
คาํอธิบายรายวชิา 
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

 
วชิาเอกการจัดการศัตรูพืช 
535-211      1(0-3-0) 
เทคนิคเบ้ืองตน้ทางการจดัการศตัรูพืช   
Basic Technique in Pest Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  544-191, 510-191 และ 515-191 
Prerequisite : 544-191, 510-191 and 515-191 
 ฝึกปฏิบติั ทกัษะ และเทคนิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจกั
การศตัรูพืช แมลงศตัรูพืช โรคพืช และศตัรูท่ีสาํคญัอ่ืนๆ  
 Practical skills and basic techniques in 
pestmanagement, insect pest, plant diseases and other 
important pests 
 
535-313      3(2-3-4) 
นิเวศวิทยาของศตัรูพืชทางการเกษตร   
Ecology of Crop Pests 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 536-211 และ 536-212 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 536-211 and 536-212 or depend on program 
committee  

แนวคิดของระบบนิเวศและระบบนิเวศเกษตร 
พลวตัและเสถียรภาพของระบบนิเวศ แบบจาํลองและการ
สร้างแบบจาํลองทางนิเวศวิทยา แมลงและศตัรูพืชกลุ่มอ่ืน 
นิเวศวิทยาประชากรศัตรูพืชท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ศตัรูพืช 

Concepts of ecosystem and agroecosystem; 
ecological dynamic and stability; ecological model and 
simulation; insect and other groups of plant pests; 
population ecology of plant pests in relevant to pest 
management 
 
535-331      3(3-0-6) 
ศตัรูพืชและการควบคุม     
Pests and Their Control 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 536-211 และ 537-211 หรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite :  536-211 and 537-212 or depend on 
program committee  

การจําแนกชนิดของศัตรู  โรคพืช  แมลง
ศัตรูพืช วชัพืช และศัตรูอ่ืน ๆ การควบคุมและการ
จัดการ ระดับความสําคญัทางเศรษฐกิจ การควบคุม
แบบผสมผสาน การควบคุมโดยชีววิธี การควบคุมโดย
สารเคมี และการควบคุมในพ้ืนท่ีกวา้ง 

Pests identification; plant pathology; insect 
pests; weed and other pests; pest controls and 
managements; economic threshold; integrated pest 
management; biological control; chemical control and 
area-wide control 
 
535-332     3 (2-3-4) 
การพฒันาผลิตภณัฑค์วบคุมศตัรูพืช    
Development Products for Pest Control 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 536-211 และ 537-211 หรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite  : 536-211 and 537-211 or depend on 
program committee  

รู ปผ ลิตภัณฑ์ควบ คุมศัต รูพื ชและสัตว ์
ขั้นตอนการผลิต การทดสอบประสิทธิภาพ การจด
สิทธิบัตร  การข้ึนทะเบียนทางการค้า  การพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์นเชิงพาณิชย ์  

Formulations of pest control products; 
production methods; bioassays, patents; registration, 
commercial production development  
 
535-391     100 ชัว่โมง 
ฝึกภาคสนามการจดัการศตัรูพืช   
Pest Management Practice 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  544-191, 510-191 และ 515-191 
Prerequisite : 544-191, 510-191 and 515-191  

วิธีการและเทคนิคการจดัการศตัรูพืชในหน่วยงาน
ราชการและ/หรือเอกชน 

Practical training in pest management provided 
by public and/or private sector 
 
535-411      3(2-3-4) 
สถิติเพื่อการวิจยัทางการจดัการศตัรูพืช   
Statistics for Research in Pest Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 510-312 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 510-312 or depend on program committee  

การใช้โปรแกรมสํา เ ร็จ รูปทางสถิติสําหรับ
งานวิจัยทางการจัดการศัตรูพืช  การสุ่มตัวอย่าง  การ
วางแผนการทดลอง การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ผลและการแปลผลทางสถิติ  

The application of statistical software for 
research in pest management; sampling methods; 
experimental design; testing of hypotheses; statistical 
analysis and interpretation  

 
535-413      3(2-3-4) 
การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี    
Biological Control of Plant Pests 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  536-211 และ 537-211 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 536-211 and 537-211 or depend on program 
committee 

แนวความคิดและวิธีการควบคุมโดยชีววิธี การ
เพิ่มปริมาณ การทาํสูตรสาํเร็จ การจดทะเบียน วิธีการใช้
ส่ิงมีชีวิตในการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี 

Basic concepts of biological control and control 
approach; propagation; formulation; registration; using of 
biological control agents  
 
 

535-431       4(3-3-6) 
หลกัการจดัการศตัรูพืชแบบบูรณาการ     
Principles of Integrated Pest Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 536-313 หรือ330-554 หรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 536-313 and 330-554 or depend on 
program committee 

ศัต รูพืชและวิ ว ัฒนาการในการควบคุม 
หลกัการ องคป์ระกอบ และนิเวศวิทยาของการควบคุม
ศตัรูพืชแบบบูรณาการ การประเมินความเสียหายของ
ผลผลิต การติดตาม การพยากรณ์การระบาด และการ
ควบคุม 

Plant pests and pest control development; 
principles, components and ecological basis of 
Integrated Pest Management; crop loss assessment; 
monitoring, forecasting outbreak and control 
measures 
   
535-432     3(2-3-4) 
สารฆ่าศตัรูพืชและสตัว ์    
Pesticides 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 324-135  และ  325-135  
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 324-135 and 325-135 or depend on 
program committee 

การเรียกช่ือ การจาํแนกชนิดของสารเคมีท่ีใช้
ในการควบคุมศัตรูพืช คุณสมบัติและการออกฤทธ์ิ 
สูตรสําเร็จและวิธีใช้ อนัตรายและความปลอดภยัใน
การใช้ พิษต่อมนุษย์และการปฐมพยาบาล การจัด
ขนส่ง การเก็บและการกาํจัดปฏิกูล การตา้นทานต่อ
ส า ร ฆ่ า ศั ต รู พื ช แ ล ะ สั ต ว์ แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ทบ ต่ อ
สภาพแวดลอ้ม  

Nomenclature, classification, properties and 
modes of action of pesticides; formulation and 
methods of application; hazard and safety 
precautions, toxicity to human and first aid; 



transportation; storage and disposal; pesticide resistance 
and adverse effects in the environment 

 
535-434     3(3-0-6) 
หลกัการกกักนัพืช    
Principles of Plant Quarantine 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 535-432, 536-211 และ 536-212 
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการ บริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 535-432, 536-211 and 536-212 or depend on 
program committee 

หลักการกักกันพืช  กฎหมาย  และองค์การ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ขั้นตอนการนาํเขา้และส่งออกพืชของประเทศ
ไทย มาตรฐานการกกักนัพืชระหวา่งประเทศ  

Principles of plant quarantine, plant quarantine 
acts and their related government authorities; import and 
export procedures of plants in Thailand; international 
plant quarantine standard 
 
535-471     3(2-3-4) 
เทคโนโลยชีีวภาพทางการจดัการศตัรูพืช  
Pest Management Biotechnology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 536-212  และ  537-212  หรืออยู่
ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 536-212 and 537-212 or depend on program 
committee 

เทคนิคอณูวิทยาในการวินิจฉยัสาเหตุโรคพืช การ
จําแนกแมลงศัตรูพืช  การปรับแต่งพันธุกรรมพืชให้
ต้านทานต่อโรค  แมลงศัตรู  และสารกําจัดวัชพืช  การ
ปรับแต่งพนัธุกรรมชีวินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัการศตัรูพืช การใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพผลิตพืชปลอดเช้ือ
เพื่อการจดัการโรคพืช 

Plant disease molecular diagnosis; insect pest 
molecular identification; plant genetic engineering to 
confer disease, insect and herbicide resistance; genetically 
modified biological control organisms for improvement of 
pest control; production of pathogen free plant using 
biotechnology for disease management  

535-496      3(2-3-4) 
หวัขอ้พิเศษทางการจดัการศตัรูพืช     
Special Topics in Pest Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : depend on program committee 

วิทยาการใหม่และน่าสนใจในสาขาวิชาการ
จดัการศตัรูพืช 

Current and interesting topics in pest 
management 
 
535-497     1(0-2-1) 
สมัมนา      
Seminar 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : depend on program committee 

การสืบคน้เอกสารทางวิชาการภาษาองักฤษ
ในหวัขอ้วิจยัทางการจดัการศตัรูพืชท่ีทนัสมยั การอ่าน
และการทาํความเขา้ใจเน้ือหา การนาํเสนอในท่ีประชุม 
และการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การเขียนรายงานตาม
คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Review English publication of recent 
research in pest management; critical reading and 
understand the article; presentation and discussion; 
report writing under the supervision of an advisor 
 
535- 498    1- 3(0-(3-9)-0) 
ปัญหาพิเศษ     
Special Problems 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : depend on program committee 

การศึกษาวิจยัในหวัขอ้ทางการจดัการศตัรูพืช
ท่ีสนใจ การนาํเสนอผลการวิจยั การเขียนรายงานการ
วิจยัภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 



Research of an interesting topic in pest 
management; research presentation; report writing under 
the supervision of an advisor 
 
535-499     9(0-0-27) 
สหกิจศึกษาทางการจดัการศตัรูพืช   
Cooperative Education in Pest Management 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite :  depend on program committee 

การฝึกปฏิบติัจริงในสถานประกอบการของรัฐ
หรือเอกชนดา้นการจดัการศตัรูพืช การเสนอโครงงานและ
ผลปฏิบติังานเพื่อการประเมินผลการเรียน   

