. ประเมินผลงานรายงาน โครงงาน 

5.    ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ก)  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ตองการพัฒนา 

1. สามารถใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได (N1) 
2. สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ (N2) 
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม (N3) 

(ข)  วิธีการสอน 
1. สอนโดยการฝกปฏิบัติ 
2. สอนโดยใชกรณีศกึษา 
3. สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน 

(ค)  วิธีประเมินผล 
1.  การสอบ 
2.  ประเมินผลการปฏิบัติ 
3.  ผลงานรายงานและการนําเสนอ 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1. ช่ือ –สกุล  นางยุพิน ผาสุข 
                      Ms. YUPIN PHASUK            

1)  ตาํแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาสตราจารย 
2)  ประวัติการศึกษา  

         ปรญิญา        สถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.ท่ีจบ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย 2534 
วท.ม. (สัตวศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย 2538 
Ph.D. (Animal Science) Tokyo University of 

Agriculture 
ญี่ปุน 2543 

 
3)  ผลงานทางวิชาการ(ยอนหลัง 3 ป) 

3.1) ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
  - 

3.2) งานวิจยั  
     ปรัชญาพร เอกบุตร, มนตชัย ดวงจินดา และยุพิน ผาสุข 2553. ตรวจหารูปแบบและ
ความหลากหลายของ MHC class I ในไกดวยเทคนิค PCR-SSCP. แกนเกษตร ปท่ี 38 ฉบบั
พิเศษ ประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งท่ี 6 "คารบอนฟุตพรินท วิกฤตหรือโอกาสของปศุสัตว
ไทย 14-15 ตุลาคม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
     ทองสา บัวสุข , มนตชัย ดวงจินดา , ยุพิน ผาสุข , วิชัย ทิพยวงค , และ สมพร โชคเจริญ 
2553. การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมท่ีสัมพันธกับลักษณะการเจริญเติบโตในโคพ้ืนเมือง
ไทยและบราหมัน. น. 14-18. ใน: ประชุมวิชาการเกษตรครั้งท่ี 11 ประจําป 2553. คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.  
     ชอทิพ อรุณเดชาชัย , มนตชัย ดวงจินดา , ยุพิน ผาสุข และโชค บูลกุล 2553. การ
ตรวจหา Quantitative Trait Loci ท่ีมีอิทธิพลตอความสมบูรณพันธุในโคนม. แกนเกษตร 
38:171-178(2553).  
     ชัยชนะ ตรีทิตยนิภา , วิโรจน ภัทรจินดา , มนตชัย ดวงจินดา , ยุพิน ผาสุข , และงามนจิ 
นนทโส 2552. การใชแบคทีเรียกลุมยอยเยื่อใยเพ่ือเพ่ิมการยอยไดของอาหารสูตรรวมใน
ระบบ in vitro. น. 57-61. ใน: การประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งท่ี 5 เรื่องปศุสัตวไทยใน
กระแสเศรษฐกิจถดถอย. ภาควิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน , 
ขอนแกน.  
     กมลพรรณ เจือกโวน ,  มนตชัย ดวงจินดา ,  ยุพิน ผาสุข , และ จิรพรรณ นพวงศ ณ 
อยุธยา . 2551. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน Ovar-DRB1 ในแกะ . การประชุม
วิชาการงานเกษตรแหงชาติ ประจําป 2551 เรือ่งพลงังานทดแทน  แกนเกษตรยั่งยืน ฟนชีวี
สิ่งแวดลอม นอมรับพระราชดําริ 8-10 กันยายน 2551.  มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.  
     เกศรา อําพาภรณ , ยุพิน ผาสุข , มนตชัย ดวงจินดา , และ เทวินทร วงษพระลับ. 2551. 
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไกปาและไกพ้ืนเมืองไทยโดยใชไมโครแซทเทิล
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ไลท. การประชุมวิชาการงานเกษตรแหงชาติ ประจําป 2551 เรือ่งพลงังานทดแทน  แกน
เกษตรยั่งยืน ฟนชีวีสิ่งแวดลอม นอมรับพระราชดําริ 8-10 กันยายน 2551. มหาวิทยาลัย
นเรศวร, พิษณุโลก.  
     จักริน ศรีวโรทัย , มนตชัย ดวงจินดา , วิโรจน ภัทรจินดา , ยุพิน ผาสุข , อนันตชัย ชัยยศ
วิทยากุล, และยวงยศ จินดาทะจักร.  2551.  การตรวจหาโรคไขเห็บโดยใชวิธี PCR ในโคนม
พันธุ TMZ . วารสารวิจัย มข 13(1): 55-62.  
     จักริน ศรีวโรทัย ,  มนตชัย ดวงจินดา ,  วิโรจน ภัทรจินดา ,  ยุพิน ผาสุข ,  และจินตนา 
วงศนากนากร.  2551. การตรวจหาความสัมพันธของยีน BoLA-DRB3 กับการตานทานเชื้อ  
Anaplasma marginale ในโคนม.  น. 118-122 .  การประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งท่ี 4 
เรื่องการรุกคืบของการผลิตพลังงานทดแทนตอการผลิตปศุสัตว 31 มกราคม 2551.  
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน. 
     เทวินทร วงษพระลับ , และ ยุพิน ผาสุข .  2551.  ความสมบูรณพันธุของน้ําเชื้อแชแข็ง
ในไกพ้ืนเมือง. น. 127-130. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งท่ี 4 เรื่องการรุกคืบของ
การผลิตพลังงานทดแทนตอการผลิตปศุสัตว 31 มกราคม 2551.  มหาวิทยาลัยขอนแกน , 
ขอนแกน. 
     ทวินทร วงษพระลับ, ยุพิน ผาสุข, เดนพงษ สาฆอง, และ ดํารงรักษ รักวงษฤทธิ์. 2551. 
ผลของความลึกของการสอดไซริงคในการผสมเทียมดวยน้ําเชื้อแชแข็งตออัตราการผสมติด
และฟกออกในไกพืน้เมือง.   การประชุมวิชาการงานเกษตรแหงชาติ ประจําป 2551 เรื่อง
พลงังานทดแทน  แกนเกษตรยั่งยืน ฟนชีวีสิ่งแวดลอม นอมรับพระราชดําริ 8-10 กันยายน 
2551. มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.  
     ศรีนวล คณานิตย, มนตชัย ดวงจินดา , สุภร กตเวทิน , และยุพิน ผาสุก.  2551. ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของยีน leptin ในกระบือ โคพ้ืนเมือง และโคนมลูกผสม. น.  123-
126 ใน: การประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งท่ี 4 เรื่องการรุกคืบของการผลิตพลังงาน
ทดแทนตอการผลิตปศุสัตว 31 มกราคม 2551.  มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.  
     สุรางคนา สุขเลิศ, สุภร กตเวทิน , เทวินทร วงษพระลับ , มนตชัย ดวงจินดา , และ ยุพิน 
ผาสุข. 2551.  ผลของฤดูกาลตอแบบแผนโปรตีนในน้ํากามพอโคพันธุโฮลสไตนฟรีเชี่ยน. น. 
225-228 . ใน: การประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งท่ี 4 เรื่องการรุกคืบของการผลิตพลังงาน
ทดแทนตอการผลิตปศุสัตว 31 มกราคม 2551.  มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.  
     สุรางคณา สุขเลิศ, สุภร กตเวทิน , เทวินทร วงษพระลับ , และ ยุพิน ผาสุข. 2551.  ผล
ของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของสภาพแวดลอมในชวงเวลาการพัฒนาอสุจิระยะตางๆ
ตอคุณภาพน้ําเชื้อพอโคโฮลสไตนฟรีเชี่ยน.   การประชุมวิชาการงานเกษตรแหงชาติ 
ประจําป 2551 เรือ่งพลงังานทดแทน  แกนเกษตรยั่งยืน ฟนชีวีสิ่งแวดลอม นอมรับ
พระราชดําริ 8-10 กันยายน 2551.  มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.  
     อุทัย โคตรดก, สุภร กตเวทิน , สุจินต สิมารักษ , มนตชัย ดวงจินดา , และ ยุพิน ผาสุข.  
2551.  แบบแผนโปรตีนของเซลลเม็ดเลือดขาวโคพ้ืนเมืองไทยท่ีถูกเหนี่ยวนําดวยความรอน. 
น. 233-236 ใน: การประชุมวิชาการสัตวศาสตร ครั้งท่ี 4 เรื่องการรุกคืบของการผลิต
พลังงานทดแทนตอการผลิตปศุสัตว 31 มกราคม 2551.  มหาวิทยาลัยขอนแกน, ขอนแกน.  
     Dorji N., M. Duangjinda, and Y. Phasuk 2011. Genetic characterization of 
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Thai indigenous chickens compared with commercial lines. Trop. Anim. 
Health Prod. 43:779-785. DOI 10.1007/s11250-010-9763-3.  
     Aroondechachai, C., M. Duangjinda, Y. Phasuk, V. Pattarajinda 2008. 
Detection of Quantitative Trait Loci Affecting Milk Production in Dairy Cattle 
Using Longitudinal Data. The 13th AAAP Animal Science Congress - Animal 
Agriculture and the role of small holder farmers in a global. 22-26 September 
2008. NCC&ICC, Hanoi.   
     Duangjinda M, Buayai D, Pattarajinda V, Phasuk Y, Katawatin S, Vongpralub 
T, Chaiyotvittayakul A 2009.  Detection of bovine leukocyte antigen DRB3 
alleles as candidate markers for clinical mastitis resistance in Holstein x 
Zebu.. J Anim Sci

 

. Feb;87(2):469-76. Epub 2008 Sep 26. 
     Koatdok, U., S. Katawatin, M. Duangjinda, ,S. Simaraks, and Y. Phasuk 2008. 
Sweating: the physiological mechanism underlying thermotolerance of Thai 
native cattle. The 13th AAAP Animal Science Congress - Animal Agriculture 
and the role of small holder farmers in a global. 22-26 September 2008. 
NCC&ICC, Hanoi.  
     Nuamchit,J and Y. Phasuk 2008. Using Specific Primers for PCR to 
Determine Sex in Thai Native Cattle. The 37th Physiological Society of 
Thailand's Annual Conference 2008.  
     Suklerd, S., Suporn Katawatin*, Thevin Vongpralub, Yupin Phasuk, 
Monchai Duangjinda 2009. Seasonal variation in protein profiles and HSP70 of 
Holstein crossbred bull semen. FAO/IAEA International Symposium on 
"Sustainable Improvement of Animal Production and Health". Held in Vienna, 
Austria on 8-11 June 2009.  
 

 
          3.3) บทความทางวิชาการ 

  - 
 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 16 ป 
 

5)  ภาระงานสอน 
    

5.1)  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปรบัปรงุ 
2555) 

                 รหัสวิชา   ช่ือวิชา     หนวยกิต 

100 495 
 

สหกิจศึกษาทางการเกษตร 
Cooperative Education in Agriculture 

6(0-36-18) 
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137 322 
 

วิศวกรรมเกษตรพ้ืนฐานสําหรับฟารมสัตว 
Basic Agriculture Engineering for Animal 
Farm     

2(1-3-3) 

137 331 
 
 
137 332 
 
 
137 361 
 
137 371 
 
137 383 
 
137 431 
 
 
137 491 
 
137 494 
 
137 499 
 

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 1 
Anatomy and Physiology of Domestic 
Animals I 
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 2 
Anatomy and Physiology of Domestic 
Animals II 
สุขศาสตรสัตว 
Animal Health Science 
การจัดการอนุรักษสัตวปา 
Wildlife Conservation Management 
การฝกงานทางสัตวศาสตร 3 
Practicum in Animal Science III 
สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมในสัตวเลี้ยง 
Reproductive Physiology and Artificial 
Insemination in Domestic Animals 
การสัมมนาทางสัตวศาสตร 
Seminar in Animal Science 
ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 
Special Problems in Animal Science 
โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตร 
Student Project in Animal Science 

3(2-3-5) 
 
 
3(2-3-5) 
 
 
3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 
 
1(0-6-3) 
 
3(2-3-5) 
 
 
1(1-0-6) 
 
3(0-9-4) 
 
3(1-6-5) 

 
 
 

2. ช่ือ –สกุล  นางสุมนา   นีระ 
                      Mrs. Sumana Neera              

1)  ตาํแหนงทางวิชาการ    ผูชวยศาตราจารย ระดับ 8 
2)  ประวัติการศึกษา  

         ปรญิญา        สถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.ท่ีจบ 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย 2525 
วท.ม.(เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไทย 2529 
Ph.D.(Biotechnology) Saga University Japan 2536 

 
3)  ผลงานทางวิชาการ(ยอนหลัง 3 ป) 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
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     สุมนา นีระ. 2548. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมดอกท่ีสําคัญบางชนิด. คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
 