Cooperative education in pest management at 
public or private sector; work planning and presentation 
for evaluation 
 
536-211      2(2-0-4) 
กีฏวิทยาทางการเกษตร    
Agricultural Entomology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  330-101, 331-101, 330-102  
และ 331-102  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
Prerequisite : 330-101, 331-101, 330-102  and 331-102  or 
depend on program committee 

วิวฒันาการ ประวติั และนิเวศวิทยาของแมลง 
ความสัมพนัธ์กบัมนุษย ์ความสําคญัท่ีมีต่อการเกษตร การ
พยากรณ์การระบาด และหลกัการควบคุม 

Evolution, history and ecology of insects; their 
relationships to human; agricultural importance; outbreak 
forecasting and principles of control  

 
536-212      1(0-3-0) 
ปฏิบติัการกีฏวิทยาทางการเกษตร     
Agricultural Entomology Laboratory 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  330-101, 331-101, 330-102 และ 331-
102 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 

Prerequisite :  330-101, 331-101, 330-102  and 331-102  
or depend on program committee 
  การจบั การเก็บรักษา ลกัษณะทางสัณฐาน
วิทยา การเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงรูปร่าง การ
จาํแนกชั้นและอนัดบัของแมลงทางการเกษตร 

Collection; preservation; external and 
internal morphology; growth and metamorphosis; 
classification and ordering of agricultural insect 
536-321      3(2-3-4) 
แมลงสาํคญัทางเศรษฐกิจ     
Economic Entomology   
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  535-313 หรือ 536-211 และ 
536-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ บริหาร
หลกัสูตร 
Prerequisite :  535-313 or 536-211 and 536-212 or 
depend on program committee 

ชนิดของแมลงท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย การแพร่กระจาย การสํารวจและการ
สุ่มตวัอย่าง ชีววิทยา อุปนิสัย พืชอาศยั ลกัษณะการ
ทาํลาย การระบาด และการควบคุม 

Species of ecomically important insect of 
Thailand; distribution; survey and sampling 
techniques, biology, behavior, host plants, damaged 
symptoms, outbreak and control  
 
536-421     3(2-3-4) 
แมลงและศตัรูผลผลิตในโรงเกบ็   
Insect and Pests of Stored Products 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 535-313  หรือ  536-211  
และ 536-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
Prerequisite : 535-313 or 536-211  and 536-212  or 
depend on program committee 

ช นิ ด ข อ ง แ ม ล ง แ ล ะ ศัต รู ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรในโรงเก็บ รูปร่างลกัษณะ วฏัจกัรชีวิต การ
แพร่กระจาย วิธีการสุ่มตวัอยา่ง การประเมินระดบัการ
ทาํลาย และการควบคุม 



  Species of stored-product insect and pests, 
morphology; life-cycle, distribution; sampling techniques; 
damage assessment and control  
 
536-422      3(2-3-4) 
แมลงศตัรูเคหสถาน    
Household Insect Pests 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  535-313  หรือ  536-211  และ 
536-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 535-313 or 536-211  and 536-212  or depend  
on program committee 

แมลงเคหสถานท่ีสําคญัรวมทั้งเหาและเห็บ วฏั
จักรชีวิต  อุปนิสัย  การทําลาย  การเป็นพาหะนําโรค 
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มกบัประชากร และการ
ควบคุม 

Key household insect pests, louse, tick; life-
cycle, behavior, infestation, disease transmission; 
population-environmental interactions and control 
 
536-423      3(2-3-4) 
แมลงศตัรูไมผ้ล     
Insect Pest of Fruit Crops 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 536-211 และ 536-212 หรืออยูใ่นดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 536-211 or 536-212 or depend on program 
committee 

ชนิดของแมลงศตัรูไม้ผลเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย  การแพร่กระจาย  ชีววิทยา  นิเวศวิทยา  พืชอาศัย 
ลกัษณะการทาํลาย การระบาด และการควบคุม 

economically important Insect pest species of 
fruit crops in Thailand; distribution, biology, ecology, 
host plants; damage symptoms, outbreak and control 
 
536-424      3(2-3-4) 
แมลงพาหะนาํโรคและการควบคุม      
Insect Vector and Control 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  536-211 และ 536-212 หรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 536-211 or 536-212 or depend on program 
committee 

การจาํแนกชนิดของแมลงและสตัวข์อ้ปลอ้งท่ี
เป็นพาหะนําโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์ พฤติกรรม 
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และการควบคุม  

Species identification of insect and 
arthropod vectors in human and animals; behaviour, 
biology, ecology and control 
 
536-425      3(2-3-4) 
พิษของสารฆ่าแมลงในชีวิตประจาํวนั  
Insecticide Toxicities in Daily Life 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : depend on program committee 

แหล่งท่ีมา การไดรั้บพิษ อาการเกิดพิษ และ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  การตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างเ บ้ืองต้น  การป้องกันสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย 
เทคนิคการเลือกอาหารปลอดภยั การลดสารพิษตกคา้ง
ในอาหาร  การใช้สารฆ่าแมลงในบ้านเรือนอย่าง
ปลอดภยั  

Sources, exposure, toxic symptoms and first 
aids of insecticides; insecticide residue analysis, 
protective exposure; selection techniques for food 
safety; insecticide decontamination in food; 
household safe use of insecticides  
  
  
536-431      3(2-3-4) 
กีฏวิทยาอุตสาหกรรม    
Industrial Entomology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 535-313 หรือ 536-211 และ 
536-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ บริหาร
หลกัสูตร 



Prerequisite :  535-313 or 536-211  and 536-212  or depend on 
program committee 

ลกัษณะสัณฐานวิทยาภายนอกและภายในของผึ้ง  
ไหม  และคร่ัง  อุปนิสัย  การเล้ียง  การผลิตเป็นการคา้  พืช
อาหาร ศตัรูธรรมชาติ 

External and internal morphology of honey bees, 
silkworm and lac insect; behavior; rearing techniques at a 
commercial scale; host plant, natural enemies  
 
536-432      3(3-0-6) 
แมลงและนนัทนาการ     
Insects and Recreations 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
Prerequisite : depend on program committee 

หลกัการนนัทนาการและการท่องเท่ียวธรรมชาติ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัแมลง การจดักลุ่ม สีสันและการ
เกิดสีสันในแมลง เทคนิคการเล้ียงแมลงเป็นงานอดิเรก 
การเซ็ตและเกบ็ตวัอยา่ง แมลงการท่องเท่ียว 

Principles of recreation and natural tourism; 
introduction of insects; classification, color and mechanism of 
coloration; rearing techniques for hobby; insect setting and 
collecting; insects and tourisms  
 
536-433      3(2-3-4) 
แมลงกินได ้      
Edible Insects 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
Prerequisite : depend on program committee 

ชนิดของแมลงกินได ้คุณค่าทางอาหารและแหล่ง
โปรตีนสําหรับมนุษย์และสัตว์ การผลิตเชิงการค้าใน
ประเทศไทย การแปรรูป ผลิตภณัฑจ์ากแมลงกินได ้

Edible insect species; nutrition and protein source for 
human and animals; commercial production in Thailand, 
product processing, edible insect product 
 

537-211      2(2-0-4) 
โรคพืชวิทยาเบ้ืองตน้    
Introductory Plant Pathology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 330-101, 331-101, 330-102 
และ 331-102 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
Prerequisite  : 330-101, 331-101, 330-102 and 331-102 or 
depend on program committee 

ประวติั  ความสาํคญั  สาเหตุ  ลกัษณะอาการ  การ
ระบาดและการควบคุมโรคพืช 

History; impact; causal agents; symptoms; 
epidemic and control of plant diseases  
  
537-212      1(0-3-0) 
ปฏิบติัการโรคพืชวิทยา    
Plant Pathology Laboratory 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  537-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite  : 537-211 or depend on program committee 

วิ ธีการพ้ืนฐานทางโรคพืชวิทยา  เ รียนรู้
ลกัษณะอาการและสาเหตุของโรคท่ีสําคญั สารเคมี
สาํหรับควบคุมโรคพืช 

Basic methods in plant pathology; 
recognition of symptoms and signs of importance 
diseases; chemical in plant disease control 
 
537-311     3(2-3-4) 
จุลินทรียโ์รคพืช    
Microorganisms in Plant Diseases 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 537-211 และ 537-212 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite  : 537-211 and 537-212 or depend on 
program committee 

การจาํแนกชนิดและการจดัหมวดหมู่ของเช้ือ
รา  แบคทีเรีย  ไวรัส  ไฟโตพลาสมาและไส้เดือนฝอย
ท่ีเป็นสาเหตุของโรคพืช  การเข้าทาํลาย  



ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือ พืช ส่ิงแวดลอ้มและจุลินทรีย ์
อ่ืนๆ  การแยกเช้ือและการควบคุม 

Identification and classification of plant parasitic 
fungi, bacteria, virus, phytoplasma and nematode; 
infection process; interaction among pathogen, host plant, 
environment and other microorganisms; isolation and 
control  
 
537-331      3(1-6-2) 
การผลิตเห็ด     
Mushroom Production 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
Prerequisite :  depend on program committee 

ชีววิทยา  การจาํแนกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดกิน
ได ้ เทคนิคและขั้นตอนในการทาํเช้ือ  วิธีการเพาะเห็ดฟาง  
เห็ดเป๋าฮ้ือ  เห็ดนางรม เห็ดหูหนู  และเห็ดกระดุม ศตัรูเห็ด
และการควบคุม  การเกบ็ถนอม  การบรรจุและการตลาด  