3.2) งานวิจยั  
 
      สุมนา นีระ และวิเชียร เองวานิช. 2544. การจําแนกลักษณะและการเจริญเติบโตของ
ไพล 4 ชนิด. สัมมนาวิชาการเกษตรประจําป 2544. ภาคโปสเตอร. คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      สุมนา นีระ และวชิระ เกตุเพชร. 2544.อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ท่ีมีผลตอการเพ่ิมปริมาณยอดของการเพาะเลี้ยงตาวานิลลา.สัมมนาวิชาการเกษตรประจําป 
2544 ภาคโปสเตอร. คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
      กาญจนา กิระศักดิ์ , สุมนา นีระ , สัมฤทธิ์ เฟองจันทร และทวีเกียรติ ยิ้มสวัสดิ์. 2544. 
อิทธิพลของแรธาตุ น้ําตาล และสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีมีตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะลิ
ลาและน้ํามันหอมระเหยในสภาพปลอดเชื้อ. การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติครั้งท่ี 1 
(ภาคบรรยาย). 11-13 กรกฏาคม 2544. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพมหานคร. 53. 
      วชิระ  เกตุเพชร , สุมนา นีระ , ปรีชา นีระ , สัมฤทธิ์  เฟองจันทร และทวีเกียรติ ยิ้ม
สวัสดิ์. 2545. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวานิลลาจากตาและราก. การประชุมวิชาการพืชสวน
แหงชาติ ครั้งท่ี 2  (ภาคบรรยาย).  28-30 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส 
ขอนแกน. 32. 
      วิเชียร  เองวานิช , สุมนา นีระ , ปรีชา นีระ , สัมฤทธิ์  เฟองจันทร และทวีเกียรติ ยิ้ม
สวัสดิ์. 2545. ผลผลิตและคุณภาพของไพลท่ีปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  การประชุม
วิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 2  (ภาคโปสเตอร).  28-30 พฤษภาคม 2545 ณ โรงแรม
เจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแกน. 123. 
      สุมนา นีระ, ปรีชา นีระ, อํานวย คําตื้อ, รวมชาติ แตพงษโสรัถ และมะลิวัลย นามก่ิง. 
2545. เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร: บอระเพ็ดพุงชาง และแฮม เพ่ือประโยชนทางดาน
การแพทย. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2545. 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      ปรีชา นีระ, อนันต พลธานี, จักรกฤษณ หอมจันทน และสุมนา นีระ. 2546. ศึกษา
ประสิทธิภาพการใชธาตุอาหารตอผลผลิตของขาวอินทรียขาวดอกมะลิ 105. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ ประเภทอุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2546. คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
      วิไลลักษณ ชินะจิตร, สุมนา นีระ, พงษศักดิ์ ยั่งยืน และสัมฤทธิ์ เฟองจันทร. 2546. การ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมปริมาณตนพันธุมะมวงแกว. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ประเภท
อุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2546. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
      สุมนา นีระ, ปรีชา นีระ และรวมชาติ แตพงษโสรัถ. 2546. ศึกษาการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของสมุนไพรตนหนอนตายหยาก. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ประเภทอุดหนุน
ทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2546. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.  
      ปรีชา นีระ, อนันต พลธานี, จักรกฤษณ หอมจันทน และสุมนา นีระ. 2547. ศึกษา
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ประสิทธิภาพการใชธาตุอาหารตอผลผลิตของขาวอินทรียขาวดอกมะลิ 105. รายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ ประเภทอุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2547. คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
      สุมนา นีระ, ปรีชา นีระ, อํานวย คําตื้อ, รวมชาติ แตพงษโสรัถ และมะลิวัลย นามก่ิง. 
2545. เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร: บอระเพ็ดพุงชาง และแฮม เพ่ือประโยชนทางดาน
การแพทย. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2545. 
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      สุมนา นีระ, โฆษิต ประเศรษฐสตุ, อํานวย คําตื้อ และปรีชา นีระ. 2548. ระดับความสูง
ของพ้ืนท่ีและอายุเก็บเก่ียวท่ีมีผลตอผลผลิตและคุณภาพของขม้ินชัน. การสัมมนาวิชาการ
เกษตร ประจําป 2548. 24-25 มกราคม 2548 ณ หองประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 162-163. 
      สุมนา นีระ , ปรีชา  นีระ และวชิระ  เกตุเพชร. 2548. การขยายพันธุสมุนไพรหนอน
ตาย หยากโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. การประชุมวิชาการเรื่อง ทรัพยากรไทย: สรรพ
สิ่งลวนพันเก่ียว ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ คลองไผ จ.นครราชสีมา. วันท่ี 18-24 ตุลาคม 2548.  22. 
      กาญจนา โนนกระโทก , อํานวย คําตื้อ , สังคม เตชะวงคเสถียร และสุมนา นีระ. 2548. 
ศึกษาชีววิทยาดอกและผลของมะหลอด ( Elaeagnus latifolia linn.). วารสารวิทยาศาสตร
เกษตร. 36(5-6): 191-194.  
      กัญญดา ยิ่งภิญโญ และสุมนา นีระ. 2549. อิทธิพลของรังสีแกมมาท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโตของหนาวัวพันธุจักรพรรดิในสภาพปลอดเชื้อ. การสัมมนาวิชาการเกษตร
ประจําป 2549. 23-24 มกราคม 2549. ณ หองประชุมกวี จุติกุล คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 92-93. 
      ปรียา หวังสมนึก, อํานวย คําตื้อ สุมนา นีระ, ปรีชา นีระ และบุญถม มาซา. 2549. ลาย
พิมพดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีโคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2549. คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
      สุมนา นีระ, ปรีชา นีระ, อํานวย คําตื้อ และปรียา หวังสมนึก. 2549. การขยายพันธุพืช
ท่ีเปนประโยชนในพ้ืนท่ีโคกภูตาทาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2549. คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน   
      กาญจนา โนนกระโทก, อํานวย คําตื้อ, สังคม เตชะวงคเสถียร และสุมนา นีระ. 2550. 
การศึกษาชีววิทยาดอกและผลของมะหลอด ( Elaeagnus latifolia linn.). วารสารแกน
เกษตร. 35(3): 301-307. 
      วิไลพร ธรรมวงษ และสุมนา นีระ. 2550. ระดับความสูงของพ้ืนท่ี ท่ีมีผลตอผลผลิต 
และคุณภาพของกระชายดําจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหัวพันธุลําดับตางๆ ใน: สมัมนา
วิชาการเกษตร ประจําป 2550; 22 ม.ค. 2550; คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
89-91.   
       สุมนา นีระ. 2550. การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืช
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สมุนไพรท่ีเปนประโยชนในพ้ืนท่ีโคกภูตากาเพ่ือการอนุรักษท่ียั่งยืน. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจําปงบประมาณ 2550. คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
       ปรีชา นีระ, อนันต พลธานี และสุมนา นีระ. 2551. ผลของสารสกัดชีวภาพและโสนอัฟ
ริกันท่ีมีตอการผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105. 2551. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ประเภท
อุดหนุนท่ัวไป ประจําปงบประมาณ 2551. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
       สุมนา นีระ และกัญญตา ยิ่งภิญโญ. 2552. อิทธิพลของรังสีแกมมาท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโตของหนาวัวพันธุจักรพรรดิ์ในสภาพปลอดเชื้อ  ใน:การประชุมวิชาการพืชสวน
แหงชาติ ครั้งท่ี 8 "พืชสวนไทยบนเสนทางสูความยั่งยืน" ; 6 -9 พ.ค. 2552; โรงแรม ดิ เอ็ม
เพรส อ.เมือง.จ.เชยีงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ; 2552. 258. 
       สุมนา นีระ และปรีชา นีระ. 2552. เปรียบเทียบการเติบโตและคุณภาพของกระชายดํา
ท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหัวพันธุท่ีระดับความสูงจากน้ําทะเล 200 และ 800 เมตร 
ใน:การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 8 "พืชสวนไทยบนเสนทางสูความยั่งยืน" ; 6 -9 
พ.ค. 2552; โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อ.เมือง. จ.เชยีงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 214.  
      วลีรัตน วรกาญจนบุญ และ สุมนา นีระ. 2552. ผลของรังสีแกมมาตอปทุมมาสายพันธุ
เชยีงใหม ใน: การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 8 "พืชสวนไทยบนเสนทางสูความ
ยั่งยืน"; 6 -9 พ.ค. 2552; โรงแรมดิ เอ็มเพรส อ.เมือง. จ.เชยีงใหม: มหาวิทยาลัยแมโจ. 250. 
      ดาวอน บุญแพงพัน และสุมนา นีระ. 2553. ผลของธาตุอาหารท่ีมีตอการเจริญและ
พัฒนาของตนออนกลวยไมชางกระในสภาพปลอดเชื้อ ใน: การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 
11 ประจําป 2553; 25 -26 ม.ค.2553;. คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน. 68-471.  
      ปยะวัชร ผาสุข และ สุมนา นีระ. 2553. ผลของออกซินและไซโตไคนินท่ีมีผลตอการ
เพาะเลี้ยงใบออนแกนตะวันในสภาพปลอดเชื้อ ใน: การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งท่ี 11 
ประจําป 2553; 25 -26 ม.ค.2553. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 472-475. 
       Shimazaki  K., Wang T., Nishimura Y.,,Huyen N.T.,  Neera S.. Hsiung T.and 
Huang C. 2009. Effect of chitosan and jasmonic acid related compounds on 
shoot formation from rhizome cultures of an oriental Cymbidium species. 
Acta Horticulture. 829: 399-402. 
 
  

          3.3) บทความทางวิชาการ 
  - 
 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 24  ป 
 
5)  ภาระงานสอน(ในปการศึกษา ผานมา) 

http://gsmis.gs.kku.ac.th:81/person/view/1080�
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    5.1)  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
(ปรบัปรงุ 2555) 

    รหัสวิชา                          
100 495 

 
    109 101 

 
123 331 

 
123 381 

 
123 401 

 
123 402 

 
123 451 
 
 
123 452 

 
123 491 
 
123 499 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 ช่ือวิชา 
สหกิจศึกษาทางการเกษตร 
Cooperative Education in Agriculture 

    หลักการผลิตพืช 
Principles of Crop Production 
การผลิตไมดอกไมประดับ 
Flower and Ornamental Pant Production 
การฝกงานทางพืชสวน 2 
Practical in Horticulture II 
สรีรวิทยาของพืชสวน 
Physiology of Horticultural Crops 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงพาณิชย 
Commercial Plant Tissue Culture 
การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร 
Spice and Medicinal Plant Production     
Technology 
การผลิตพืชสวนเพ่ืออุตสาหกรรม 
Production of Industrial Horticulture Crops 
การสัมมนาทางดานพืชสวน 
Seminar in Horticulture 
โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน 
Student Project in Horticulture 
 
 
 

    หนวยกิต 
6(0-36-18) 

 
    4(3-3-7) 
 

3(2-3-5) 
 

1(0-6-3) 
 

3(2-3-5) 
 

3(2-3-5) 
 

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

 
3(1-6-5) 
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3. ช่ือ –สกุล  นางฝากจิต   ปาลินทร  ลาภจิตร 
                      Msr.Fakjit Palinthorn Lapjit          
 1)  ตาํแหนงทางวิชาการ    อาจารย     

2)  ประวัติการศึกษา  
         ปรญิญา        สถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.ท่ีจบ 
วท.ม. (สงเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย พ.ศ. 2549 
วท.บ.  (พืชสวน)   มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย พ.ศ. 2544 

 
3)  ผลงานทางวิชาการ(ยอนหลัง 3 ป) 

3.1) ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
- 

3.2) งานวิจยั  
1. สภาพการผลิตสมโอทองดีของเกษตรกรในเขตอําเภอบานแทน  จังหวัดชัยภูมิ.  
2. สภาพการผลิตและความตองการของเกษตรกรผูปลูกมะเขือเทศสีดา   
   จังหวัดนครราชสีมา. 
3. โครงการวิจัยการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว กข 6 ตานทานโรคไหมในเขตอําเภอ 
   ภูเขียว และอําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ. 

        3.3) บทความทางวิชาการ 
- 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 4 ป 
 
5)  ภาระงานสอน 
 
       5.1)  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
ปรบัปรงุ 2555) 

 

                
รหัสวิชา               ช่ือวิชา หนวยกิต 
146 324 นิเทศศาสตรการเกษตร 

Agricultural Communication 
3(2-3-5) 

146 325 การผลิตสื่อประสมในงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
Multimedia Production in Agricultural Extension 
and Development 

3(2-3-5) 

146 328 
 
146 384 
 
 

การพูดและการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร 
Speaking and Writing in Agricultural Extension 
การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1 
Practicum in Agricultural Extension and 
Development I 

2(1-3-4) 
 
1(0-6-3) 
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146 427       

 
เทคนิคการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร 
Training Techniques in Agricultural Extension                                                  

 
3(2-3-5) 
 

146 462 
 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานสงเสริม
การเกษตร 
Information and Communication 
Technologies in Agricultural Extension   

3(2-3-5) 

146 491 
 

การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 
Seminar in Agricultural Extension and 
Development 

1(1-0-2) 
 

 
 
   4.   ช่ือ–สกุล  นายพัชริน สงศรี                                 

            Mr.Patcharin  Songsri 
 

1)  ตาํแหนงทางวิชาการ   อาจารย ระดับ 5 
2)  ประวัติการศึกษา  

         ปรญิญา        สถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.ท่ีจบ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  วท.บ. 
(เกษตร) เกียรตินิยม  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  
 

ประเทศไทย 2544  

ปริญญาเอก สาขาพืชไร 
 (การปรับปรุงพันธุพืช)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประเทศไทย    2551 

 
3)  ผลงานทางวิชาการ(ยอนหลัง 3 ป) 

3.1) ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
       - 

3.2) งานวิจยั  
   ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  
     Vorasoot, N., P. Songsri, C. Akkasaeng, S. Jogloy, and A. Patanothai. 2003. 
Effect of water stress on yield and agronomic characters of peanut (Arachis 
hypogaea L.). Songklanakarin J. Sci. Technol. 25(3), 283-288.   
     Vorasoot, N., C. Akkasaeng, P. Songsri

     Songsri, P., S. Jogloy, N. Vorasoot, C. Akkasaeng, A. Patanothai,

, S. Jogloy, and A. Patanothai. 2004. 
Effect of available soil water on leaf development and dry matter partitioning in 
4 cultivars of peanut (Arachis hypogaea L.). Songklanakarin J. Sci. Technol. 26(6), 
787-794.   

 

 

and C.C. 
Holbrook. 2008. Root distribution of drought resistant peanut genotypes in 



150 
 

 
 

response to drought. Journal of Agronomy and Crop Science. 194(2), 92-103.   
     Songsri, P., S. Jogloy, T. Kesmala, N. Vorasoot, C. Akkasaeng, A. Patanothai, 
and C.C. Holbrook. 2008. Heritability of drought-resistance traits and genotypic 
and phenotypic correlation of drought-resistance and agronomic traits in peanut. 
Crop Science. 48(6), 2245-2253.   
     Songsri, P., S. Jogloy, T. Kesmala, N. Vorasoot, C. Akkasaeng, A. Patanothai, 
and C.C. Holbrook. 2008. Responses of reproductive characters of drought 
resistant peanut genotypes to drought. Asian Journal of Plant Sciences. 7(5), 427-
439.  
    Songsri, P., S. Jogloy, C.C. Holbrook, T. Kesmala, N. Vorasoot, C. Akkasaeng, and 
A. Patanothai. 2009. Association of root, specific leaf area and SPAD chlorophyll 
meter reading to water use efficiency of peanut under different available soil 
water. Agricultural Water Management. 96(5), 790-798.    
     Songsri, P., N. Vorasoot, S. Jogloy, T. Kesmala, C. Akkasaeng, A. Patanothai and 
C.C. Holbrook. 2009. Evaluation of Yield and Reproductive Efficiency in Peanut 
(Arachis hypogaea L.) under Different Available Soil Water.  Asian Journal of 
Plant Sciences. 8(7), 465-473. 

     S. Boontang,  P. Songsri,  S. Jogloy, C. Akkasaeng, N. Vorasoot, N. 
Tantisuwichwong and A. Patanothai. 2010. Evaluation of Peanut Cultivars 
Commonly Grown in Thailand under Water Limited Conditions. Asian Journal of 
Plant Sciences. 9(6): 320-328. 
     N. Jangpromma, P. Songsri, S. Thammasirirak and P. Jaisil. 2010. Rapid 
Assessment of Chlorophyll Content in Sugarcane Using a SPAD Chlorophyll 
Meter across Different Water Stress Conditions. Asian Journal of Plant Sciences. 
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     พัชริน สงศรี, นิมิตร วรสูต และ สนั่น จอกลอย. 2545. การศึกษาลกัษณะทนแลงของถ่ัว
ลิสงบางพันธุ. ใน รายงานการสัมมนาถ่ัวลิสงแหงชาติ ครั้งท่ี 16. 1-3 พฤษภาคม 2545 ณ 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร พระนครศรีอยุธยา. หนา 181-195. 
     พัชริน สงศรี , ศิริรัตน เถ่ือนสมบัติ , รัชนก มีแกว , สนั่น จอกลอย , นิมิตร วรสูต , ชุติพงศ 
อรรคแสง, บรรยง ทุมแสน และ อารันต พัฒโนทัย.  2547. อิทธิพลของความแหงแลงตอผลผลิต
และลักษณะทางการเกษตรในถ่ัวลิสง. ใน งานสัมมนาวิชาการวันเกษตรแหงชาติ 2547. 26-27 
มกราคม 2547 ณ หองประชุมกวีจุติกุล คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน . หนา 158-
169.  



152 
 

 
 

and phenotypic correlation of drought-resistance and agronomic traits in peanut. 
ใน การประชุมนักวิจัยรุนใหมพบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งท่ี 8. 16-18 พฤษภาคม 2551 ณ โรง
แรมฮอลิเดยอินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา เพชรบุรี. หนา 57. 
     Songsri, P., S. Jogloy, C.C. Holbrook, N. Vorasoot, C. Akkasaeng, and A. 
Patanothai. 2010. Association of root specific leaf area and SPAD chlorophyll 
meter reading to water use efficiency of peanut under different available soil 
water. In International Seminar on Agricultural Technology Management for 
Sustainable Development, held at Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon 
Kaen, Thailand, 4-5 June 2010. p. 34. 
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          3.3) บทความทางวิชาการ 

           - 
 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 2  ป 
 
5)  ภาระงานสอน 
 

5.1)  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (ปรบัปรงุ 
2555) 

                 รหัสวิชา   ช่ือวิชา             หนวยกิต  
100 302 

 
100 402 

 
 

 
 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางการเกษตร 
Statistics for Agricultural Research 
ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง
ทางการเกษตร 
Statistical Methodology and 
Experimental Design in Agriculture 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-5) 
 
 
 
 

http://reg.kku.ac.th/registrar/teach_browse.asp?avs266165988=37#current�
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http://reg.kku.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=323077&avs266165988=41&classacadyear=2553�
http://reg.kku.ac.th/registrar/teach_browse.asp?cmd=1&classid=323077&avs266165988=41&classacadyear=2553�
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100 495 
 

109 101 
 

109 181 
 

123 401 
 

123 451 
 

 
 

123 321 
 

123 381 

สหกิจศึกษาทางการเกษตร 
Cooperative Education in Agriculture 
หลักการผลิตพืช 
Principles of Crop Production 
การฝกงานทางพืชศาสตร 1 
 Practicum in Plant Science I 
สรีรวิทยาทางพืชสวน 
Physiology of Horticultural Crops 
การผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร 
Spice and Medicinal Plants Production 
หลักการผลิตไมผล 
Principle  of Fruit Crop Production 
การฝกงานทางพืชสวน  
Practicum in Horticulture I 

 6(0-36-18) 
 

4(3-3-7) 
 
       1(0-6-3) 
 

3(2-3-5) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(2-3-5) 
 

1(0-6-3) 

    123 452 
 

 
 

     123 499 
 

134 432 

การผลิตพืชสวนเพ่ืออุตสาหกรรม 
Production of Industrial Horticalture 
Crops 
โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน 
Student Project in Horticulture 
การปรับปรุงพันธุพืช 
Plant Breeding 

3(3-0-6) 
 
 

3(1-6-5) 
 

3(2-3-5) 

    134 404 
 
    134 491 

อุตุนิยมวิทยาเกษตร 
 Agricultural Meteorology 
การสัมมนาทางดานพืชสวน 
Seminar of Horticulture 

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

   

   
5. ช่ือ –สกุล  นายอนันต  วงเจริญ 

                      Mr.Anan  Wongcharoen             
1)  ตาํแหนงทางวิชาการ    อาจารย 
2)  ประวัติการศึกษา  

         ปรญิญา        สถาบัน ประเทศ ป พ.ศ.ท่ีจบ 
วท.บ.(เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย 2541 
วท.ม.(เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน ไทย 2547 
Ph.D.(Ecosystem 
diversity) 

Paris  VI  University ฝรั่งเศส 2553 
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3)  ผลงานทางวิชาการ(ยอนหลัง 3 ป) 

3.1) ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 
    - 

3.2) งานวิจยั  
    -  

        3.3) บทความทางวิชาการ 
   - 
 

4) ประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา 4  ป 
 
5)  ภาระงานสอน  
 
    5.1)  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
(ปรบัปรงุ 2555) 

รหัสวิชา 
109 101 

                 ช่ือวิชา  
หลักการผลิตพืช 
Principles of Crop production 

หนวยกิต 
4(3-3-7) 
 

121 310   
 
121 341  
 
121 383 
 
121 442 
 
121 451  
 
121 452  
 
121 453   
 
121 491        
 
121 499 
 
123 452 
 

หลักการวิทยาโรคพืช 
Principles of Plant Pathology 
จุลชีพกอโรคพืช 
Plant Pathogens 
ฝกงานทางวิทยาโรคพืช 1 
Practicum in Plant Pathology I 
วิทยาเห็ดรา 
Mycology 
การผลิตเห็ด 
Mushroom Production 
โรคของพืชเศรษฐกิจ 
Diseases of Economic Crops 
โรคเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังเก็บเก่ียว 
Seed and Postharvest Diseases 
การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช 
Seminar in Agriculture 
โครงงานนักศึกษาดานวิทยาโรคพืช 
Student Project in Plant Pathology 
การผลิตพืชสวนเพ่ืออุตสาหกรรม 
Horticulture Crop Production for Industry 

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



 

 

 

ภาคผนวก 3  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  

การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 5 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) วาดวย  

การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี 

จากการศึกษาในระบบ 
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ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

(ฉบบัที ่  766   / 2549) 

เร่ือง   การเทยีบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ  

 

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นกัศึกษาท่ีสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อใน

มหาวทิยาลยัขอนแก่นสามารถโอนรายวชิาท่ีเคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวชิานั้น ๆ   และผา่นการวดัและ

ประเมินผลตามเกณฑข์องสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ  มาเป็นส่วนหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตในหลกัสูตรของ

มหาวทิยาลยัขอนแก่น     อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ      

พ.ศ.2542  มาตรา 15    ท่ีกาํหนดใหมี้การ   เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก

ระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั  และ   เพื่อปริวรรตใหเ้ป็นไปตามประกาศทบวงมหาวทิยาลยั    เร่ือง  

หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษาในระบบ  พ .ศ.2545   ประกอบกบัมีการ

เปล่ียนแปลงระบบการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาใหม่เป็นระบบเหมาจ่าย 

 ฉะนั้น    อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 20   และ 23(1)    แห่งพระราชบญัญติั

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  พ .ศ.2541   ประกอบกบัขอ้ 12.10   ของระเบียบมหาวทิยาลยัขอนแก่น    วา่ดว้ย  

การศึกษาขั้นปริญญาตรี   พ.ศ.2548     และโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังท่ี    7    

/ 2549  เม่ือวนัท่ี  14   มิถุนายน   2549     มหาวทิยาลยัขอนแก่น  จึงออกประกาศกาํหนดหลกัเกณฑก์ารเทียบ

โอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบัปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวด้งัน้ี 

 ขอ้ 1  ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี    766 /2549)  เร่ือง   การเทียบ

โอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบัปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ้ 2  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  ใหย้กเลิกประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี 143/2543)  เร่ือง  การเทียบโอนรายวชิา   

ลงวนัท่ี  10  พฤษภาคม  2543  และ  ประกาศมหาวทิยาลยัขอนแก่น (ฉบบัท่ี   377 /2546)  เร่ือง   การเทียบ

โอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิาระดบัปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ  ลงวนัท่ี   วนัท่ี 21 

พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 และ ใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
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 ขอ้ 4  ในประกาศน้ี 

  “มหาวทิยาลยั” หมายถึง  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  “คณะ”  หมายถึง  คณะต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  “สาํนกับริหารและพฒันาวชิาการ”  หมายถึง   สาํนกัทะเบียนและประมวลผล                            

(สาํนกั บริหารและพฒันา วชิาการ)   ตามประกาศสภา

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  (ฉบบัท่ี  3/2548)   

  “นกัศึกษา” หมายถึง  นกัศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  “รายวชิา” หมายถึง  กระบวนวชิาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี 

และเป็นไปตามหลกัสูตรของคณะนั้น ๆ 

 ขอ้ .5.นกัศึกษาผูมี้สิทธิขอเทียบโอนรายวชิาตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาใน

มหาวทิยาลยัขอนแก่น    และเคยเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัขอนแก่นหรือของสถาบนัการศึกษาอ่ืน

ระดบัอุดมศึกษา  หรือเทียบเท่าในหลกัสูตรท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ                  

ท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายรับรอง 

 ขอ้ 6  กาํหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 

6.1 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา  จะตอ้งยื่นคาํ

ร้อง     ขอเทียบโอนรายวชิาภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัเปิดภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้

ศึกษา  และสามารถยืน่คาํร้องไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น   ท่ีงานบริการการศึกษาของ

คณะ ท่ีนกัศึกษาสังกดั    โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวชิา  และ

เคา้โครงรายวชิาเพื่อระกอบ    การพิจารณาดว้ย  ยกเวน้ ผูข้อเทียบโอนท่ีเคยศึกษาใน

มหาวทิยาลยัขอนแก่น   ขอเทียบโอนรายวชิาในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น   

ใหแ้นบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่านั้น 

6.2 ใหค้ณะท่ีนกัศึกษาสังกดัพิจารณาการเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา               

ของนกัศึกษาใหแ้ลว้เสร็จภายใน  20  วนันบัถดัจากวนัสุดทา้ยของกาํหนดวนัยืน่คาํ

ร้อง  และเป็นผูส่้งผลการพิจารณาท่ีไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดีให ้สาํนกับริหารและ

พฒันาวชิาการ 

ขอ้ 7  เกณฑก์ารพิจารณาการขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา   และขั้นตอนการ

ตรวจสอบรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑก์ารพิจารณาการเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 

7.1.1 เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาในหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า                

ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจ          

ตามกฎหมายรับรอง 
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7.1.2 เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ยกวา่

สามในส่ี    ของรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีขอเทียบ 

7.1.3 เป็นรายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีสอบไล่ไดไ้ม่ต ํ่ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร 

C  หรือแตม้ระดบัคะแนน 2.00  หรือเทียบเท่า  และหรือ เป็นไปตาม

เง่ือนไขของหลกัสูตรของสาขาวชิานั้นกาํหนด 

7.1.4 นกัศึกษาจะขอเทียบโอนรายวชิาเรียนและโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินสามใน

ส่ีของจาํนวนหน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีรับโอน 

7.1.5 รายวชิาหรือกลุ่มรายวชิาท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ทียบโอนไดจ้ากต่าง

สถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัจะไม่นาํมาคาํนวณแตม้ระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสม 

7.1.6 นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ทียบโอนรายวชิาจะตอ้งใชเ้วลาศึกษาท่ีเหลืออยู่       

ตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัอยา่งนอ้ยหน่ึงปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีท่ีมหาวทิยาลยัเปิดหลกัสูตรใหม่  จะเทียบโอนนกัศึกษาเขา้ศึกษา

ไดไ้ม่เกินกวา่ชั้นปีและภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหมี้นกัศึกษาเรียนอยู่

ตามหลกัสูตรท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ 

7.1.8 เกณฑอ่ื์นท่ีคณะเจา้ของรายวชิาเป็นผูก้าํหนดข้ึนและจดัทาํเป็นประกาศ                

ซ่ึงตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศฉบบัน้ี 

7.1.9 เกณฑน้ี์ใหใ้ชก้บัหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะท่ีนกัศึกษาสังกดัเป็นผูส่้งรายวชิาไปยงัคณะท่ีรายวชิาท่ีขอเทียบโอน

นั้นสังกดั  เพื่อพิจารณาวา่รายวชิาใดท่ีสามารถเทียบโอนได ้

7.2.2 คณะกรรมการประจาํคณะท่ีนกัศึกษาสังกดัพิจารณาผลตามขอ้ 7.2.1  

เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอน   ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์ ขอ้ 7.1  

หากเห็นชอบใหน้าํเสนอขออนุมติัต่ออธิการบดี 

ขอ้ 8  ค่าใชจ่้ายและการชาํระเงินค่าใชจ่้ายในการขอเทียบโอนรายวชิาและค่าคะแนนของรายวชิา 

ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

 ขอ้  9  กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวชิาท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ทียบโอนรายวชิาไดแ้ลว้นั้น                 

ใหส้าํนกับริหารและพฒันาวชิาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวชิานั้น 

            นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวชิาอ่ืนเพิ่มเติมในภาคการศึกษานั้น ๆได ้ ทั้งน้ีจาํนวนหน่วย

กิต       ท่ีลงทะเบียนเรียนได ้ ตอ้งเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั    

 ขอ้ 10  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามประกาศน้ี       โดยใหมี้อาํนาจตีความและวนิิจฉยัปัญหา 

ตามประกาศน้ี  การตีความและวนิิจฉยัของอธิการบดีใหถื้อเป็นท่ีสุด 
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  ประกาศ     ณ   วนัท่ี     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

   (ลงช่ือ)           กลุธิดา  ทว้มสุข 

(รองศาสตราจารยก์ุลธิดา  ทว้มสุข) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ 

   ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 6 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  

การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

ภาคผนวก 7 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) 

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ    

โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

ภาคผนวก 8 

องคประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระบบการประเมินผลการจัดการ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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                                     ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ  

เพื่อการประกนัคณุภาพหลกัสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจาํปี 

                      หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ.2555) 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย                  ปีการศึกษา 

 ปีที ่

1  

ปีที ่

2  

ปีที ่

3  

ปีที ่

4  

ปีที ่

5  

1.อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นร่วมในการประชมุเพือ่วางแผน ตดิตาม และ

ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

X X X X X 

2.มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุแิหง่ชาต ิหรอื 

มาตรฐานคณุวฒุสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

X X X X X 

3.มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทกุรายวชิา  

X X X X X 

4.จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน

ใหค้รบทกุรายวชิา  

X X X X X 

5.จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปี

การศกึษา  

X X X X X 

6.มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ทีก่าํหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา  

X X X X X 

7.มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้

จากผลการประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้  

X X X X X 

8.อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน  X X X X X 
9.อาจารยป์ระจาํทกุคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้  X X X X X 
10.จาํนวนบคุลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี  

X X X X X 

11.ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0  

   X X 

12.ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

    X 

13. อืน่ๆ ระบ ุ...      