Biology, classification of poisonous and edible 
mushrooms; technique and procedure for mushroom 
cultivation of Volvariella volvacea, Pleurotus ostreatus, 
Pleurotus ostreatus (Jacq. Ex Fr.) Kummer., Auricularia 
auricular-judae and Agaricus bisporus (langes); pests 
and control; preservation, packaging and marketing  
 
537-411      3(1-6-2) 
คลินิกพืช      
Plant Clinic 
รายวิชาบงัคบัก่อน :  537-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 537-211 or depend on program committee 

การวินิจฉัย ลกัษณะอาการ สาเหตุของการ
ผดิปกติของพืช คาํแนะนาํในการควบคุม 

Diagnosis; symptoms; cause of abnormal plants; 
control recommendation 
 
 

537-412      3(2-3-4) 
โรคของพืชเศรษฐกิจ    
Diseases of Economic Plants 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  537-211  หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 537-211 or depend on program committee 

โรคของพืชท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจของ
ภาคใต ้ ลกัษณะอาการ การเขา้ทาํลาย อิทธิพลของ
ส่ิงแวดลอ้มต่อการเกิดโรค การอยู่ขา้มฤดูและการ
ควบคุม 

Diseases of economic importance crops in 
Southern Thailand; symptoms, infection process, 
environmental factors affecting disease development; 
inoculum overseasoning  and control 
 
537-413      3(2-3-4) 
โรคของเมลด็พนัธ์ุและผลิตผลพืชภายหลงัเกบ็เก่ียว 
Seed Pathology and Postharvest Diseases 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 537-211 และ 537-212 หรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 537-211 and 537-212 or depend on program 
committee 

โรคของเมล็ดพันธุ์และผลิตผลพืชท่ีเ กิด
หลงัจากเกบ็เก่ียว ลกัษณะอาการ สาเหตุโรค กลไกการ
เขา้ทาํลายและการถ่ายทอดของเช้ือโรค การตรวจสอบ 
การควบคุม การเก็บรักษา การปฏิบติัเพื่อการส่งออก 
พระราชบญัญติักกักนัพืช 

Seed pathology and postharvest diseases of 
agricultural commodities; symptoms, causal agents, 
mechanisms of pathogen invasion and seed 
transmission; detection, control, storage, management 
for export; plant quarantine act 
 
537-421      3(2-3-4) 
แบคทีเรียโรคพืช     
Bacterial Plant Diseases 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 537-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 537-211 or depend on program committee 

ประวั ติ  ก า ร จํา แนกช นิด  ลักษณะอ าก า ร 
กระบวนการเกิดโรค ความสัมพนัธ์ระหว่างเช้ือ พืช และ
ส่ิงแวดลอ้ม โรคท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจ การวินิจฉยัและการ
ควบคุม 

History; identification, symptoms, pathogenesis; 
bacteria-plant-environment interactions; diseases of economic 
plant; diagnosis and control  
 
537-431      3(2-3-4) 
ราโรคพืช      
Fungal Plant Diseases 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 537-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 537-211 or depend on program committee 

โรคพืชท่ีเกิดจากเช้ือรา การจาํแนก ลกัษณะ
อาการ การเขา้ทาํลาย การแพร่ระบาด ความสัมพนัธ์
ระหวา่งเช้ือ พืช และการควบคุม 

Fungal disease of plants; identification of 
phytopathogenic fungi, symptoms, infection,  
dissemination; plant fungal interactions and control 
 
537-441      3(2-3-4) 
ไวรัสโรคพืช      
Viral Plant Diseases 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 537-211 หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 537-211 or depend on program committee 

ประวัติ  การแยกเ ช้ือบริสุทธ์ิ  คุณสมบัติทาง
กายภาพ เคมีและเซรุ่มวิทยาของอนุภาค อาการ การแพร่
ระบาด  การจําแนกชนิด   อนุกรมวิธานและหลักการ
ควบคุมไวรัสพืช  

History; purification; physical, chemical and 
serological properties of particles; symptoms 

transmission; identification; taxonomy and principals 
of plant virus control 
 
537-442      3(2-3-4) 
ไวรัสและไฟโตพลาสมาโรคพืช    
Viral and Phytoplasma Plant Diseases 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 537-441 
Prerequisite : 537-441  

กลไกการเข้าทําลาย  ลักษณะอาการ  การ
วินิจฉัย ปฏิสัมพนัธ์ของเช้ือสาเหตุ พืชอาศยั พาหะ
และส่ิงแวดลอ้ม การจดัการโรคพืชท่ีเกิดจากไวรัสและ
ไฟโตพลาสมา 

Infection mechanism, symptoms, diagnosis; 
pathogen-host-vector-environment interactions;  
management of plant diseases caused by virus and 
phytoplasma 
 
537-451      3(2-3-4) 
ไส้เดือนฝอยศตัรูพืช    
Plant Parasitic Nematodes 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  537-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 537-211 or depend on program committee 

ประวัติ  สัณฐานวิทยาของไส้ เ ดือนฝอย
ศตัรูพืช วฏัจักรชีวิต การขยายพนัธ์ุ การจาํแนกชนิด 
ความสัมพันธ์ระหว่างไส้ เ ดือนฝอยกับพืชอาศัย 
ความสําคญัทางเศรษฐกิจ ลักษณะอาการ การแพร่
ระบาดและการควบคุม 

History; morphology of plant parasitic 
nematodes, life cycle, reproduction, identification; 
host-nematodes interactions; economically 
importance, symptoms, distribution and control  
 
วชิาเอกปฐพศีาสตร์ 

541-411      3(3-0-6) 
การพฒันาและการจดัการทรัพยากรดิน  
Soil Resources Development and Management 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน  :  542-211 
Prerequisite  :  542-211  

สถานการณ์และการใช้ท่ีดินของประเทศไทย 
นโยบายและการพฒันาท่ีดิน  การผสมผสานขอ้มูลดินเพื่อ
ประเ มินหาศักยภาพของดิน  ศักยภาพของดิน  เพื่ อ
การเกษตร เทคนิคการพฒันาดินให้เหมาะสม การพิจารณา
สภาวะแวดล้อมของการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  อนั
อาจจะมีผลกระทบต่อดิน  การจดัการและการฟ้ืนฟูดิน ท่ีมี
ปัญหา การจดัการดินเพื่อใหผ้ลผลิตย ัง่ยนื 

Status and use of soil in Thailand; land policy 
and development;  integration of soil data for assessing 
soil potential; soil potential for agriculture;  management 
and reclamation of problem soils; soil management for 
sustainable crop production 
 
542-211     3(2-3-4) 
ปฐพีวิทยาเบ้ืองตน้    
Introduction to Soil Science 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน  :  - 
Prerequisite  :   - 

คุณสมบติัของดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
การกาํเนิดดิน การจาํแนกดิน ความสัมพนัธ์ทางนิเวศวิทยา
ของดินและพืช  หลกัเบ้ืองตน้ของการอนุรักษ ์ และการใช้
ดินอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Introduction to physical, chemical and biological 
properties of soils; formation and classification of soils; 
ecological relationship of soil and plant; principle of soil 
conservation and effective soil utilization 
 
542-261      3(2-3-4) 
การสาํรวจการใชแ้ผนท่ีและภาพถ่ายทางอากาศ 
Surveying, Use of Maps and Aerial Photography 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน  :  - 
Prerequisite  :   - 

หลักการสํารวจและการรังวัด ท่ีดินเ บ้ืองต้น  
หลกัการอ่าน  แปลความหมายและการใช้ประโยชน์จาก

แผนท่ีภูมิประเทศ การนําภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียมมาใชป้ระโยชน์ในการสาํรวจการใช้
ท่ีดิน 

Principles of surveying and cadastral survey, 
map reading, interpretation and utilization of 
topographic map; utilization of aerial photograph and 
remote sensing image for land use survey 
 
542-315    3(3-0-6) 
การจดัการภยัธรรมชาติ    
Natural Disaster Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน  :  - 
Prerequisite  :   - 

สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติท่ีเกิดจากการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้ าท่วม แผ่นดินถล่ม ไฟป่า 
การกร่อนของดิน  และการกัดเซาะชายฝ่ัง  แหล่ง
พลงังานจากภยัธรรมชาติ การประเมินอนัตรายและ
ความเส่ียง ภัยธรรมชาติกับการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แนว
ทางการจัดการภัยธรรมชาติ การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลดาวเทียมในการ
จดัการภยัธรรมชาติ ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการ
ภยัธรรมชาติ 

Status and utilization of natural resources; 
natural disasters resulting from over-exploitation of 
natural resources including floods, landslides, forest 
fire, erosion, and coastal erosion; energy sources of 
disaster; hazard and risk assessments; natural disaster 
and sustainable development; disaster management; 
application of geographic information system (GIS) 
and remote sensing (RS) in disaster management; 
problems in disaster management 
 
542-321    3(3-0-6) 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน    
Soil Fertility 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  542-211 
Prerequisite:  542-211 

ธรรมชาติ ความสําคญัและหน้าท่ีของธาตุอาหาร
พืช ปัจจยัท่ีควบคุมผลผลิตของพืช วฏัจกัรของธาตุอาหาร 
และการจัดการแร่ธาตุต่าง ๆ ในดินให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเจริญเติบโตของพืช การใช้ปุ๋ยและปูน  การประเมิน
ระดบัความสมบูรณ์ของดิน และการแกปั้ญหาความอุดม
สมบูรณ์ 