รวมตวับ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ข้อท่ี) 1-

5 

1-5 1-5 1-5 1-5 

ตวับ่งช้ีต้องผา่นรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 

เกณฑป์ระเมนิ

 

 : หลกัสตูรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุฯิ ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมนิดงันี้ ตวับ่งชีบ้งัคบั(ตวับ่งชีท้ี ่1-5) 

มลีดาํเนนิการบรรลตุามเป้าหมายและมจีาํนวนตวับ่งชีท้ีม่ผีลดาํเนนิการบรรลเุป้าหมาย ไมน้่อยกวา่ 80 % ของตวับ่งชีร้วม โดย

พจิารณาจากจาํนวนตวับ่งชีบ้งัคบัและตวับ่งชีร้วมในแต่ละปี 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 9 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความ 

พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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รายงานความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ปีการศึกษา 2551 

 

 

 

 

สาํนกังานประเมินและประกนัคุณภาพ 

ฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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ผลความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑติมหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2551  

 

ตารางที ่ 1 จํานวนแบบสอบถามความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิตทีส่่งออก และได้รับกลบัคนื 

 

ลาํดับ 

 

คณะ 

จํานวนแบบสอบถาม (ชุด)  

ร้อยละ 
แบบสอบถามทีส่่งออก ได้รับกลบัคืนมา 

1 เกษตรศาสตร์ 138 115 83.33 

2 วศิวกรรมศาสตร์ 200 99 49.50 

3 วทิยาศาสตร์ 150 60 40.00 

4 เทคโนโลยี 59 25 42.37 

5 สัตวแพทยศาสตร์ 46 17 36.96 

6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 26 16 61.54 

7 แพทยศาสตร์ 120 60 50.00 

8 เภสัชศาสตร์ 91 46 50.55 

9 ทนัตแพทยศาสตร์ 37 24 64.86 

10 เทคนิคการแพทย ์ 90 47 52.22 

11 พยาบาลศาสตร์ 130 83 63.85 

12 สาธารณสุขศาสตร์ 100 63 63.00 

13 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 160 64 40.00 

14 ศึกษาศาสตร์ 150 64 42.67 

15 ศิลปกรรมศาสตร์ 29 10 34.48 

16 วทิยาการจดัการ 200 102 51.00 

17 วทิยาเขตหนองคาย 180 108 60.00 

18 นิติศาสตร์ 48 13 27.08 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 1954 1016 52.00 

 

 

 



191 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2) การแปลผลค่าเฉล่ีย 

4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 

1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ข้อจํากดัในการศึกษาคร้ังนี ้

1) บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2551 ไม่แจง้ช่ือ  และท่ีอยูข่องสถานประกอบการ /แจง้ไม่

ชดัเจนไม่ระบุบา้นเลขท่ี ไม่ระบุรหสัไปรษณีย ์ทาํใหมี้จดหมายถูกตีกลบัเน่ืองจากไม่มีผูรั้บตามท่ีอยูท่ี่ระบุไว้

เป็นจาํนวนมาก 

2) นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ /ผูใ้ชบ้ณัฑิต  ไดส่้งแบบสอบถามกลบัคืนมาโดยไม่มีการประเมินบณัฑิต

ตามรายช่ือท่ีระบุไวเ้น่ืองจากบณัฑิตลาออก/ลาศึกษาต่อ ออกปฏิบติังานภาคสนาม และโอนยา้ยไปปฏิบติังาน

ท่ีอ่ืน 
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ผลการศึกษา 
ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

ตารางที ่2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตแยกเป็นรายคณะ 

ลาํดับที ่ คณะ ค่าฉลี่ย 
ร้อยละ      

ความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

1 เกษตรศาสตร์ 3.64 72.71 มาก 

2 วศิวกรรมศาสตร์ 3.51 70.15 มาก 

3 วทิยาศาสตร์ 3.77 75.35 มาก 

4 เทคโนโลยี 3.58 71.63 มาก 

5 สัตวแพทยศาสตร์ 3.83 76.68 มาก 

6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.59 71.89 มาก 

7 แพทยศาสตร์ 3.75 75.01 มาก 

8 เภสัชศาสตร์ 3.97 79.41 มาก 

9 ทนัตแพทยศาสตร์ 3.82 76.44 มาก 

10 เทคนิคการแพทย ์ 3.88 77.57 มาก 

11 พยาบาลศาสตร์ 3.58 71.56 มาก 

12 สาธารณสุขศาสตร์ 3.76 75.17 มาก 

13 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.81 76.21 มาก 

14 ศึกษาศาสตร์ 4.04 80.88 มาก 

15 ศิลปกรรมศาสตร์ 3.89 77.87 มาก 

16 วทิยาการจดัการ 3.96 79.21 มาก 

17 วทิยาเขตหนองคาย 3.74 74.73 มาก 

18 นิติศาสตร์ 3.53 70.63 มาก 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 3.76 75.17 มาก 

 

จากตารางท่ี  2 พบวา่ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจบณัฑิตทุกคณะในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นราย

คณะพบวา่  ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจบณัฑิตคณะ ศึกษาศาสตร์มากท่ีสุดโดยมีความพึงพอใจร้อยละ  80.88 

รองลงมาคือ คณะ เภสัชศาสตร์  และคณะวทิยาการจดัการโดยมีความพึงพอใจร้อยละ  79.41 และ 79.21 

ตามลาํดบั 
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สถานภาพของผู้ใช้บัณฑิต 

 ตารางที ่3 สถานภาพของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมของมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  

จากตารางท่ี  3 พบวา่ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนใหญ่ ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้ริหารระดบัตน้  (ร้อยละ 41.80) มีความ

เก่ียวขอ้งกบับณัฑิตโดยเป็น หวัหนา้ฝ่าย/แผนก  (ร้อยละ 31.50)  วฒิุการศึกษาสูงสุด ระดบั ปริญญาตรี         

(ร้อยละ 53.90) โดยมี ประสบการณ์ในการทาํงาน  10 ปีข้ึนไป  (ร้อยละ 53.30) ในหน่วยงาน ส่วนราชการ  

(ร้อยละ 49.60) 

สถานภาพ จํานวน (n = 1016) ร้อยละ (%) 

 

ตาํแหน่ง 

1) ผูบ้ริหารระดบัสูง 160 15.70 

2) ผูบ้ริหารระดบักลาง 269 26.50 

3) ผูบ้ริหารระดบัตน้ 425 41.80 

4) อ่ืนๆ 136 13.40 

ไม่ระบุ 26 2.60 

ความเกีย่วข้องกบับัณฑิต 

1)  ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด 287 28.20 

2)  หวัหนา้ฝ่าย/แผนก 320 31.50 

3) หวัหนา้งาน 311 30.60 

4)  อ่ืนๆ 76 7.50 

ไม่ระบุ 22 2.20 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

1)  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 41 4.00 

2)  ปริญญาตรี 548 53.90 

3)  ปริญญาโท 367 36.10 

4)  ปริญญาเอก 50 4.90 

ไม่ระบุ 10 1.0 

 

 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

1)  1-3 ปี 119 11.70 

2)  4-6   ปี 121 11.90 

3)  7-10 ปี 140 13.80 

4)  10   ปีข้ึนไป 542 53.30 

ไม่ระบุ 94 9.30 

 

ประเภทของหน่วยงาน 

1)  ส่วนราชการ 504 49.60 

2)  รัฐวสิาหกิจ 51 5.00 

3)  บริษทัเอกชน 378 37.20 

4) อ่ืนๆ 73 7.20 

ไม่ระบุ 9 0.90 



194 
 

ตารางที่ 4 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัขอนแก่นในภาพรวม 

คุณลกัษณะ/ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ร้อยละ 

(%) 

แปลผล 

ความ 

พงึพอใจ 

1)      ความรู้ความสามารถพืน้ฐานต่อการปฏิบัติงาน    

1.1 ความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน 3.65 73.00 มาก 

1.2 ความรู้และทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศระดบัพื้นฐาน 3.07 61.40 ปานกลาง 

1.3 ความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ 3.71 74.20 มาก 

1.4 ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม 3.80 76.00 มาก 

1.5 ความกลา้แสดงออก/ความคิดสร้างสรรค์ 3.68 73.60 มาก 

2)      ด้านความสามารถทางวชิาการ    

2.1 ความรู้ความสามารถทางวชิาการตามสาขาท่ีเรียนมาหรือเก่ียวขอ้ง 3.73 74.60 มาก 

2.2 การบูรณาการและประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์ 3.62 72.40 มาก 

2.3 การวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา/แกไ้ขสถานการณ์ต่างๆไดเ้หมาะสม 3.52 70.40 มาก 

2.4 คุณภาพของผลงานท่ีสามารถปฏิบติัได ้ 3.72 74.40 มาก 

2.5 การพฒันาตนเองและพฒันางาน 3.76 75.20 มาก 

3)      ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ     

3.1 ความขยนั อดทน สู้งาน 3.98 79.60 มาก 

3.2 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 4.04 80.80 มาก 

3.3 ความมีนํ้าใจ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพือ่นร่วมงานและผูอ่ื้น  4.08 81.60 มาก 

3.4 ความเป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา 3.89 77.80 มาก 

3.5 ความมีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 4.06 81.20 มาก 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม 3.75 75.08 มาก 

 

หมายเหตุ  : การแปลผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต 

    4.51-5.00           หมายถึง        มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

       3.51-4.50           หมายถึง        มีความพึงพอใจมาก  

       2.51-3.50           หมายถึง        มีความพึงพอใจปานกลาง  

      1.51-2.50           หมายถึง        มีความพึงพอใจนอ้ย  

            1.00-1.50            หมายถึง        มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
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จากตารางท่ี 4 พบวา่  ดา้นความรู้ ความสามารถพื้นฐานต่อการปฏิบติังาน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด

คือ ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม  (ร้อยละ 76.00) ดา้นความสามารถทางวชิาการ มีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด คือการพฒันาตนเองและพฒันางาน  (ร้อยละ 75.20) และดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วชิาชีพ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความมีนํ้าใจ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพือ่นร่วมงานและผูอ่ื้น         

(ร้อยละ 81.60) 

 

ข้อเสนอแนะ 

- มีความขยนั อดทน สู้งาน  

ขอ้เด่น 

- มีมนุษยสัมพนัธ์ดี เขา้กบัเพื่อนร่วมงานได ้ทาํงานเป็นทีมไดดี้ 

- ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบ และสามารถปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ 

- ตั้งใจทาํงาน มีทกัษะในการทาํงานดี 

- มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

- มีความรู้ทางวชิาการ พื้นฐานความรู้ดา้นทฤษฎี การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆดี 

- มีนํ้าใจ เสียสละ 

- กลา้แสดงออก 

- กิริยามารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ นอบนอ้ม 

- มีความใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบังาน และเทคโนโลยใีหม่ๆ 

 

- ทกัษะภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ  

ขอ้ดอ้ย 

- ขาดความคิดสร้างสรรค ์การบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีเรียนมา และประยกุตใ์ช้ 

- ขาดการคิดวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา ขาดประสบการณ์ในการทาํงาน 

- ขาดความมัน่ใจในตนเอง การตดัสินใจ ความเป็นผูน้าํ  

- การทาํงานล่าชา้ ขาดความกระตือรือร้น ความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเอง  

- ความมีวนิยัในตนเอง ไม่ตรงต่อเวลา 

- การลาํดบัความสาํคญัของงาน และการนาํเสนอผลงาน 

- ขาดมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

 

- พฒันาใหมี้ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ 

ขอ้ควรปรับปรุง 

- กระบวนการคิดวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา สถานการณ์ต่างๆ 

- ความกลา้แสดงออก ความคิดเห็นต่องานหรือองคก์รมากข้ึน  
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- ความรู้พื้นฐานดา้นอาชีพ ทศันคติ 

- ทกัษะความสามารถ การลงมือภาคปฏิบติัเพิ่มข้ึนจากการเรียนทฤษฎี 

- การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

- การบริหารจดัการเร่ืองเวลา และการวางแผนงาน 

- การมีวนิยัในตนเอง การตรงต่อเวลา ความเสียสละ 

- บุคลิกภาพ ความมัน่ใจ ภาวะผูน้าํ 

 

- ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพทั้ง IQ และ EQ 

ความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั 

- เนน้คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กบัความรู้แก่บณัฑิต 

- ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางดา้นวชิาการ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานไดดี้ 

- ปลูกฝังวฒันธรรมในการทาํงาน ความรับผดิชอบต่องาน 

- ปลูกฝังจิตใจ ทศัคติท่ีดีต่อองคก์ร ความรักในวชิาชีพ เร่ืองจิตอาสา  และความเสียสละ 

- ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ ส่งเสริมการใชภ้าษาต่างประเทศ พฒันาภาษาของบุคลากร เช่น 

ภาษาองักฤษ ญ่ีปุ่น จีน 

- สนบัสนุนนกัศึกษาทุกคณะใหมี้โอกาสไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัศึกษานานาชาติ เพื่อเพิ่ม

สมรรถนะดา้นวชิาการ 

- การเป็นมหาวทิยาลยัท่ีพึ่งดา้นงานวจิยั 

- ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  

- มหาวทิยาลยัน่าจะสร้างตลาดแรงงานใหม้ากยิง่ข้ึน เพื่อรองรับนกัศึกษาท่ีจบ และมีประสบการณ์ใน

การทาํงานมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่4 ระดบัความพงึพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บณัฑติ   

แยกเป็นรายคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 คณะเกษตรศาสตร์   ตารางที่ 5 สถานภาพของผู้ใช้บัณฑติคณะเกษตรศาสตร์ 
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จากตาราง ท่ี 5 สถานภาพของผูใ้ชบ้ณัฑิตคณ ะเกษตรศาสตร์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ณัฑิตส่วนใหญ่ ดาํรง

ตาํแหน่ง ผูบ้ริหารระดบัตน้ (ร้อยละ 41.70) มีความเก่ียวขอ้งกบับณัฑิตโดยเป็น ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด (ร้อยละ 