Nature; importance and function of soil 
nutrients; factors affecting plant production; nutrient 
cycle, soil nutrient management in relation to plant 
requirement; efficiency use of lime and fertilizers; soil 
fertility evaluation; application of problem solving in soil 
fertility 
 
542-331     3(2-3-4) 
ฟิสิกส์ของดิน     
Soil Physics 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 542-211 
Prerequisite: 542-211 

ความสําคญัของฟิสิกส์ของดินต่อความยัง่ยืนทาง
การเกษตร องคป์ระกอบและลกัษณะทางฟิสิกส์ทัว่ไปของ
ดิน การกระจายขนาด การจดัเรียงตวั และการเกาะยึดกนั
ของอนุภาคดิน ปริมาณ พลงังาน และการเคล่ือนท่ีของนํ้ า
ในดิน การถ่ายเทอากาศของดิน อุณหภูมิดิน  

Importance of soil physics on agricultural 
sustainability; soil composition and general physical 
characteristics; soil particles size distribution; orientation 
and aggregation; water content, energy and movement in 
soil; soil aeration; soil temperature 
 
542-341     3(1-6-2) 
การวิเคราะห์ดินและพืช    
Soil and Plant Analysis 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211, 324-243 และ 325-243 
Prerequisite :  542-211, 324-243 and 325-243 

วิธีเก็บตวัอยา่งดินและพืช การเตรียมตวัอยา่ง
เพื่อการวิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์ทางเคมี  การใชแ้ละการ
ดูแลรักษาเคร่ืองมือ การแปลความหมายของผลการ
วิ เคราะห์ เพื่อใช้ เ ป็นหลักในการพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงดินตลอดจนถึงการเพิ่มผลผลิตของพืช 
Method of soil and plant sampling; preparation of soil 
and plant samples for analysis; method of chemical 
analysis; operation and maintenance of analytical 
instruments; data interpretation for soil improvement 
and increase crop yield 
 
542-361     3(2-3-4) 
สณัฐานของดินและการสาํรวจดิน   
Soil Morphology and Survey 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211 
Prerequisite: 542-211 

ลกัษณะสัณฐานของดินและการทาํคาํอธิบาย
หนา้ตดัดิน การสํารวจดินและจาํแนกชนิดต่าง ๆ ของ
ดิน การใช้และจัดทาํแผนท่ีดิน การแปลความหมาย 
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดร้วบรวมจากการสํารวจดิน และการ
จดัทาํรายงานการสํารวจดิน เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

Characteristics of soil morphology and soil 
profile description; soil survey and soil classification; 
use of soil map and soil map preparation; 
interpretation of soil survey data for agricultural land;  
preparation of soil survey report for agricultural 
utilization  

 
542-362       3(3-0-6) 
ธรณีสณัฐานวิทยา และดินของประเทศไทย 
Geomorphology and Soils of Thailand 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 542-211 
Prerequisite: 542-211 

โครงสร้างโลกและส่วนประกอบของเปลือก
โลก กระบวนการทางธรณีสัณฐาน การจาํแนกสัณฐาน



ภูมิประเทศ การสร้างตวัของดิน ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลักษณะทางธรณีวิทยา สัณฐานภูมิประเทศ และดินใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Earth structure and composition of earth’s crust; 
geomorphic process; landform classification; soil 
formation; the relationship among geology, landform and 
soils in Thailand; field trip required 

 
542-363       3(2-3-4) 
การสาํรวจขอ้มูลระยะไกลและการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
Remote Sensing and Aerial  Photo Interpretation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 542-211 และ 542-261 
Prerequisite :  542-211 and 542-261 

การใช้ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ท่ีดิน 
การนาํคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพถ่าย
ด า ว เ ที ย ม  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ บู ร ณ า ก า ร ข้ อ มู ล
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการจัดการ  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีแบบแผนและมี
ประสิทธิภาพ 

Application of satellite imagery and aerial photo 
in natural resources survey; land use inventory; digital 
image processing; application and integration of natural 
resources information for management; effective use and 
planning of natural resources and environmental 
 
542-365       3(3-0-6) 
การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  
Application of Remote Sensing and Geographic 
Information System 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  - 
Prerequisite :  - 

ประเภทและการใช้ประโยชน์ของข้อมูลการ
สาํรวจระยะไกล แนวคิดพ้ืนฐาน  ทฤษฎีและวิธีการสาํรวจ
ขอ้มูลจากระยะไกล  หลกัการสะทอ้นแสงของวตัถุ  การ

แยกความแตกต่างของวตัถุโดยใชด้ชันีการสะทอ้นแสง
ของดินและพืช  การแปลความหมายขอ้มูลดาวเทียม
และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
การสาํรวจระยะไกลในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

Type and utilization of remote sensing data; 
principal concept, theory and method of remote 
sensing; spectral reflectance of objects; identification 
of objects by index of spectral reflectance of soil and 
vegetation; visual interpretation of satellite image; 
application of geographic information system and 
remote sensing for other aspects related to natural 
resources management 
 
542-372       3(3-0-6) 
ชลประทานเพ่ือการเกษตร   
Irrigation for Agriculture 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211 
Prerequisite :  542-211 

ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร
ชลประทาน  คุณสมบติัทางฟิสิกส์ของดินท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชลประทาน  นํ้าและการเคล่ือนท่ีของนํ้าในดิน  การ
ใชน้ํ้ าของพืช  วิธีการให้นํ้ าแก่พืช  การกาํหนดการให้
นํ้ าแก่พืช  ประสิทธิภาพการชลประทาน  การส่งนํ้ า
ชลประทาน   การระบายนํ้ า   หลักการพิจารณา
วางโครงการชลประทาน 

Definition and benefits of irrigation; soil 
physical properties relating to irrigation; soil – water 
– plant relations; water use by plants; irrigation 
methods and efficiency; distribution and drainage 
systems; factors to consider in implementing 
irrigation project 
 
542-391     100 ชัว่โมง 
การฝึกภาคสนามปฐพีศาสตร์   
Soil Science Practice 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  510-191, 515-191 และ 544-191 
Prerequisite :  510-191, 515-191 and 544-191 

การปฏิบัติงานด้านปฐพีศาสตร์หรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง ในหน่วยงานราชการหรือเอกชน 

Practical training in the area of soil science or 
related  area at public or private sectors 
 
542-421     3(3-0-6) 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งดินและพืช   
Soil and Plant  Relationship 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211 
Prerequisite :  542-211 

ความสัมพนัธ์ระหว่างดิน นํ้ า และพืช ท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิต ความสาํคญัของการเก็บรักษา
นํ้ าในดิน กระบวนการเคล่ือนยา้ย ธาตุอาหารจากดินข้ึนสู่
รากพืช  การดึงดูด อาหารธาตุท่ีมีอยูใ่นดินและกลไกต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยธาตุอาหารพืช ความสําคญั
ของนํ้ าในดินและกรรมวิธี การควบคุมความช้ืนเพื่อให้พืช
สามารถผลิตดอกออกผลตามฤดูกาลท่ีตอ้งการ 

Soil – water and plant relationship affecting 
plant growth and productivity; importance of soil water 
conservation; soil-plant nutrient transportation process, 
nutrient absorption and nutrient movement mechanism; 
importance of soil water and soil water conservation for 
plant production 
 
542-422       3(3-0-6) 
ดินปัญหาและการจดัการ    
Problem Soils and  Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite :  542-211 or depend on program committee 

การเกิด ลกัษณะ การกระจาย  ขอ้จาํกดั  แนวทาง
แก้ปัญหา และการจัดการดินท่ีมีปัญหาท่ีสําคญั เช่น ดิน
กรดกาํมะถนั   ดินท่ีมีผลจากเกลือ  ดินอินทรีย ์ ดินทรายจดั 
และดินต้ืน เพื่อใหเ้กิดประโยชนจ์ากการใชท่ี้ดินสูงสุด โดย

มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  มีการศึกษานอก
สถานท่ี 

Formation, characteristics, distribution and 
limitation of problem soils; alleviations and 
managements of some problem soils such as acid 
sulfate soils,  salt affected soils, organic soils, sandy 
soils and shallow soils in order to get the maximum 
benefit production while maintaining or enhancing 
the quality of environment;  field trip required 
 
542-441    3(3-0-6) 
เคมีของดิน     
Soil Chemistry 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211, 324-105 และ  
325-103 
Prerequisite :  542-211 324-105 and 325-103 

องคป์ระกอบทางเคมีของดิน  คอลลอยด์ดิน 
ประจุไฟฟ้าและการดูดซับไอออนของดิน    การ
แลกเปล่ียนแคตไอออนและแอนไอออนในดิน  ความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินและดินท่ีมีผลจากเกลือ เคมี
ของดินนํ้าขงั การปนเป้ือนสารพิษในดิน 

Chemical component of soil, soil colloid, 
soil surface charge and adsorption; cation and anion 
exchange in soil; soil acidity and alkalinity and salt 
affected soil; chemistry of hydromorphic soil; 
contamination of toxic substances in soil 
 
542-442    3(3-0-6) 
เทคโนโลยปุ๋ียและการใชปุ๋้ย  
Fertilizer Technology and Use 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211 
Prerequisite :  542-211 

ภาวะการใช้ปุ๋ยของโลกและประเทศไทย 
ชนิดและแหล่งวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตปุ๋ย กรรมวิธีใน
การผลิตปุ๋ย ปฏิกิริยาของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียมในดิน  วิธีการใชปุ๋้ยให้เหมาะสมกบั



สภาพดินและพืช สภาพแวดลอ้ม และระบบเกษตรอินทรีย ์
Status of fertilizer application of the world and 

Thailand; material sources, types and production 
technology of fertilizer; reaction of fertilizer especially N, 
P, K in soil; fertilizer practice in terms of soil and plant 
requirement, environmental quality and organic farming 
systems 
 
542-443      3(3-0-6) 
การปลูกพืชโดยไม่ใชดิ้น    
Soilless Culture 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน  :  - 
Prerequisite  :   - 

ปัจจยัท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ของพืช  ธาตุอาหารท่ีจํา เ ป็นต่อพืช   การปลูกพืชใน
สารละลาย และการพฒันาวสัดุสําหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน โดยมีการศึกษานอกสถานท่ี 

Factors required for plant growth and 
development; essential plant nutrients;  solution culture 
and developing of soilless growing media; field trip 
required 
 
542-451       3(2-3-4) 
จุลชีววิทยาของดิน    
Soil Microbiology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  542-211 or depend on program committee  

ความสําคญัของจุลินทรียดิ์นต่อสภาพแวดล้อม  
บทบาทของจุลินทรียดิ์นต่อกระบวนการแปรสภาพของ
สารในดินท่ีมีความสาํคญัทางการเกษตร  และอิทธิพลของ
จุลินทรียดิ์นต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

Importance of soil microorganism on 
environment;  role of soil microorganism on matter 
transformation in agriculture; effect of soil microorganism 
on soil fertility 
 

542-461       3(2-3-4) 
การกาํเนิดและการจาํแนกดิน   
Soil Genesis and Classification 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211 
วิชาท่ีควรเรียนก่อนหรือเรียนควบคู่กนั :  542-361  
Prerequisite :  542-211  or  concurrent  542-361 

กระบวนการและปัจจยัของการสร้างดิน ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อสมบติัและลกัษณะทางสัณฐานเคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา และแร่ของดิน การกาํเนิดและการสร้างดิน
บนพื้นผิวโลก ลกัษณะของดินท่ีใชใ้นการจาํแนกและ
ระบบการจาํแนกดิน 

Soil forming factors and processes that 
influence morphological, physical, chemical, 
biological and mineralogical properties of soils; soil 
genesis and formation on the earth surface; soil 
classification systems; characteristics and properties 
of soils used for classification 
 
542-464       3(2-3-4) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
Geographic Information Systems 
รายวิชาบังคับเ รียนก่อน  :   อยู่ ในดุลยพิ นิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite :  depend on program committee 

หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ องค์ประกอบและประเด็นปัญหาในการ
ประยุกต์ใช้ระบบ  การออกแบบและการจัดการ
ฐานขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี ทฤษฎีและเทคนิคในการนาํเขา้การ
วิเคราะห์ และการจดัการขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี การออกแบบ
และการประเมินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการ
จดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย
เนน้หนกัการใชโ้ปรแกรมประยกุตต่์าง ๆ 

Principles and concepts of GIS, components 
and issues in application of GIS; design and 
management of Geo-database, theory, data input and 
spatial analysis; design and GIS assessment for 



natural resources and environmental managements; hand 
on practices in GIS software 
 
542-471        3(2-3-4) 
การอนุรักษแ์ละการจดัการดินและนํ้า  
Soil and Water Conservation and Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211 
Prerequisite  :  542-211 

ความสําคญัของการอนุรักษ์ดินและนํ้ า คุณภาพ
ดินและการเส่ือมสภาพของดินทางการเกษตร กระบวนการ
และกลวิธีของการกร่อนดิน สภาพกร่อนได้ของดิน การ
ประเมินการสูญเสียดิน ทรัพยากรนํ้ า หลกัการอนุรักษดิ์น
และนํ้ าเพ่ือควบคุมการกร่อนดิน การจดัการดินและนํ้ าเพ่ือ
การผลิตพืชอยา่งย ัง่ยนื มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Importance of soil and water conservation; 
agricultural soil quality and degradation; process and 
mechanic of soil erosion; soil erodibility; soil erosion 
measurement; water resource; principles of soil and water 
conservation for erosion control; soil and water 
management for sustainable crop production; field trip 
required. 

 
542-473      3(2-3-4) 
การประเมินและการวางแผนการใชท่ี้ดิน Land 
Evaluation and Land Use Planning 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-361 หรือ อยู่ในดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite :  542-361 or  depend on program committee 

แนวคิดและวิธีการประเมินทรัพยากรท่ีดินและ
การวางแผนการใช้ท่ีดินจากข้อมูลดิน  ความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ประโยชน์และการจัดการท่ี ดิน  การ
ประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรท่ีดินต่อระบบ
นิเวศน์ การวางแผนใชท่ี้ดินระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
ใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบทางเศรษฐกิจและสงัคม 

The concepts and approaches in land evaluation 
and land use planning;  the relationship between land use 

and land management, the assessment land use 
impact on ecosystems, the effective long term land 
use planning for the socio-economic development 
 
542-474      3(3-0-6)  
ดินและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    
Soil and Environmental Quality 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211  
Prerequisite :  542-211 

ความรู้พื้นฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ธาตุในดิน
ท่ีมีความสําคัญเ ก่ียวข้องกับคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กาํมะถนั ธาตุท่ีมีอยู่ปริมาณ
น้อย  และสารอินทรียเ์คมีบางชนิด การประเมินการ
ปนเป้ือนและการฟ้ืนฟูดิน 

Fundamentals of environmental quality; 
elements in soil as related to environmental quality; 
nitrogen, phosphorus, sulfur, and some trace elements 
and organic chemicals; contaminant assessment and 
remediation of soil 
 
542-475     3(3-0-6)  
หลกัการสรีรวิทยาระบบนิเวศ และวนเกษตร 
Principles of Ecophysiology and Agroforestry 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน  :  - 
Prerequisite  :   - 

ความหมาย หลกัการ และความสําคญัของ
สรีรวิทยาระบบนิเวศ  ระบบนิเวศทางการเกษตร 
ความหมายของระบบวนเกษตร ความสาํคญัของระบบ
วนเกษตรต่อการใชท่ี้ดิน รูปแบบวิธีปฏิบติัในระบบวน
เกษตร ความเช่ือมโยงระหว่างสรีรวิทยาระบบนิเวศ 
และวนเกษตรเพื่อการจดัการทรัพยากรดิน 

Definition; principles and importance of 
ecophysiology; agroecosystem; definition of 
agroforestry; importance of agroforestry on soil and 
land use; practice management of agroforestry;  



relationship between ecophysiology and agroforestry on 
soil management 
 
542-496       3(2-3-4) 
หวัขอ้พิเศษทางปฐพีศาสตร์   
Special Topics in Soil Science 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite :  depend on program committee 

วิทยาการใหม่และน่าสนใจในสาขาปฐพีศาสตร์ 
New knowledge and innovations in soil science 

 
 
542-497       1(0-2-1) 
สมัมนา      
Seminar 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  542-211 
Prerequisite :  542-211  

การสืบคน้และทบทวนเอกสารทางวิชาการใน
หัวขอ้วิจยัทางปฐพีศาสตร์ท่ีทนัสมยั  การอ่านและการทาํ
ความเข้าใจเน้ือหา  การนําเสนอในท่ีประชุม และการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  การเขียนรายงานตามคาํแนะนาํ
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Information retrieval and publication review of 
recent research in soil science; critical reading and 
understand the article; presentation and discussion; report 
writing under the supervision of an advisor 
 
542-498     1(0-3-0) 2(0-6-0) 3(0-9-0) 
ปัญหาพิเศษ       
Special  Problems 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite :  depend on program committee 

การคน้ควา้ วิจยั และเรียบเรียงเป็นรายงาน ภายใต้
การควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Search; research and trial and report writing 
under the advisory guidance 
 
542-499      9(0-0-27) 
สหกิจศึกษาทางปฐพีศาสตร์  
Cooperative Education in  Soil Science 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน :  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตรและของหน่วยงานท่ีจะ
รับเขา้ปฏิบติังาน 
Prerequisite :  depend on program committee , plus 
meet host partner’s requirements 

การปฏิบติังานด้านปฐพีศาสตร์หรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอยา่งนอ้ย 16 
สัปดาห์  การสมัคร  การคัดเลือก  ข้ึนอยู่กับความ
เห็นชอบของภาควิชาและสถานประกอบการ มีการ
เตรียมความของพร้อมนักศึกษาก่อนการปฏิบติังาน 
การจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังาน และการนาํเสนอ
ผลงาน การประเมินผลทาํร่วมกนัระหว่างบุคคลากร
ของสถานประกอบการและคณาจารยใ์นภาควิชา 

Working  in the area of soil science or 
related areas at public or private sectors at least 16 
weeks; application and selection based on the 
agreement between the department and host partners; 
student’s preparation before working; preparation of 
self study report and giving presentation; evaluation 
based on both parties 
 
วชิาเอกพฒันาการเกษตร  
หลกัการพฒันาการเกษตร    3(3-0-6) 
Principles of Agricultural Development 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

บทบาทของการ เ กษตรกับก ารพัฒนา 
วิวฒันาการของการเกษตร ทฤษฎีของการพฒันาและ
พฒันาการเกษตร ระบบการเกษตรและระบบสังคม