39.10) วฒิุการศึกษาสูงสุด ระดบั ปริญญาตรี (ร้อยละ 46.10) โดยมี ประสบการณ์ในการทาํงาน  10 ปีข้ึนไป 

(ร้อยละ 56.50) ในหน่วยงาน ส่วนราชการ (ร้อยละ 66.10) 

 

สถานภาพ จํานวน (n = 115) ร้อยละ (%) 

 

ตาํแหน่ง 

1) ผูบ้ริหารระดบัสูง 18 15.70 

2) ผูบ้ริหารระดบักลาง 33 28.70 

3) ผูบ้ริหารระดบัตน้ 48 41.70 

4) อ่ืนๆ 12 10.40 

ไม่ระบุ 4 3.50 

ความเกีย่วข้องกบับัณฑิต 

1)  ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด 45 39.10 

2)  หวัหนา้ฝ่าย/แผนก 19 16.50 

3) หวัหนา้งาน 37 32.20 

4)  อ่ืนๆ 11 9.60 

ไม่ระบุ 3 2.60 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

1)  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 2 1.70 

2)  ปริญญาตรี 53 46.10 

3)  ปริญญาโท 41 35.70 

4)  ปริญญาเอก 19 16.50 

 

 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

1)  1-3 ปี 11 9.60 

2)  4-6   ปี 10 8.70 

3)  7-10 ปี 13 11.30 

4)  10   ปีข้ึนไป 65 56.50 

ไม่ระบุ 16 13.90 

 

ประเภทของหน่วยงาน 

1)  ส่วนราชการ 76 66.10 

2)  รัฐวสิาหกิจ 1 0.90 

3)  บริษทัเอกชน 34 29.60 

4) อ่ืนๆ 4 3.50 
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ตารางที่ 6 ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะ เกษตรศาสตร์ 

หมายเหตุ  : การแปลผลความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต 

    4.51-5.00           หมายถึง        มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

       3.51-4.50           หมายถึง        มีความพึงพอใจมาก  

       2.51-3.50           หมายถึง        มีความพึงพอใจปานกลาง  

      1.51-2.50           หมายถึง        มีความพึงพอใจนอ้ย  

            1.00-1.50            หมายถึง        มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  

จากตาราง ท่ี 6 ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตคณะ เกษตรศาสตร์ พบวา่  ดา้นความรู้ ความสามารถ

พื้นฐานต่อการปฏิบติังาน คือ ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม (ร้อยละ 75.20) ดา้นความสามารถทาง

วชิาการ คือ คุณภาพของผลงานท่ีสามารถปฏิบติัได ้(ร้อยละ 72.20) และดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชีพ คือ ความมีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ (ร้อยละ 81.20) 

คุณลกัษณะ/ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ร้อยละ 

(%) 

แปลผล 

ความ 

พงึพอใจ 

1)      ความรู้ความสามารถพืน้ฐานต่อการปฏิบัติงาน    

1.1 ความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังาน 3.52 70.40 มาก 

1.2 ความรู้และทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศระดบัพื้นฐาน 2.81 56.20 ปานกลาง 

1.3 ความรู้และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ 3.51 70.20 มาก 

1.4 ความสามารถในการทาํงานเป็นทีม 3.76 75.20 มาก 

1.5 ความกลา้แสดงออก/ความคิดสร้างสรรค์ 3.51 70.20 มาก 

2)      ด้านความสามารถทางวชิาการ    

2.1 ความรู้ความสามารถทางวชิาการตามสาขาท่ีเรียนมาหรือเก่ียวขอ้ง 3.53 70.60 มาก 

2.2 การบูรณาการและประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์ 3.48 69.60 ปานกลาง 

2.3 การวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา/แกไ้ขสถานการณ์ต่างๆไดเ้หมาะสม 3.36 67.20 ปานกลาง 

2.4 คุณภาพของผลงานท่ีสามารถปฏิบติัได ้ 3.61 72.20 มาก 

2.5 การพฒันาตนเองและพฒันางาน 3.60 72.00 มาก 

3)      ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ     

3.1 ความขยนั อดทน สู้งาน 3.90 78.00 มาก 

3.2 ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 3.93 78.60 มาก 

3.3 ความมีนํ้าใจ เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อเพือ่นร่วมงานและผูอ่ื้น  4.01 80.20 มาก 

3.4 ความเป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา 3.94 78.80 มาก 

3.5 ความมีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ 4.06 81.20 มาก 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม 3.64 72.71 มาก 
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ข้อเสนอแนะ 

- มีความขยนั อดทน สู้งาน 

ขอ้เด่น 

- มีมนุษยสัมพนัธ์ดี เขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดดี้ 

- มีความพยายาม และกลา้แสดงออก 

- พื้นฐานความรู้ดา้นทฤษฎีค่อนขา้งดี 

- ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบงานไดดี้ 

- เป็นบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพ 

- เป็นบุคคลท่ีสามารถพฒันาได ้ใหค้วามร่วมมือต่อองคก์รไดดี้ 

- ตั้งใจทาํงาน ทกัษะการทาํงานดี 

- มีความมุ่งมัน่ มีลกัษณะความเป็นผูน้าํท่ีดี 

- มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

- มีนํ้าใจ และเสียสละ  

- บณัฑิตจบหลกัสูตรสอนเป็นภาษาองักฤษทาํใหใ้ชภ้าษาองักฤษไดดี้มาก 

- กิริยามารยาทเรียบร้อย สัมมาคารวะ นอบนอ้ม 

- มีเจตคติในการดาํรงตนเพื่อเป็นคนดีของสังคม จิตใจดีเยีย่ม มีความเป็นมนุษยสู์ง อารมณ์ดี ใฝ่รู้ดี  

- มีจิตสาํนึกรักบา้นเกิด ตอ้งการพฒันาการเล้ียงสัตวข์องเกษตรกรใหดี้ข้ึน  

- บณัฑิตมีความใฝ่รู้ โดยมกัจะสอบถามเก่ียวกบัหมูบ่อยๆ สนใจเร่ืองยาและวคัซีนเป็นพิเศษ 

- พร้อมท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ 

- พดูเก่ง คล่องแคล่ว 

 

- มีความคาดหวงัรายไดแ้ละตาํแหน่งงานในระยะเร่ิมแรกทาํงานสูงเกินไป โดยท่ีไม่ไดค้าํนึงวา่ตนเอง

มีประสบการณ์นอ้ย 

ขอ้ดอ้ย 

- ไม่ค่อยท่ีจะสนใจหาความรู้เพิ่มเติม 

- ขาดความรู้วชิาการ/ ความรู้ดา้นวชิาชีพ/ ภาษาต่างประเทศ/ การขบัรถ  

- การทาํงานวจิยัจาํเป็นตอ้งคน้ควา้ผลงานตีพิมพใ์นต่างประเทศ และติดต่อประสานงานกบัองคก์ร

ต่างประเทศมากตอ้งเพิ่มทกัษะดา้นภาษามากกวา่น้ี 

- การแสดงบุคลิกภาพต่อสาธารณะชน 

- บณัฑิตบางสาขาวชิา คณะยงัขาดทกัษะในการใชชี้วติในสังคม หรือชีวติในการทาํงาน 

- ขาดความคิดสร้างสรรค ์ 

- มีความคิดในเชิงธุรกิจนอ้ย 

- ยงัไม่กลา้ตดัสินใจมากนกั ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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- ไม่ค่อยมีวนิยัในตนเอง 

- การนาํความรู้มาประยกุตใ์ชก้บังานจริง ตอ้งมีประสบการณ์จริงในพื้นท่ีใหม้ากข้ึนตามสาขาท่ีเรียน

มา 

- การปฏิบติังานในคลินิกยงัตอ้งมาสอนงานมาก 

- มีความชอบ ไม่ชอบต่องาน อาจตอ้งปรับตวัมาก 

- ไม่ตรงต่อเวลา 

- ไม่สามารถวเิคราะห์หรือแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ท่าท่ีควร  

- การส่ือสาร พฒันาการดา้นอารมณ์ การเสียสละเวลาส่วนตวัต่องานส่วนรวม  

- ขาดมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  

- ขาดภาวะผูน้าํ  

- ขาดการวางแผน และการจดัลาํดบัความสาํคญัในการทาํงาน ทาํใหง้านท่ีไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควรจะเป็น 

- ความกระตือรือร้นในการทาํงานเชิงรุก และความมุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองค่อนขา้งนอ้ย  

- การรับฟังความคิดของกลุ่มของสถานการณ์ขณะทาํงาน 

- การจดัลาํดบัความคิด อยากใหร้วดเร็ว และเป็นระบบมากข้ึน 

ขอ้ควรปรับปรุง 

- การทาํงานควรจะมีความใส่ใจในการปฏิบติังาน และความซ่ือสัตยเ์ป็นท่ีตั้ง 

- ความรู้พื้นฐานดา้นวชิาชีพ/ ทศันคติ 

- ความขยนั ความกระตือรือร้น และความอดทน 

- การคิดวเิคราะห์ การเขียน และนาํเสนอผลงาน 

- การกลา้ในการแสดงความเห็น  

- พฒันาใหมี้ทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 

- เร่ืองความตรงต่อเวลา 

- ควรมีสนามทดลอง จาํลองใหนิ้สิตไดฝึ้กปฏิบติั 

- การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ 

- ควรมีหลกัสูตร OR 

- การทาํงานเป็นทีม การคิดวเิคราะห์โดยใชเ้หตุผล การพฒันาตนเอง และองคก์ร  

- ความเสียสละเพือ่องคก์ร 

- การบริหารเวลาในการทาํงาน และวางแผนการทาํงาน 

- ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมตามตาํแหน่งงานท่ีทาํ 

- อยากให ้มข. ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพทั้ง IQ และ EQ ดว้ย 

ความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีมีต่อมหาวทิยาลยั 

- อยากใหบ้ณัฑิตคิดเป็น และยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น 

- ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางวชิาการ ความรับผดิชอบ และความมีจริยธรรมท่ีดี  
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- ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวชิาชีพนั้นๆ 

- มหาวทิยาลยัสามารถสร้างบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทุกๆ ดา้นควบคู่ดว้ย 

- ปลูกฝังใหมี้จิตใจท่ีดีต่อองคก์รนั้นๆ และความซ่ือสัตยท่ี์เด็กของท่านมีต่อองคก์รทาํไดดี้ขอชม 

- สร้างคนท่ีรักในอาชีพและองคก์ร 

- ควรเพิ่มเร่ืองการคิดในเชิงธุรกิจใหลึ้กซ้ึงมากข้ึน ปัจจุบนับณัฑิตมีความรู้ทางดา้นวชิาการอยา่งเดียว

ความรู้ดา้นการตลาด (Marketing) 

- ผลิตบณัฑิตเกษตรใหม้ากกวา่น้ีเพราะประเทศเป็นประเทศท่ีเก่ียวกบัการเกษตร จาํนวนนกัศึกษาไม่

พอความตอ้งการ 

- เป็นท่ีพึ่งดา้นงานวจิยั 

- ภาษาต่างประเทศ ควรเพิ่มการพดู เขียนใหม้ากกวา่น้ี 

- สนบัสนุนนกัศึกษาทุกคณะใหมี้โอกาสไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัศึกษานานาชาติเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะดา้นวชิาการ 

- หาวธีิการใหบ้ณัฑิต มข. รับใชท้อ้งถ่ินใน จ.ขอนแก่นใหม้ากท่ีสุด 

- เน่ืองจากมหาวทิยาลยัไม่มีหลกัสูตร OR จึงตอ้งปรับตวัมาก 

- สร้างเสริมสุขนิสัยเก่ียวกบัความรับผดิชอบ เสียสละต่อวชิาชีพ 

- ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 

- เนน้การทาํกิจกรรม 

- อยากใหม้หาวทิยาลยัเนน้ในส่วนของการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม การคิดวเิคราะห์ และการตดัสินใจ

โดยใชเ้หตุผล การฝึกแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ใหเ้ป็นอยา่งดี การพฒันาตนเองของนกัศึกษา  

- ใหค้วามสาํคญักบัการเรียนการสอนทุกดา้น 

- ปลูกฝังบณัฑิตในเร่ืองจิตอาสา เม่ือออกจากร้ัวมหาวทิยาลยัเขา้สู่สังคมของคนทาํงานจะเป็นท่ี

ตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

- มีหลกัสูตรท่ีใหน้กัศึกษาทุกชั้นปีตอ้งผา่นการใชป้ระสบการณ์ของการเป็นผูน้าํ การเรียนโดยใช ้

Critical Thinking 

- มหาวทิยาลยัมีการเตรียมความพร้อมใหก่้อนนกัศึกษาจะไดอ้อกไปปฏิบติังาน 

- ใหน้กัศึกษาปฏิบติังานจริงใหม้ากกวา่น้ีอีก เช่น ใชร้ะบบภูมิสารสนเทศไดอ้ยา่งชาํนาญ 

- เนน้เร่ืองภาวะผูน้าํ การทาํงานเป็นทีม มนุษยสัมพนัธ์  

- อยากใหม้หาวทิยาลยัเนน้เร่ืองความรักในสายอาชีพท่ีตนเองเลือก เนน้เร่ืองการฝึกงาน ส่วนใหญ่เด็ก

จะมัน่ใจวา่ตวัเองผา่นการฝึกงานมาแลว้ แต่ลงมือปฏิบติัจริงทาํไม่ไดก้นัสักเท่าไร ซ่ึงทาํใหเ้ด็กขาด

ความมัน่ใจ และทอ้ต่อการทาํงาน และทุกฟาร์มกาํลงัเจอปัญหาหลงัจากจบปริญญาเด็กจะลาออก ขอ

ฝากแกไ้ขปัญหาดว้ย 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 10 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม 

กับหลักสูตรปรับปรุง 
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  เพิ่ม 11  หนวยกิต

2. โครงสรางหลักสูตร 2. โครงสรางหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           30 หนวยกิต 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           30 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตเทาเดิม 

2.1.1 กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง 9 2.1.1 กลุมวิชาภาษา 12 การแบงกลมวิชาเปนไปตาม

2.1.2 กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากย 6 2.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 การปรับปรุงหลักสูตร

2.1.3 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 6 2.1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย

3 ขอนแกน(หลักสูตรปรับปรุง 

6 พ.ศ.2553)

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                     105 หนวยกิต 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                     94 หนวยกิต เพิ่ม 11 หนวยกิต

2.2.1  วิชาแกน 26 2.2.1  วิชาแกน 26

2.2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 31-34 2.2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30