เกษตร นโยบายและยุทธวิธีในการพฒันาการเกษตรดา้น
ต่างๆ เช่น การถือครองท่ีดิน ปัจจัยการผลิตและสินเช่ือ 
การตลาดและราคา และการวิจยั การส่งเสริมและการศึกษา
เกษตร องคก์รดา้นการเกษตร โลกาภิวฒัน์กบัการเกษตร 
การพฒันาและการเปล่ียนแปลงในภาคเกษตรไทย การ
วิเคราะห์เพื่อการลงทุนดา้นการผลิตทางการเกษตร  

Role of agriculture in development; evolution of 
agriculture; theory of agricultural development; 
agricultural system and agrarian systems; policies and 
strategies in agricultural development e.g. regarding land 
ownership, factor of production and credits, marketing 
and price and research; agricultural extension and 
education; organization of agriculture; globalization and 
agriculture; development and change in the agricultural 
sector of Thailand; analysis for investment in agricultural 
production 

 
520-231    3(2-3-4) 
สถิติเพื่อการวจิยัทางพฒันาการเกษตร 
Statistics for Research in Agricultural Development 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

สถิติและขอบเขตของสถิติ  ศัพท์ทางสถิติ ท่ี
เ ก่ียวข้อง  ข้อมูลและระดับการวัด  แหล่งข้อมูลทาง
พฒันาการเกษตร การสรุปขอ้มูลในเชิงตวัเลขและกราฟ 
ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก
แจงทางสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
ประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์การ
ถดถอย การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ การใช้โปรแกรม
สาํเร็จทางสถิติ การประยกุตใ์ชส้ถิติทางพฒันาการเกษตร 

Statistics and it’s scope; definition of relevant 
terms in statistics; data and measurement; source of data 
on agricultural development; numerical summaries and 
graphs; probability and probability distribution; statistics 
distribution; estimation and various types of hypothesis 
testing; correlation analysis; regression analysis; 

qualitative data analysis; statistics software; 
application of statistics in agricultural development 
 
520-241    3(2-3-4) 
การติดต่อส่ือสารทางการเกษตร  
Agricultural Communication  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 
  ทฤษฎี องค์ประกอบ หลักการ และ
กระบวนการในการติดต่อส่ือสาร เทคนิคและวิธีการ
ในการติดต่อส่ือสารกบัเกษตรกร กระบวนการยอมรับ
และการแพร่กระจายนวตักรรม การใชช่้องทางและส่ือ
ในการ ติด ต่อ ส่ือสาร  การ ติด ต่อ ส่ือสารอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

Theory, component, principles and process 
in communication; techniques and methods of 
farmaer communication; adoption and diffusion 
process of innovation; application of communication 
channels and media; effective and appropriate 
communication 
 
520-291     ≥ 60 ชัว่โมง 
ฝึกภาคสนามพฒันาการเกษตร 1   
Agricultural Development Practice I  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 510-191, 515 – 191 และ  
544 - 191 
Prerequisite:  510-191, 515 – 191 and 544 - 191 

การศึกษา  และสังเกตการณ์เ ก่ียวกับงาน
พฒันาการเกษตรและธุรกิจเกษตร การฝึกปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการดาํเนินงานพฒันาการเกษตรและทางธุรกิจ
เกษตร 

Studying and observing related to 
agricultural development and agribusiness; practicing 
in operation of agricultural development and 
agribusiness 

 



 
520-311      3(3-0-6) 
ผูน้าํทางการเกษตร 
Agricultural  Leadership   
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

หลักการเป็นผูน้ําในการพฒันาการเกษตร การ
คดัเลือกและการสร้างผูน้าํทางการเกษตร การพฒันาภาวะ
ผูน้าํทางการเกษตร การสร้างแรงจูงใจในกระบวนการของ
กลุ่ม ทฤษฎีและหลักการเป็นผูน้ําในสถานการณ์ต่างๆ 
วิเคราะห์กรณีศึกษาบทบาทการเป็นผูน้าํทางการเกษตรใน
สถานการณ์ต่างๆ 

Principles of leaders in agricultural development, 
recruitment of agricultural leaders, agricultural leadership 
development, motivation in group processing, theories 
and principles of leadership in different situations, 
analyze the agricultural leadership role in different 
situation 
 
520-312     3(3-0-6) 
องคก์ารและสถาบนัเกษตรกร  
Organization and Farmer Institute  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 
  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลุ่ม ประเภท รูปแบบ 
การจดัตั้งและการดาํเนินงาน ความสาํคญัขององคก์ารและ
สถาบนัเกษตรกรท่ีเก่ียวขอ้งในงานพฒันาการการเกษตร 
บทบาทในการพัฒนาการการเกษตรและชนบทของ
องค์การและสถาบนัเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต 
กองทุนหมู่บา้น ธนาคารหรือสถาบนัการเงินชุมชน การ
พัฒนาองค์กร  โครงสร้างและการออกแบบองค์การ 
วฒันธรรมและการส่ือสารในองคก์าร 

Concept and theory of groups, types, patterns, 
foundations and processes; the importance of 

organizations and agricultural institutes in agricultural 
development; developmetal roles in agriculture and 
rural area of organizations and institutions, e.g. 
cooperatives, agricultural organizations, community 
enterprises, saving for production groups, community 
fund, bank or community financial institutes; 
organization development; organization structure and 
design; culture and communication in organization 
 
520-321     3(3-0-6) 
จิตวิทยาเพื่อการพฒันาการเกษตร 
Psychology for Agricultural  Development  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

ทฤษฎี  แนว คิด  หลักก ารทาง จิตวิ ทย า  
ความสําคัญของจิตวิทยาในงานพัฒนาการเกษตร  
หลกัการเรียนรู้ หลกัการจูงใจ ลกัษณะทางจิตวิทยา
ของสังคมเกษตร การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการ
พฒันาการเกษตร 

Theory, concept and principle of 
psychology; importance of psychology in agricultural 
development; principles of learning; principles of 
motivation; psychological characteristics of 
agricultural society; application of psychology for 
agricultural development 
   
520-322     3(3-0-6) 
มนุษยสมัพนัธ์ทางพฒันาการเกษตร  
Human Relations in Agricultural Development 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

ความหมาย  หลกัการ แนวคิดและทฤษฎี ทาง
มนุษยสัมพนัธ์ พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์รเกษตร การ
พฒันาบุคลิกภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
องคก์ร การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ชุมชน



เกษตร องคก์รการเกษตร  การประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 
Definition, principle, concept and theory of 

human relationship; human behavior in agricultural 
organization; personality development; relationship 
between person and organization; establishing the human 
relationship in person, agricultural community and 
agricultural organization; application human relationship 
in daily life 
   
520-323     3(3-0-6) 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นภาคเกษตร  
Human Resource Development in Agricultural Sector
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

แนวคิด หลักการ วิธีการ และ แนวทางในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์กลุ่ม  องคก์ร กระบวนการเรียนรู้ องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ การจดัการองคค์วามรู้ ภาวะผูน้าํ  เทคนิคการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ และระบบสารสนเทศในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นงานพฒันาการเกษตร 

Concept, principle, method and pattern of human 
resource development; human resource management 
planning, group, organization; learning process; 
organization of learning; knowledge management; 
leadership; human resource development techniques; 
information system for human resource management in 
agricultural development   
 
520-331     3(2-3-4) 
การวิจยัทางพฒันาการเกษตรเบ้ืองตน้   
Introduction to Agricultural Development Research  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 520 - 211 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  520-211 or depend on program committee 

แนวคิดพ้ืนฐานและวิธีการวิจยัท่ีสาํคญัดา้นการ
พฒันาการเกษตร กรอบความคิดเพ่ือการวิจยั การวดัตวั

แปร การออกแบบการวิจยั การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 

Basic concepts and important research 
methods in agricultural development; framework for 
research; variance evaluation; research design; 
sampling; data collection; quantitative and qualitative 
data analysis 
 
520-332     3(3-0-6) 
ระบบเกษตรและการจดัการ 
Agricultural System and Management  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 510-111 และ 520-211 
Prerequisite:   510-111 and  520-211 

หลกัการ แนวคิด และความสําคญัของระบบ
เกษตร การจาํแนกระบบเกษตร ประสิทธิภาพของ
ระบบเกษตร  การวิ เคราะห์ระบบเกษตรในงาน
พฒันาการเกษตร ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
องค์ประกอบและส่ิงแวดล้อมต่อระบบการผลิตของ
ระบบเกษตร 

Principles, concept and importune of 
agricultural system; classification of agricultural 
system; efficiency of agricultural system; agricultural 
system analysis in agricultural development; impacts 
of elements and environment on production of 
agricultural system   
   
520-333    3(3-0-6) 
หลกัการบริหารจดัการและมาตรฐานสากล   
Principles of administration and International 
Standards  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

หลักการบริหารจัดการ การบริหารจัดการ
ระบบการผลิตตั้ งแต่แหล่งผลิตจนถึงผูบ้ริโภค โลจิ
สติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การวางแผน การอาํนวยการ



และการควบคุม และการจดัการดา้นการตลาด มาตรฐาน
สินคา้สากลและการจัดการเพื่อความเป็นมาตรฐาน การ
จดัการเชิงกลยุทธ์และกระบวนการตดัสินใจ  ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ กนั 

Principles of management and administration; 
management of production systems from producers to 
consumers, logistics and supply chain; planning, 
organizing and controlling, international standards and 
management to standardization; strategic management 
and decision making process under different situations 
 
520-335    3(3-0-6) 
การท่องเท่ียวเชิงเกษตร   
Agritourism  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

หลกัการและแนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศเกษตร 
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละระบบนิเวศเกษตร ความเช่ือ
และวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีการเกษตร แนว
ทางการจดัการท่องเท่ียวเชิงเกษตร บทบาทและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่าง
ย ัง่ยนื 