2.2.3 วิชาเอก 45-48 2.2.3 วิชาเอก 38

6 หนวยกิต 6 หนวยกิต คงเดิม

3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต เปนไปตามการปรับปรุง

           นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต             นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร  ทุกวิชาเอกและทุกแผน จะตองเรียนรายวิชา สาขาวิชาเกษตรศาสตร  ทุกวิชาเอกและทุกแผน จะตองเรียน มหาวิทยาลัยขอนแกน

ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิตดังตอไปนี้ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิตดังตอไปนี้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553)

9 หนวยกิต 12 หนวยกิต ลดลง 3 หนวยกิต

000 101   ภาษาอังกฤษสื่อสาร           3 (3-0-6) 000 101   ภาษาอังกฤษสื่อสาร           3 (3-0-3) คงเดิม

000 102    ภาษาอังกฤษวิชาการ 1             3(3-0-6) 000 102    ภาษาอังกฤษวิชาการ 1             3(3-0-3) คงเดิม

000 103         ภาษาอังกฤษวิชาการ 2       3(3-0-6) 000 103         ภาษาอังกฤษวิชาการ 2       3(3-0-3) คงเดิม

ภาคผนวก 10

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551

 3.1 กลุมภาษา

2.3 หมวดเลือกเสรี

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร         130 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร         141  หนวยกิต

2.3 หมวดเลือกเสรี

 3.1 กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตนเอง

2.1.4 กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา

2.1.5 กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน
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ภาคผนวก 10

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

000 112                    ภาษาไทยทางวิชาการ   3(3-0-3) ยกเลิก

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)* เพิ่ม

3.2  กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากย      6  หนวยกิต 3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         12 หนวยกิต

000 130   ทักษะการรูสารสนเทศ          3(3-0-6) 000 130   ทักษะการรูสารสนเทศ          3(3-0-3) คงเดิม

000 133       กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนา- 3(2-2-3) ยกเลิก

คุณภาพชีวิต  

000 140   หลักการจัดการสมัยใหม     3(3-0-3) ยกเลิก

000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6) เพิ่ม

 และใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้อีกไมนอยกวา    3 หนวยกิต ยกเลิก

000 131   ทักษะชีวิต 3(3-0-3) ยกเลิก

000 132   ชีวิตกับสุนทรียะ 3(3-0-3) ยกเลิก

000 141   สิทธิพื้นฐานและประชาสังคม 3(3-0-3) ยกเลิก

000 142                                คุณคาของชีวิต  3(3-0-3) ยกเลิก

 000 150   ไทยศึกษา 3(3-0-3) ยกเลิก

000 151   โลกาภิวัตนศึกษา 3(3-0-3) ยกเลิก

000 152    สันติศึกษา 3(3-0-3) ยกเลิก

000 153    ภูมิปญญาทองถิ่น 3(3-0-3) ยกเลิก

   3.3  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                    6  หนวยกิต ยกเลิก

000 161   การประยุกตคณิตศาสตรและสถิติใน-  3(3-0-3) ยกเลิก

ชีวิตประจําวัน

* ไมนับหนวยกิต แตตองสอบผานในระบบ e-Testing 
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หมายเหตุ

ภาคผนวก 10

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

ยกเลิก

 000 162   ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม     3(3-0-3) ยกเลิก

 000 163                              ชีวิตกับเอกภพ    3(3-0-3) ยกเลิก

000 164     ชีวิตกับพลังงาน                       3(3-0-3) ยกเลิก

000 171     ชีวิตกับสุขภาพ                         3(3-0-3) ยกเลิก

000 172                      ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-3) ยกเลิก

3.3 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 6 หนวยกิต เพิ่ม

000 146 ความสุขของชีวิต 3(3-0-6) เพิ่ม

000 155  พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6) เพิ่ม

3 หนวยกิต เพิ่ม

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) เพิ่ม

6 หนวยกิต เพิ่ม

000 145  ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) เพิ่ม

000 157 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน 3(3-0-6) เพิ่ม

เพิ่ม 11 หนวยกิต

เทาเดิม

    นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร     นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

ทุกวิชาเอก และ ทุกแผนจะตองเรียนรายวิชาแกน ดังตอไปนี้  ทุกวิชาเอก และ ทุกแผนจะตองเรียนรายวิชาแกน ดังตอไปนี้  

ไมนอยกวา 26 หนวยกิต ไมนอยกวา 26 หนวยกิต

311 113                  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร    1   2(2-0-4) 311 113                  ชีววิทยาเพื่อการเกษตร    1   2(2-0-4) คงเดิม

4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ             94  หนวยกิต                

   4.1 วิชาแกน                                                 26 หนวยกิต    4.1 วิชาแกน                                   26 หนวยกิต

4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ                               105 หนวยกิต            

และใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้อีก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

3.4 กลุมวิชาวัฒนธรรมและภูมิปญญา

3.5 กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน
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ภาคผนวก 10

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

311 114            ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1        1(0-3-2) 311 114            ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร 1        1(0-3-2) คงเดิม

311 115                             ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2 2(2-0-4) 311 115                             ชีววิทยาเพื่อการเกษตร 2 2(2-0-4) คงเดิม

311 116   ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร   2               1(0-3-2) 311 116   ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อการเกษตร   2               1(0-3-2) คงเดิม

312 106                 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      1(0-3-2) 312 106                 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป      1(0-3-0) คงเดิม

312 107                               เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 312 107                               เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) คงเดิม

312 114      เคมีอินทรียพื้นฐาน  3(3-0-6) 312 112        เคมีอินทรียพื้นฐาน  3(3-0-0) เปลี่ยนรหัสวิชา

315 106             ฟสิกสเบื้องตน  3(3-0-6) 315 106             ฟสิกสเบื้องตน  3(3-0-6) คงเดิม

317 211      จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 317 211      จุลชีววิทยาทั่วไป  3(3-0-3) คงเดิม

317 212   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป    1(0-3-2) 317 212   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป    1(0-3-3) คงเดิม

321 103   คณิตศาสตรทั่วไป            3(3-0-0) ยกเลิก

314 105 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร          3(3-0-6) เพิ่ม แทนวิชา 321 103

411 231   ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับเกษตรศาสตร   3 (3-0-6) ยกเลิก

050 080  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร       3 (3-0-6) เพิ่ม แทนวิชา 411 231

      4.2  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   31-34  หนวยกิต 4.2  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    30  หนวยกิต เพิ่ม 1-4 หนวยกิต

นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรและวิชาเอก สาขาวิชาเกษตรศาสตร ทุกวิชาเอก และ ทุกแผนจะตองเรียนรายวิชา

พื้นฐานวิชาชีพทางการเกษตร ดังตอไปนี้  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

พื้นฐานวิชาชีพที่ตองเรียมกัน 28 หนวยกิต ดังนี้

109 101  หลักการผลิตพืช           4 (3-3-7) 134 101  หลักการผลิตพืช           4 (3-3-7) เปลี่ยนรหัสวิชา

4.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพที่ทุกวิชาเอกและทุกแผนตองเรียน        28 หนวยกิต

สัตวศาสตร ตองเรียรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 31 หนวยกิต สวน

นักศึกษาวิชาเอกอื่นๆตองเรียน จํานวน 34 หนวยกิต โดยมีรายวิชา
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ภาคผนวก 10

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

109 181  การฝกงานทางพืชศาสตร 1  1(0-6-3) 134 181  การฝกงานทางพืชศาสตรพื้นฐาน  1(0-6-3) เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

109 182  การฝกงานทางพืชศาสตร 2  1(0-6-3) เปดใหม

109 302              สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  3(3-0-6) 100 302              สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

109 331  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) 100 331  พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

145 373  การจัดการธุรกิจฟารม  3(3-0-6) 125 373  การจัดการธุรกิจฟารม  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

137 101 หลักการผลิตสัตว  4 (3-3-7) 127 101 หลักการผลิตสัตว  4 (3-3-7) เปลี่ยนรหัสวิชา

137 182 การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน          1(0-6-3) 127 182 การฝกงานทางสัตวศาสตรพื้นฐาน          1(0-6-3) เปลี่ยนรหัสวิชา

138 221   หลักการผลิตสัตวน้ํา 2(2-0-4) 128 221   หลักการผลิตสัตวน้ํา 2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสวิชา

122 201    หลักปฐพีศาสตร 3(2-3-5) 132 201    ทรัพยากรที่ดินพื้นฐาน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา

และปรับใหมีภาคปฏิบัติ

146 311  สังคมวิทยาการเกษตรและการสงเสริม    3 (3-0-6) 136 311  สังคมวิทยาการเกษตรและการสงเสริม    3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

109 222  หลักการจัดการศัตรูพืช 3(2-3-5) 134 222 หลักการจัดการศัตรูพืช  3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา

120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน  3(2-3-5) ยายจากวิชาบังคับในวิชาเอก

121 310 หลักการวิทยาโรคพืช  3(2-3-5) ยายจากวิชาบังคับในวิชาเอก

4.3 วิชาเอก 4.3 วิชาเอก

และพัฒนาการเกษตรและวิชาเอกสัตวศาสตร 

ทุกแผนจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้

4.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ สําหรับวิชาเอกกีฏวิทยา

4.2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ สําหรับวิชาเอกการสงเสริม-

วิทยาโรคพืช ปฐพีศาสตร พืชสวน และพืชไร 

ทุกแผนจะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้
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4.3.1  วิชาเอกกีฏวิทยา 45 หนวยกิต 4.3.1  วิชาเอกกีฏวิทยา 38 หนวยกิตเพิ่ม 7 หนวยกิต

4.3.1.1 แผนที่ 1 4.3.1.1 แผนที่ 1

4.3.1.1.1 วิชาบังคับ  33  หนวยกิต 4.3.1.1.1 วิชาบังคับ                                           32  หนวยกิตเพิ่ม 1 หนวยกิต

109 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง  3(2-3-5)   100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง  3(2-3-5)   เปลี่ยนรหัสวิชา

ทางการเกษตร ทางการเกษตร

120 311 กีฏวิทยาเบื้องตน                     3(2-3-5)   ยายไปเปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

120 321 นิเวศวิทยาของแมลง  3(2-3-5)   120 321 นิเวศวิทยาของแมลง  3(2-3-5)   คงเดิม

120 412 กีฏวิทยาการเกษตร 3(2-3-5) 120 412 กีฏวิทยาการเกษตร 3(2-3-5) คงเดิม

120 421 สัณฐานวิทยาและพัฒนาการของแมลง 3(2-3-5) เปดใหม

120 431 หลักการควบคุมแมลงศัตรู 3(2-3-5) 120 431 หลักการควบคุมแมลงศัตรู 3(2-3-5) คงเดิม

120 432 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี 3(2-3-5) เพิ่ม โดยยายจากวิชาเลือก

120 481  การฝกงานทางกีฏวิทยา 1  1(0-6-3) 120 481  การฝกงานทางกีฏวิทยา  1(0-6-3) เปลี่ยนชื่อวิชา

120 482  การฝกงานทางกีฏวิทยา 2  1(0-6-3) เปดใหม

120 491 การสัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) เปดใหม แทนวิชา 134 491

120 499 โครงงานนักศึกษาดานกีฏวิทยา 3 (1-6-5) 120 499 โครงงานนักศึกษาดานกีฏวิทยา 3 (1-6-5) คงเดิม

121 310 หลักการวิทยาโรคพืช  3(2-3-5)   ยายไปเปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

122 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6) 132 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

134 312    สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช          3(2-3-5)   134 312    สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช          3(2-3-5)   คงเดิม

134 491 การสัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) ยกเลิก

318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) คงเดิม

4.3.1.1.2 วิชาเลือก                             12    หนวยกิต 4.3.1.1.2 วิชาเลือก                             6    หนวยกิตเพิ่ม 6 หนวยกิต
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กําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 12 หนวยกิต กําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต

120 432 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี 3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาบังคับ

120 433 กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) 120 433 กีฏวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) คงเดิม

120 434  แมลงในชุมชน 3(2-3-5) 120 434  แมลงในชุมชน 3(2-3-5) คงเดิม

120 441          แมลงอุตสาหกรรม  3(2-3-5) 120 441          แมลงอุตสาหกรรม  3(2-3-5) คงเดิม

120 442  การผลิตไหม 3(2-3-5) 120 442  การผลิตไหม 3(2-3-5) คงเดิม

120 494 ปญหาพิเศษทางกีฏวิทยา 3(2-3-5) เปดใหม

134 402 วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-5) เพิ่ม

134 432 การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-3-5) เพิ่ม

  4.3.1.2 แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)   4.3.1.2 แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)

4.3.1.2.1 วิชาบังคับ 36 หนวยกิต 4.3.1.2.1 วิชาบังคับ 35 หนวยกิต เพิ่ม 1 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ  4.3.1.1.1 ยกเวน รายวิชา 120 499 ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.1.1.1  ยกเวน รายวิชา 120 499

 โครงงานนักศึกษาดานกีฏวิทยา    และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้       โครงงานนักศึกษาดานกีฏวิทยา    และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้      

100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) 100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) คงเดิม

4.3.1.2.2 วิชาเลือก 9  หนวยกิต 4.3.1.2.2 วิชาเลือก 3  หนวยกิต เพิ่ม 6 หนวยกิต

        ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.1.1.2 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต         ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.1.1.2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

4 .3.2 วิชาเอกวิทยาโรคพืช 38 หนวยกิต 4 .3.2 วิชาเอกวิทยาโรคพืช 38 หนวยกิต

4.3.2.1 แผนที่ 1 4.3.2.1 แผนที่ 1

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้และหรือรายวิชาที่คณะฯใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้และหรือรายวิชาที่คณะฯ
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4.3.2.1.1 วิชาบังคับ                                           32  หนวยกิต 4.3.2.1.1 วิชาบังคับ                                           32  หนวยกิต

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-3-5) 100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-3-5) คงเดิม

ทางการเกษตร ทางการเกษตร

120 311                 กีฏวิทยาเบื้องตน 3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

121 310  หลักการวิทยาโรคพืช  3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

121 341 จุลชีพกอโรคพืช 3(2-3-5) 121 341 จุลชีพกอโรคพืช 3(2-3-5) คงเดิม

121 383   ฝกงานทางวิทยาโรคพืช 1  1(0-6-3) 121 383   ฝกงานทางวิทยาโรคพืช  1(0-6-3) คงเดิม และเปลี่ยนชื่อวิชา

121 384   ฝกงานทางวิทยาโรคพืช 2  1(0-6-3) เปดใหม

121 422 การวินิจฉัยโรคพืช 3 (1-6-5) 121 422 การวินิจฉัยโรคพืช 3 (1-6-5) คงเดิม

121 431 การควบคุมโรคพืช 3(2-3-5) 121 431 การควบคุมโรคพืช 3(2-3-5) คงเดิม

121 452 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3(2-3-5) เพิ่ม 

134 491 การสัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) ยกเลิก

121 491 การสัมมนาทางวิทยาโรคพืช 1(1-0-2) เปดใหม แทน 134 491

121 499  โครงงานนักศึกษาดานวิทยาโรคพืช 3 (1-6-5) คงเดิม

122 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6) 132 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

134 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช    3(3-0-6) 134 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช      3(3-0-6) คงเดิม

134 402 วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-5) เพิ่ม 

134 432 การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-3-5) เพิ่ม 

318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) คงเดิม

4.3.2.1.2  วิชาเลือก                         9 หนวยกิต 4.3.2.1.2  วิชาเลือก                         6 หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่คณะฯใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่คณะฯ
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กําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 9 หนวยกิต กําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต

120 412 กีฏวิทยาการเกษตร 3(2-3-5) 120 412 กีฏวิทยาการเกษตร 3(2-3-5) คงเดิม

121 442  วิทยาเห็ดรา 3(2-3-5) 121 442  วิทยาเห็ดรา 3(2-3-5) คงเดิม

121 451  การผลิตเห็ด 3(2-3-5) 121 451  การผลิตเห็ด 3(2-3-5) คงเดิม

121 452 โรคของพืชเศรษฐกิจ 3(2-3-5) ยกเลิก ยายไปเปนวิชาบังคับ

121 453 โรคเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) 121 453 โรคเมล็ดพันธุและผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว 3(2-3-5) คงเดิม

121 494 ปญหาพิเศษทางวิทยาโรคพืช 3(0-9-4) เปดใหม

122 462 จุลชีววิทยา นิเวศวิทยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 3(2-3-5) 132 462 จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

134 402  วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาบังคับ

123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ 3(2-3-5) เพิ่ม

123 402 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงพาณิชย 3(2-3-5) เพิ่ม

134 404 อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3(3-0-6) เพิ่ม

134 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3(2-3-5) เพิ่ม

  4.3.2.2 แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)   4.3.2.2 แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)

                     4.3.2.2.1 วิชาบังคับ 39 หนวยกิต              4.3.2.2.1 วิชาบังคับ 35 หนวยกิต เพิ่ม 4 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.2.1.1 ยกเวน รายวิชา 121 499 ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.2.1.1 ยกเวน รายวิชา 121 499

โครงงานนักศึกษาดานวิทยาโรคพืช   และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้     โครงงานนักศึกษาดานวิทยาโรคพืช   และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้     

100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) 100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) คงเดิม

                     4.3.2.2.2 วิชาเลือก 6  หนวยกิต              4.3.2.2.2 วิชาเลือก 3  หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต

        ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.2.1.2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต         ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.2.1.2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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4.3.3  วิชาเอกปฐพีศาสตร 45 หนวยกิต 4.3.3  วิชาเอกปฐพีศาสตร 38 หนวยกิต

4.3.3.1 แผนที่ 1 4.3.3.1 แผนที่ 1

4.3.3.1.1  วิชาบังคับ      39 หนวยกิต 4.3.3.1.1  วิชาบังคับ      32 หนวยกิต

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-3-5) 100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-3-5) คงเดิม

ทางการเกษตร ทางการเกษตร

119 231 การวิเคราะหดิน น้ํา พืช และวัสดุเกษตร 4(2-6-7) เพิ่ม

119 321 ภูมิสารสนเทศ 3(2-3-5) เพิ่ม

122  311  ฟสิกสและเคมีของดิน 3(2-3-5) 132  311  ฟสิกสและเคมีของดิน 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา

122  332  การสํารวจและจําแนกดิน   3(2-3-5) 132  332  การสํารวจและจําแนกดิน   3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

122  351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6) 132  351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

122  381  การฝกงานทางปฐพีศาสตร  1           1(0-6-3) 132  381  การฝกงานทางปฐพีศาสตร             1(0-6-3) เปลี่ยนรหัสวิชา 

122 382  การฝกงานทางปฐพีศาสตร  1           1(0-6-3) เปดใหม

132  422    การวิเคราะหดินและพืช 3 (1-6-5) ยกเลิก

132  445   การจัดการและการอนุรักษดินและน้ํา 3(3-0-6) ยกเลิก

122 462   จุลชีววิทยา นิเวศวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 3(2-3-5) 132 462   จุลชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางดิน 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและ ชื่อวิชา

122 382  การฝกงานทางปฐพีศาสตร  3           1(0-6-3) เปดใหม

134 491       การสัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) ยกเลิก

122 491       การสัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) เปดใหม แทน 134 491

122 499 โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตร    3 (1-6-5) 132  499  โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตร    3 (1-6-5) เปลี่ยนรหัสวิชา

134 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช 3(3-0-6) 134 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช 3(3-0-6) คงเดิม
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318 305 ชีวเคมี 3(3-0-0) 318 305 ชีวเคมี 3(3-0-0) คงเดิม

318 306 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-2) เพิ่ม

    4.3.3.1.2  วิชาเลือก                             9    หนวยกิต     4.3.3.1.2 วิชาเลือก                             6    หนวยกิตเพิ่ม 3 หนวยกิต

กําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 9 หนวยกิต กําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต

119 311  นิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดิน  3(3-0-6) 142 311  นิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดิน  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

119312 การจัดการลุมน้ํา 3(2-3-5) 142 312 การจัดการลุมน้ํา 4(3-3-7) เปลี่ยนรหัสวิชา

122  412   เทคโนโลยีปุย 3(3-0-6) 132  412   เทคโนโลยีปุย 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

122 432  การกําเนิดดิน 3(3-0-6) 132 432  การกําเนิดดิน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

122 433   ดินเขตรอน 3(3-0-6) 132 433   ดินเขตรอน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

142 321  ภูมิสารสนเทศ 3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาบังคับ

   4.3.3.2 แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)    4.3.3.2 แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)

                    4.3.3.2.1 วิชาบังคับ 39 หนวยกิต                 4.3.3.2.1 วิชาบังคับ 35 หนวยกิต เพิ่ม 4 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.3.1.1 ยกเวน  รายวิชา 122 381 ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.3.1.1 ยกเวน รายวิชา 132 499

การฝกงานทางปฐพีศาสตร 1 ,122 382 การฝกงานทางปฐพีศาสตร 2 ,  โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตร  และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้      

122 481 การฝกงานทางปฐพีศาสตร 3  และรายวิชา 122 499

 โครงงานนักศึกษาดานปฐพีศาสตร  และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้      

100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) 100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) คงเดิม

                   4.3.3.2.2 วิชาเลือก 6  หนวยกิต                  4.3.3.2.2 วิชาเลือก 3  หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต

        ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.3.1.2  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต         ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.3.1.2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่คณะฯใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่คณะฯ
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4.3.4 วิชาเอกพืชสวน  38 หนวยกิต 4.3.4 วิชาเอกพืชสวน  38 หนวยกิต

4.3.4.1 แผนที่ 1 4.3.4.1 แผนที่ 1

4.3.4.1.1  วิชาบังคับ        32 หนวยกิต 4.3.4.1.1  วิชาบังคับ        32 หนวยกิต

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-3-5) 100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-3-5) คงเดิม

ทางการเกษตร ทางการเกษตร

122 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6) 132 351 ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ 3(2-3-5) คงเดิม

123 321   หลักการผลิตไมผล 3 (2-3-5) 123 321   หลักการผลิตไมผล 3 (2-3-5) คงเดิม

123 331  การผลิตไมดอกไมประดับ  3(2-3-5) 123 331  การผลิตไมดอกไมประดับ  3(2-3-5) คงเดิม

123 361 บูรณาการทางพืชสวนเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน  3(2-3-5) เปดใหม

123  381  การฝกงานทางพืชสวน 1  1(0-6-3) 123  381  การฝกงานทางพืชสวน  1(0-6-3) เปลี่ยนชื่อวิชา

123 401 สรีรวิทยาของพืชสวน 3 (2-3-5) 123 401 สรีรวิทยาของพืชสวน 3 (2-3-5) คงเดิม

134 491 การสัมมนาทางการเกษตร   1(1-0-2) ยกเลิก

123 491 การสัมมนาทางพืชสวน 1(1-0-2) เปดใหม แทน 134 491

123 499 โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน 3 (1-6-5) 123 499 โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน 3 (1-6-5) คงเดิม

134 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช 3(3-0-6) 134 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช 3(3-0-6) คงเดิม

134 432   การปรับปรุงพันธุพืช  3(2-3-5)  134 432   การปรับปรุงพันธุพืช  3(2-3-5)  คงเดิม

318 305                          ชีวเคมี 3(3-0-6) 318 305                          ชีวเคมี 3(3-0-6) คงเดิม

4.3.4.1.2  วิชาเลือก                            9 หนวยกิต 4.3.4.1.2  วิชาเลือก                            6 หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต

           ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้และหรือรายวิชาที่คณะฯกําหนด            ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้และหรือรายวิชาในวิชาเอกกีฎวิทยา  

เพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 9 หนวยกิต วิทยาโรคพืช  ปฐพีศาสตร  พืชไร หรือรายวิชาที่คณะฯกําหนด
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เพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต

145 321 การตลาดเกษตร 3(3-0-6) 125 321 การตลาดเกษตร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

123 402   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย 3(2-3-5) 123 402   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย 3(2-3-5) คงเดิม

123 411  การผลิตเมล็ดพันธุผัก 3(2-3-5) ยกเลิก

123 431  การจัดสวนและการจัดการสนามหญา 3(2-3-5) 123 431  การจัดสวนและการจัดการสนามหญา 3(2-3-5) คงเดิม

123  451   เทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร 3(2-3-5) 123  451   เทคโนโลยีการผลิตพืชเครื่องเทศและสมุนไพร 3(2-3-5) คงเดิม

123 452  การผลิตพืชสวนเพื่ออุตสาหกรรม 3(3-0-6) 123 452  การผลิตพืชสวนเพื่ออุตสาหกรรม 3(3-0-6) คงเดิม

123 494 ปญหาพิเศษทางพืชสวน 3(0-9-4) เปดใหม

 4.3.4.2 แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)  4.3.4.3 แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)

                          4.3.4.2.1 วิชาบังคับ 38 หนวยกิต    4.3.4.2.1 วิชาบังคับ 35 หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ4.3.4.1.1  ยกเวน รายวิชา 132 499 ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ4.3.4.1.1  ยกเวน รายวิชา 132 499

 โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน  และใหเรียน รายวิชาตอไปนี้      โครงงานนักศึกษาดานพืชสวน  และใหเรียน รายวิชาตอไปนี้     

100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) 100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) คงเดิม

                              4.3.4.2.2 วิชาเลือก 7  หนวยกิต   4.3.4.2.2 วิชาเลือก 3  หนวยกิต เพิ่ม 4 หนวยกิต

                   ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.4.1.2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต         ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.4.1.2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

4.3.5 วิชาเอกพืชไร 45 หนวยกิต 4.3.5 วิชาเอกพืชไร 38 หนวยกิต เพิ่ม 7 หนวยกิต

4.3.5.1 แผนที่ 1 4.3.5.1 แผนที่ 1

4.3.5.1.1  วิชาบังคับ      39 หนวยกิต 4.3.5.1.1  วิชาบังคับ      35 หนวยกิต เพิ่ม 4 หนวยกิต

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-3-5) 100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-3-5) คงเดิม

ทางการเกษตร ทางการเกษตร
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 122 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6)  132 351  ความอุดมสมบูรณของดินและโภชนาการพืช 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

 134 311 การผลิตไรเศรษฐกิจ  3(2-3-5)  134 311 การผลิตไรเศรษฐกิจ  3(2-3-5) คงเดิม

134 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช 3(3-0-6) 134 312  สรีรวิทยาเพื่อการผลิตพืช 3(3-0-6) คงเดิม

134 361 ระบบการทําฟารม 2(2-0-4) ยายจากวิชาเลือก และลดหนวยกิต

 134 383 การฝกงานทางพืชไร 1  1(0-6-3)  134 383 การฝกงานทางพืชไร  1(0-6-3) เปลี่ยนชื่อวิชา

134 385 การฝกงานทางพืชไร 2  1(0-6-3) เปดใหม

134 402 วัชพืชและการควบคุม   3(2-3-5) ยายจากวิชาเลือก 

134 417 การจัดการการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ 3 (1-6-5) 134 417 การจัดการการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ 3 (1-6-5) คงเดิม

134 432   การปรับปรุงพันธุพืช  3(2-3-5)  134 432   การปรับปรุงพันธุพืช  3(2-3-5)  คงเดิม

134 441 นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร  3(2-3-5) 134 441 นิเวศวิทยาและสรีรวิทยาพืชไร  3(2-3-5) คงเดิม

134 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3(2-3-5) 134 451 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3(2-3-5) คงเดิม

134 486 การฝกงานทางพืชไร 2  1(0-6-3) เปดใหม

134 491  การสัมมนาทางพืชไร 1(1-0-2) 134 491 การสัมมนาทางการเกษตร   1(1-0-2) เปลี่ยนชื่อวิชา

134 499 โครงงานนักศึกษาดานพืชไร 3 (1-6-5) 134 499 โครงงานนักศึกษาดานพืชไร 3 (1-6-5) คงเดิม

318 305                          ชีวเคมี 3(3-0-6) 318 305                          ชีวเคมี 3(3-0-6) คงเดิม

 4.3.5.1.2 วิชาเลือก                              6 หนวยกิต  4.3.5.1.2 วิชาเลือก                              3 หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต

คณะฯกําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา  6 หนวยกิต คณะฯกําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา  3 หนวยกิต

134 361   ระบบการทําฟารม    3 (3-0-6)  ยายไปวิชาบังคับ

134 402 วัชพืชและการควบคุม   3(2-3-5)  ยายไปวิชาบังคับ

134 404  อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3(3-0-6) 134 404  อุตุนิยมวิทยาเกษตร 3(3-0-6) คงเดิม

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้และหรือรายวิชาที่ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้และหรือรายวิชาที่



217

หมายเหตุ

ภาคผนวก 10

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2551

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555

134 411 ธัญพืช 2(2-0-4) เปดใหม

134 412 พืชอุตสาหกรรม 2(2-0-4) เปดใหม

134 413 พืชน้ํามัน 2(2-0-4) เปดใหม

134 419  การผลิตออยและผลิตภัณฑ    2(2-0-4) 134 419  การผลิตออยและผลิตภัณฑ     3(3-0-6) คงเดิม แตลดหนวยกิต

134 494 ปญหาพิเศษทางพืชไร 3(0-9-4) เปดใหม

 4.3.5.2 แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)  4.3.5.2แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)