Principles and concepts of agritourism; 
interactions between human and agroecosystem; beliefs 
and local culture in the way of agriculture; approach of 
agritourism management; roles and participation of 
community in management of sustainable agritourism 
 
520-336     3(3-0-6) 
ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนกบัการพฒันาการเกษตร     
Community  Learning Center and Agricultural 
Development 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

กระบวนการเรียนรู้กับการพฒันาและการ
พฒันาการเกษตร การจัดการศูนยเ์รียนรู้ชุมชนด้าน
การเกษตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการเกษตร 
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ กรณีศึกษาเก่ียวกบัศูนยเ์รียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร 

Learning process of development and 
agricultural development; community learning center 
management on agriculture; pattern of learning in 
agriculture;  creation of the learning process; 
establishing a learning network; case study on 
learning centers and learning resources in agriculture 
 
520-337     3(3-0-6) 
เกษตรเพื่อชีวิต  
Agriculture for Life  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

ความสาํคญัของการเกษตร การเกษตรกบัการ
ผลิตอาหาร การใชภู้มิปัญญาในการเกษตร แนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการทาํการเกษตรและการดาํเนิน
ชีวิต  การบริโภคอาหารอยา่งปลอดภยั 

Importance of agriculture; agriculture and 
food production; wisdom in agriculture; concept of 
sufficiency economy in agricultural activity and 
lifestyle; safty food consumption 
 
520-341    3(2-3-4) 
เทคโนโลยกีารส่ือสารและการจดัการฐานขอ้มูลทาง
การเกษตร  
Communication technology and agricultural database 
management                  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 



บทบาทการใช้ส่ือประเภทต่าง ๆ ประโยชน์และ
อิทธิพลของส่ือ การวางแผนการใชแ้ละการผลิตเคร่ืองมือ
ส่ือสารในการถ่ายทอดความรู้ การวิเคราะห์และจัดเก็บ
ฐานขอ้มูลทางการเกษตร รูปแบบการนําเสนอตลอดจน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการนําเสนอ
ขอ้มูล 

Roles of media; benefit and influence of media; 
planning and producing media for knowledge 
transference; analysis and storage agricultural data; 
presentation from including computer program usage to 
assist data presentation 
 
520-342    3(2-3-4) 
การผลิตและการใชส่ื้อภาพในการส่งเสริมการเกษตร 
Graphical Media Production and Utilization in 
Agricultural Extension  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 520-241 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   520-241 or depend on program committee 

ความ รู้ เ บ้ืองต้น เ ก่ียวกับ ส่ือภาพ  คุณสมบัติ 
ประโยชน์ และอิทธิพลของส่ือภาพ การวางแผนการผลิต
และการใชส่ื้อภาพในการถ่ายทอดข่าวสารการเกษตร การ
ถ่ายภาพ การผลิตสไลด์ และสไลด์ประกอบเสียง การใช้
อุปกรณ์ประเภทแสงและเสียง  การประเมินการใชส่ื้อ  

Basic knowledge in picture media; properties, 
benefits and influence of picture media, planning of 
production and use of picture media for transfer 
agricultural news; photography; production of slide and 
slide with sound effect; use of light and sound devices; 
assessment of media usage 
 
520-391   ≥240 ชัว่โมง 
ฝึกภาคสนามพฒันาการเกษตร 2   
Agricultural Development Practice II   
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 544 - 191, 510-191, 515 – 191 
และ 520-291 
Prerequisite:  544 - 191 , 510-191, 515 – 191 and 520-291 

ออกปฏิบัติงาน  ศึกษา  และสัง เกตการณ์
เก่ียวกบังานพฒันาการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นพฒันาการเกษตรและธุรกิจ
เกษตร การปฏิบติังานและศึกษาเก่ียวกบัการดาํเนินงาน
ทางธุรกิจเกษตรในองคก์รของรัฐและเอกชน 

Practicing, studying and observing related to 
agricultural development; workshop in agricultural 
development and agribusiness; practicing and 
learning in agribusiness process of government and 
private organizations 
 
520-411     3(2-3-4) 
การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพฒันาการเกษตร  
Agricultural Development Project Planning and Analysis                
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน : อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  depend on program committee 

แนวคิดการพฒันา  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
นโยบายและแผนงาน วิธีการวางแผนในระดบัมหภาค
และจุลภาค  การเขียนโครงการ การวิเคราะห์ทาง
การเงินและเศรษฐกิจของโครงการ  การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  

Concepts of development; relationship 
between policy and work plans; macro- and micro- 
planning methods; project proposal writing; financial 
and economic project analyses;  project monitoring 
and evaluation 
 
520-412      3(3-0-6) 
เศรษฐกิจชุมชน 
Community Economy                  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

แนว คิดและหลักก าร เ ศรษฐ กิ จ ชุมชน 
ความสาํคญัของเศรษฐกิจชุมชนภายใตร้ะบบทุนนิยม-
เสรีนิยม  ลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนแบบต่าง  ๆ 



กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบั
การพฒันาชุมชน การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ของ
เศรษฐกิจชุมชน  

Concept and principle of community economy; 
important of community economy under capitalism and 
liberalism; characteristic of community econmy; 
development and clriving process of community economy 
base on sufficient economy and community development; 
study and analysis of community economy status  
 
520-413      3(3-0-6) 
การติดตามและประเมินโครงการทางพฒันาการเกษตร 
Monitoring and evaluation on agricultural development 
project 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

โครงการพฒันาการเกษตรในระบบการวางแผน 
วงจรโครงการ ความหมายและความสาํคญัของการติดตาม
และประเมินผลโครงการ  ปัญหาของการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ รูปแบบและกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ  เทคนิคการประเมินผลระดับ
หน่วยงาน การประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ ตวัอยา่งการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพฒันาการเกษตร 

Agricultural development project in a planning 
system; project cycle; definition and importance of 
monitoring and evaluation; problems of project 
monitoring and evaluation; pattern and process of project 
monitoring and evaluation; evaluation techniques at 
organizational level; evaluation techniques of impacts on 
health; examples of monitoring and evaluation in 
agricultural development project 

 
520-431     3(3-0-6) 
การส่งเสริมการเกษตรทัว่ไป                   
General Agricultural Extension  

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับความหมาย แนวคิด 
และหลกัการดาํเนินงานส่งเสริมการเกษตร  รูปแบบ
ของงานส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร 
การ ติด ต่ อ ส่ื อส า ร ในง าน ส่ ง เ ส ริมก า ร เ กษตร  
เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมการเกษตร 
จิตวิทยาในงานส่งเสริมการเกษตร บทบาทของภาครัฐ
และเอกชนท่ีมีต่อการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ 

Basic knowledge relating to meanings, 
concepts and principles of agricultural extension; 
agricultural extension patterns; method of agricultural 
extension; communication in agricultural extension; 
information technology of agricultural extension; 
psychology in agricultural extension; roles of 
government and non-government organizations  on  
agricultural  extension 

 
520 – 432    3(3-0-6) 
การฝึกอบรมทางการเกษตร     
Training in Agriculture  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการฝึกอบรม การ
วิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรมทางการเกษตร 
จิตวิทยาในการฝึกอบรม  การวางแผนและเขียน
โครงการสําหรับฝึกอบรม  การบริหารโครงการ
ฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม การประเมินผลการ
ฝึกอบรม  

Fundamentals of training; analysis of need in 
agricultural training; psychology in training; planning 
and writing project for training; administration of 
training project;  techniques of training; evaluation of 
training. 

 



520-441     3(2-3-4) 
การเขียนเพื่อการถ่ายทอดข่าวสารการเกษตร 
Writing in Agricultural Information Transfer 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 520 - 241 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 520-241 or depend on program committee 

ความหมายและความสําคญัของการเขียนในการ
ส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มเป้าหมายของการเขียนในงาน
ส่งเสริมการเกษตร หลกัการ กระบวนการเขียน และการ
เผยแพร่ในงานส่งเสริมการเกษตร  
 Meaning and importance of writing in 
agricultural extension; target group of agricultural 
extension writing;  principles, process and publication of 
agricultural extension writing 
 
520-451     3(2-3-4) 
การพฒันาธุรกิจทางการเกษตร    
Development  of  Agricultural  Business 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee  

บทบาทของการ เกษตรต่อการพัฒนาธุรกิจ 
แนวความคิดและการวิเคราะห์เพื่อการพฒันาธุรกิจเกษตร 
รูปแบบการจดัทาํแผนธุรกิจ การประเมินความมัน่คงทาง
ธุรกิจเกษตร แนวทางการพฒันาธุรกิจเกษตรขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

Roles of agriculture in business development; 
conceptual and analytical framework for the development 
of agricultural business; business plan design; business 
stability evaluation; developmental approaches of small 
and medium agricultural  business 
 
520-452     3(2-3-4) 
การพยากรณ์ธุรกิจทางการเกษตร   
Business Forecasting Techniques in Agriculture  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

Prerequisite:   consent of the department 
ขอ้มูลทางการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

และการค้า  แหล่งข้อมูล  การวิ เคราะห์ข้อมูลทาง
อนุกรมเวลา เช่น วิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์
ผลกระทบของฤดูกาล เป็นตน้ วฏัจกัรและเหตุการณ์
ผิดปกติ การสร้างแบบจําลอง  การพยากรณ์ธุรกิจ
ทางการเกษตร การประเมินความถูกต้องของการ
พยากรณ์ 
 Agricultural production and trade data; 
source of agricultural data; time-series analysis 
involving trend, seasonality, etc.; cycle and 
irregularity; forecasting models; agricultural business 
forecasting, evaluation of forecasting accuracy  
 