4.3.5.2.1 วิชาบังคับ 39 หนวยกิต 4.3.5.2.1 วิชาบังคับ 35 หนวยกิต เพิ่ม 4 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.5.1.1 ยกเวน รายวิชา 134 384 ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.5.1.1 ยกเวน รายวิชา 134 499

การฝกงานทางพืชไร 1 ,  134 385 การฝกงานทางพืชไร 2, 134 486 การฝกงาน โครงงานนักศึกษาดานพืชไร และใหเรียนรายวิชา ตอไปนี้     

ทางพืชไร 3 และรายวิชา 134 499 โครงงานนักศึกษาดานพืชไร

และใหเรียนรายวิชา ตอไปนี้     

100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) 100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) คงเดิม

4.3.5.2.2 วิชาเลือก 6  หนวยกิต 4.3.5.2.2 วิชาเลือก 3  หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต

        ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.5.1.2 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต         ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.5.1.2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

4.3.6 วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 48 หนวยกิต 4.3.6 วิชาเอกการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 38 หนวยกิต เพิ่ม 7 หนวยกิต

4.3.6.1 แผนที1่ 4.3.6.1 แผนที1่

4.3.6.1.1 วิชาบังคับ 32 หนวยกิต 4.3.6.1.1  วิชาบังคับ 32 หนวยกิต เพิ่ม 14 หนวยกิต

125 321 การตลาดเกษตร 3(3-0-6) ยายไปเปนวิชาเลือก

134 361   ระบบการทําฟารม    3 (3-0-6) ยกเลิก

136 400 สถิติเพื่อการวิจัยทางการสงเสริมและพัฒนา 3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาเลือก
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การเกษตร

146 321     หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) 136 321     หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

146 322 การววางแผนและประเมินผลโครงการสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 3(3-0-6) เปดใหม

146 324 นิเทศศาสตรการเกษตร 3(2-3-5) เปดใหม

136 323  การสื่อสารและการผลิตสื่อในงานสงเสริม 3 (2-3-5) ยกเลิก

การเกษตร  

146 325  การผลิตสื่อประสมในงานสงเสริมและ 3(2-3-5) เปดใหม

พัฒนาการเกษตร 

146 328 การพูดและการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร 2(1-3-4) 136 328 การพูดและการเขียนในงานสงเสริมการเกษตร 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและลดหนวยกิต

146  331   การวิเคราะหชุมชนเกษตร 3(2-3-5) 136  331   การวิเคราะหชุมชนเกษตร 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา

146  332   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 136  332   การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

 146  361   การพัฒนาการเกษตร   3 (3-0-6)  136  361   การพัฒนาการเกษตร   3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

136 383 การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  1(0-6-3) ยกเลิก

146 384  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1  1(0-6-3) เปดใหม

146 385  การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2  1(0-6-3) เปดใหม

146 427 เทคนิคการฝกอบรมในงานสงเสริมการเกษตร  3 (2-3-5) เพิ่ม และเปลี่ยนรหัสวิชา

146 436 การพัฒนาชุมชนเกษตร 3 (3-0-6) เปดใหม

146 452 การพัฒนาและการบริหารสถาบันเกษตรกร 3 (3-0-6) เปดใหม

146 462  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 3(2-3-5) เพิ่ม และเปลี่ยนรหัสวิชา

งานสงเสริมการเกษตร  
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146 486 การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3  1(0-6-3) เปดใหม

146 491 การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1(1-0-2) 113 491 การสัมมนาทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1(1-0-2) เปลี่ยนรหัสวิชา

136 499 โครงการนักศึกษาดานการสงเสริมและ 3(1-6-5)  ยายไปเปนวิชาเลือก

พัฒนาการเกษตร 

4.3.6.1.2 วิชาเลือก 9 หนวยกิต 4.3.6.1.2 วิชาเลือก 6 หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต

กําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต กําหนดเพิ่มเติมภายหลังไมนอยกวา 6 หนวยกิต

123 311 การผลิตผักเศรษฐกิจ 3(2-3-5) เพิ่ม

123 321   หลักการผลิตไมผล 3 (2-3-5) เพิ่ม

134 417 การจัดการการผลิตพืชไรแบบบูรณาการ 3 (1-6-5) เพิ่ม

134 419  การผลิตออยและผลิตภัณฑ    2(2-0-4) เพิ่ม

137 401 การผลิตสัตวืปก 3 (2-3-5) เพิ่ม

137 403 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3 (2-3-5) เพิ่ม

145 321 การตลาดเกษตร 3(3-0-6) ยายจากวิชาบังคับและเปลี่ยน

รหัสวิชา

146 400 สถิติเพื่อการวิจัยทางการสงเสริมและพัฒนา 3(2-3-5) เพิ่ม ยายจากวิชาบังคับ

การเกษตร และเปลี่ยนรหัสวิชา

146 422   กิจกรรมนันทนาการในงานสงเสริมการเกษตร 3 (2-3-5) 136 422   กิจกรรมนันทนาการในการสงเสริมการเกษตร 3 (2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

136 427 เทคนิคการฝกอบรมและการสอนใน  3 (2-3-5)  ยายไปเปนวิชาบังคับ

งานสงเสริมการเกษตร 

136  453   การพัฒนาผูนําและชุมชนเกษตร 3 (3-0-6) ยกเลิก 

ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่คณะฯใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่คณะฯ
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136 462  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาบังคับ

งานพัฒนาการเกษตร  

146 494 ปญหาพิเศษทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3(0-9-4) เปดใหม

146 499 โครงงานนักศึกษาดานการสงเสริมและ 3 (1-6-5) เพิ่ม ยายจากวิชาบังคับ

พัฒนาการเกษตร และเปลี่ยนรหัสวิชา

4.3.6.2  แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) 4.3.6.2  แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)

4.3.6.2.1 วิชาบังคับ 42 หนวยกิต 4.3.6.2.1 วิชาบังคับ 35 หนวยกิต เพิ่ม 7 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.6.1.1 ยกเวน รายวิชา 146 384 ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.6.1.1 ยกเวน รายวิชา 136 499

 การฝกงานทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 1, 146 385 การฝกงาน   โครงงานนักศึกษาดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 2 และ 146 486 การฝกงาน  และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้

100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) 100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) คงเดิม

4.3.6.2.2 วิชาเลือก 6  หนวยกิต 4.3.6.2.2 วิชาเลือก 3  หนวยกิต เพิ่ม 3 หนวยกิต

        ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.6.1.2  ยกเวน รายวิชา 146 499         ใหเรียนรายวิชาเลือกในขอ 4.3.6.1.2 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

  โครงงานนักศึกษาดานการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

4.3.7  สาขาวิชาสัตวศาสตร  48 หนวยกิต 4.3.7  สาขาวิชาสัตวศาสตร  38 หนวยกิตเพิ่ม 10 หนวยกิต

4.3.7.1 แผนที่ 1 4.3.7.1 แผนที่ 1

4.3.7.1.1  วิชาบังคับ 29 หนวยกิต 4.3.7.1.1  วิชาบังคับ 35 หนวยกิต ลด 6 หนวยกิต

137 331 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 1 3(2-3-5) 127 331 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชา และ

ทางการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 3 และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
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เพิ่มภาคปฏิบัติ

127 332 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 1(0-3-1) ยกเลิก

ของสัตวเลี้ยง

137 332 กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 1 3(2-3-5) เปดใหม

137 341 หลักโภชนศาสตรสัตว           3(3-0-6) 127 341 หลักโภชนศาสตรสัตว           3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

137 351 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร 3(2-3-5) เปดใหม

137 361 สุขศาสตรสัตว 3(2-3-5) 127 461 วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส ชื่อและเพิ่มหนวยกิต

137 381 การฝกงานทางสัตวศาตร 1  1(0-6-3) 127 383 การฝกงานทางสัตวศาตร  1(0-6-3) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

137 382 การฝกงานทางสัตวศาตร 2  1(0-6-3) เปดใหม

137 383 การฝกงานทางสัตวศาตร 3  1(0-6-3) เปดใหม

127 401 การผลิตสัตวปก 3(2-3-5)  ยายไปเปนวิชาเลือก

127 402 การผลิตสุกร 3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาเลือก

127 403 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3(2-3-5)  ยายไปเปนวิชาเลือก

127 404 การผลิตโคนม 3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาเลือก

137 441 โภชนาการสัตวประยุกต 4(3-3-7) 127 441 โภชนาการสัตวประยุกต 3(2-3-5)  เพิ่มหนวยกิตและเปลี่ยนรหัสวิชา

137 452 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(2-3-5) 127 452 พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุสัตว 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

137 491 การสัมมนาทางสัตวศาสตร 1(1-0-2) 127 491 การสัมมนาทางสัตวศาสตร 1(1-0-2) เปลี่ยนรหัสวิชา

127 499 โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตร 3 (1-6-5)  ยายไปเปนวิชาเลือก

318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) 318 305 ชีวเคมี 3(3-0-6) คงเดิม

4.3.7.1.2  วิชาเลือก 19 หนวยกิต 4.3.7.1.2  วิชาเลือก 3 หนวยกิต เพิ่ม 16 หนวยกิต

ไดปรับวิชาเลือกเปน 2 กลุม
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(1) กลุมที่ 1 ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่ภาควิชากําหนด

      ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา  12 หนวยกิต เพิ่มเติมภายหลัง ไมนอยกวา  3 หนวยกิต

137 401 การผลิตสัตวปก 3(2-3-5) ยายจากวิชาบังคับและเปลี่ยนรหัสวิชา

137 402 การผลิตสุกร 3(2-3-5) ยายจากวิชาบังคับและเปลี่ยนรหัสวิชา

137 403 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3(2-3-5) ยายจากวิชาบังคับและเปลี่ยนรหัสวิชา

137 404 การผลิตโคนม 3(2-3-5) ยายจากวิชาบังคับและเปลี่ยนรหัสวิชา

137 405 การจัดการพืชอาหารสัตว 3(2-3-5) ยายจากวิชาบังคับและเปลี่ยนรหัสวิชา

(1)กลุมที่ 2 7 หนวยกิต

      ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่คณะฯกําหนด

เพิ่มเติมภายหลัง ไมนอยกวา 7 หนวยกิต

100 402 ระเบียบวิธีทางสถิติและการออกแบบการทดลอง 3(2-3-5) ยกเลิก

ทางการเกษตร

137 301 การผลิตไกพื้นเมือง 3(2-3-5) 127 406 การผลิตไกพื้นเมืองและไกชนไทย 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา

137 302 การผลิตกระตาย 3(2-3-5) เปดใหม

137 303 การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 3(2-3-5) 127 405 การผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กและกระตาย 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

137 304 การผลิตเปด หานและไกงวง 3(2-3-5) 127 407 การผลิตเปด หานและไกงวง 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

137 321 การจัดการของเสียจากปศุสัตว 3(2-3-5) เปดใหม

137 322 วิศวกรรมเกษตรพื้นฐานสําหรับฟารมสัตว 3(2-3-5) เปดใหม

137 333 ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว 3(3-0-6) 127 433 ภูมิอากาศวิทยาการผลิตสัตว 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา

127 414 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตวเลี้ยง 3(2-3-5) 127 414 พฤติกรรมและการจัดการสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส ชื่อ และปรับใหมีภาคปฏิบัติ

137 371 การจัดการอนุรักษสัตวปา 3(2-3-5) 127 409 การจัดการอนุรักษสัตวปา 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา
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137 372 การจัดการสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน 3(3-0-6) เปดใหม

137 373 หลักการตัดสินประกวดสัตวเลี้ยง 3(2-3-5) 127 415 หลักการตัดสินประกวดสัตวเลี้ยง 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

137 410 หลักวิทยาศาสตรเนื้อสัตว 3(2-3-5) 127 411 หลักวิทยาศาสตรเนื้อสัตว 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา

137 412 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-3-2) 127 412 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-3-2) เปลี่ยนรหัสวิชา

137 431 สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียม 3(2-3-5) 127 431 สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียม 3(2-3-5) เปลี่ยนรหัสวิชา

ในสัตวเลี้ยง ในสัตวเลี้ยง

137 442 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง 3(2-3-5) 127 442 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอื้อง 3(2-3-5) ปรับปรุงเนื้อหา และเปลี่ยนรหัสวิชา

137 443 การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว 3 (1-6-5) 127 443 การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว 3 (1-6-5) เปลี่ยนรหัสวิชา

เบื้องตน เบื้องตน

127 462 ปฏิบัติการสุขภาพสัตวขั้นพื้นฐาน 1(0-3-2) ยกเลิก

127 471 การจัดการพืชอาหารสัตว 3(2-3-5) ยายไปเปนวิชาเลือกกลุมที่ 1

137 471 การจัดการผลิตภัณฑทางสัตวศาสตร 3(2-3-5) เปดใหม

137 499 โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตร 3 (1-6-5) เพิ่ม ยายจากวิชาบังคับ

4.3.7.2  แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา) 4.3.7.2  แผนที่ 2 (สหกิจศึกษา)

4.3.7.2.1 วิชาบังคับ                                                                          32 หนวยกิต 4.3.7.2.1 วิชาบังคับ                                                                          38 หนวยกิต ลดลง 6 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.7.1.1 ยกเวน รายวิชา 137 381 ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.7.1.1 ยกเวน รายวิชา

การฝกงานทางสัตวศาสตร 1, 137 382 การฝกงานทางสัตวศาสตร 2 และ  127 499 โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตรและใหเรียนรายวิชาตอไปนี้

137 383 การฝกงานทางสัตวศาสตร 3 และใหเรียนรายวิชาตอไปนี้

100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) 100 495                               สหกิจศึกษาทางการเกษตร   6(0-36-18) ลดหนวยกิตจาก 9 เปน 6 หนวยกิต

4.3.7.2.2 วิชาเลือก                                                                        16 หนวยกิต 4.3.7.2.2 วิชาเลือก                                                                        0 เพิ่ม 16 หนวยกิต

     (2.1) กลุมที่ 1 12 หนวยกิต
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ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.7.1.2 (1) กลุมที่1 ไมนอยกวา เพิ่ม 12 หนวยกิต

12 หนวยกิต

      (2.2) กลุมที่ 2 4 หนวยกิต

ใหเรียนรายวิชาบังคับในขอ 4.3.7.1.2(2) กลุมที่2 ยกเวน เพิ่ม 4 หนวยกิต

 รายวิชา 127 499 โครงงานนักศึกษาดานสัตวศาสตร ไมนอยกวา 4 หนวยกิต

5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต คงเดิม

  ใหนักศึกษาทุกวิชาเอกและทุกแผนลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี   ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนใน

ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือสถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใหมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 6 หนวยกิต

โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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