520-453     3(3-0-6) 
นโยบายสาธารณะภาคการเกษตร   
Agricultural Public Policy  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

หลั ก แ ล ะ แน ว คิ ดน โ ยบ า ย ส า ธ า รณะ 
กระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต
ท่ีดี ปัญหาการพฒันาภาคการเกษตรท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม  กระบวนการนโยบาย
สาธารณะภาคการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะภาค
การเกษตร เช่น เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรมยัง่ยืน
และเกษตรอินทรีย์ ความปลอดภัยของอาหาร 
กระบวนการผลิตอาหารจากแหล่งผลิตถึงผูบ้ริโภค พืช
ดดัแปลงทางพนัธุวิศวกรรม  

Concept and principle of public policy; 
process of public policy development for quality of 
life; impacts of agricultural development on human 
health and environment; participatory  public policy 
process in agricultural sector; strategies for 
motivating  agricultural public policy, i.e., sufficiency 
economy, sustainable agriculture and organic 



farming; food safety; food production and processing 
from farm to table; genetically modified plant   
 
520-454     3(3-0-6) 
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในงานธุรกิจการเกษตร     
Electronic Commerce in Agricultural Business 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

ความหมาย หลกัการ และความสาํคญัของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในงานธุรกิจการเกษตร การออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ จริยธรรม 
ความปลอดภยัและกฎหมายในงานพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษาเว็บไซต์ท่ีทาํธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทาง
ธุรกิจเกษตร  

Definition, principle and importance of 
electronic commerce in agricultural business; design and 
development of electronic commerce program; ethics, 
security and  law of electronic commerce; case study of 
electronic commerce website in agricultural business 
 
520-455     3(3-0-6) 
ตลาดเกษตรกร    
Farmers’ Market 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

รูปแบบและโครงส ร้ าง พ้ืนฐานของตลาด
เกษตรกร การทาํวิจยัตลาดเกษตรกรและการกาํหนดตลาด
เป้าหมาย การจดัการตลาดเกษตรกร ความเคล่ือนไหวของ
ราคาผลผลิตในตลาดเกษตรกร การวิเคราะห์เก่ียวกบับุคคล
และสถาบนัเกษตรกร เคร่ืองมือทางการตลาดสมยัใหม่
สําหรับตลาดเกษตรกร ความมีประสิทธิภาพของตลาด
เกษตรกร 

Type and infrastructure of farmers’ market, 
farmers’ market research and market targeting, farmers’ 
market management, price fluctuation of farmers’ market 

products, an analysis of individual and farmer 
institute in farmers’ market, modern marketing tools 
for farmers’ market, efficiency of farmers market 
 
520-496              1-3{(0-3)-(0-3)-(2-6)} 
หวัขอ้พิเศษทางพฒันาการเกษตร                
Special Topics in Agricultural Development 
รายวิชาเรียนบงัคบัก่อน:  อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:   depend on program committee 

ความรู้ วิทยาการ นวตักรรมใหม่ ในสาขา
พฒันาการเกษตร 

New knowledge, technology and innovations 
in agricultural development 
 
520-497     1(0-2-1) 
สมัมนา   
Seminar 
รายวิชาเรียนบงัคบัก่อน : 520-498 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร   
Prerequisite:   520-498 or depend on program 
committee 

การศึกษาและคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ การ
เขียนรายงานและการนําเสนอต่อท่ีประชุมภายใต้
คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา   

Review of literatures, writing a report and 
oral presentation under the advisory guidance 

 
520-498        3(0-9-0) 
ปัญหาพิเศษ  
Special Problems  
รายวิชาเรียนบงัคบัก่อน :  อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร ทั้งน้ี ยกเวน้นกัศึกษาใน
หลกัสูตรสหกิจศึกษา 
Prerequisite:   depend on program committee 



  การคน้ควา้ วิจยั การเขียนรายงาน และการ
นาํเสนอต่อท่ีประชุม ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

Investigation, research and report writing under 
the advisory guidance 
 
520-499           9(0-0-27) 
สหกิจศึกษาทางพฒันาการเกษตร 
Cooperative Education in Agricultural Development
รายวิชาเรียนบงัคบัก่อน : อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร และของหน่วยงานท่ีจะรับเขา้
ปฏิบติังาน 
Prerequisite:  depend on program committee, plus 
meeting host partner’s  requirements Cooperative 
Education 

การฝึกปฏิบติัจริงในสถานประกอบการของรัฐ
หรือเอกชนดา้นการพฒันาการเกษตร   

Cooperative education in Agricultural 
Development at public or private sector 
 
วชิาเอกพืชศาสตร์ 
510-111    3(3-0-6) 
หลกัการกสิกรรม    
Principles of Crop Production 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

หลกัการเพาะปลูกพืช ความสัมพนัธ์ระหว่างพืช
กบัสภาพแวดลอ้ม การปฏิบติัรักษา การอนุรักษ์พืช และ
ปัจจยัทางเศรษฐสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง 

General principles of crop production; plant and 
environment relationship; crop maintenance, crop 
conservation and socio-economic related crop production  
 
510-191  พืชผกัสวนครัว         50 ชัว่โมง
Vegetable Gardening Practice 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

     การเตรียมดินแปลงเพาะกลา้พืชผกัสวนครัว 
เทคนิคในการปลูก การดูแลรักษาพืชผกั ตั้งแต่เร่ิมปลูก
ถึงเกบ็เก่ียวผลผลิต 

Seedbed preparation; growing techniques, 
cultural practices from planting to harvesting of 
vegetable gardens 
 
510-211    3(2-3-4) 
พืชเศรษฐกิจ 
Economic Crops 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 510-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-111 or depend on program 
committee 

พฤกษศาสตร์ การปลูกและปฏิบติัรักษา การ
เก็บเก่ียวและใช้ประโยชน์ของพืชไร่ท่ีมีความสําคญั
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 

Botany; growing and cultural practices; 
harvesting and utilization of important economic 
crops in agronomy at local and national levels  
 
510-212    3(2-3-4) 
หลกัการผลิตพืชสวน   
Principles of Horticulture 
 รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 510-111 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  510-111 or depend on program 
committee 

ความสาํคญั ชนิดและการจาํแนก ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ และสัณฐานวิทยาของพืชสวน ปัจจัย
และกระบวนการทางสรีรวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เจ ริญเ ติบโตและพัฒนาการ  หลักการผลิต  การ
ขยายพนัธ์ุ การปรับปรุงพนัธุ์ การเก็บเก่ียวและการเก็บ
รักษา  

Significance, species and identification, 
botany and morphology of horticultural crops; factors 
and physiological processes affecting growth and 



development; principles of production, propagation, 
breeding, harvesting and storage 
 
510-290    ≥100 ชัว่โมง 
การฝึกพืชศาสตร์ 1     
Plant Science Practice I 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-191 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  510-191 or depend on program committee 

ฝึ กพื้ น ฐ านด้ าน พืช  การ เ ต รี ยมแปลงด้ว ย
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร การปูพลาสติกสาํหรับการปลูกพืช
สวน การคาํนวณและการติดตั้งระบบนํ้ าในแปลงปลูก  การ
ผลิตพืชภายใต้สภาพโรงเรือน การจัดทาํรายงานผลการ
ปฏิบติังาน และการเสนอผลการปฏิบติังาน 

Practical training in plant science; use of 
agricultural machinery in a field; use of plastics in 
horticultural production; irrigation system design and 
installation; growing plants in a greenhouse;  preparation 
of  self-study report and giving presentation 
 
510-311    3(2-3-4) 
หลกัการขยายพนัธุ์พืช   
Principles of Plant Propagation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 510-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  510-212 or depend on program committee 

หลักการและเทคนิคการขยายพันธุ์พืช  วัสดุ
อุปกรณ์สําหรับการขยายพนัธุ์พืช การขยายพนัธ์ุโดยใช้
เมล็ด การขยายพนัธุ์โดยส่วนอ่ืน ๆ ของตน้ การขยายพนัธุ์
โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  

Principles and techniques of plant propagation; 
plant propagation materials; seed propagation; vegetative 
propagation; tissue culture propagation 

 
510-312     3(3-0-6) 
สถิติสาํหรับการวิจยัทางเกษตร   
Statistics for Agricultural Research 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  322-103 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  322-103  or depend on program 
committee 

สถิ ติสําห รับการวิ จัยทาง เกษตร  ได้แ ก่ 
สหสัมพันธ์ การถดถอยอย่างง่าย และการถดถอย
พหุคูณ ไค-สแควร์ แผนการทดลองชนิดต่าง ๆ และ
เทคนิคการใช้ การเก็บรวบรวม     และการวิเคราะห์
ขอ้มูล การแปลผลการทดลอง การคาํนวณเก่ียวกบัเมท
ริกซ์ 

Statistical methods for agricultural research 
such as correlation, simple and multiple linear 
regression; chi-square; various types of experimental 
designs and selecting the appropriate statistical 
technique; data collection, analysis and interpretation; 
matrix algebra 
 
510-313      3(3-0-6) 
อุตุนิยมวิทยาการเกษตรและสภาวะโลกร้อน  
Agricultural Meteorology and Global Warming 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  510-111 or depend on program 
committee 

คว าม รู้พื้ น ฐ านทา งด้ าน อุ ตุ นิ ยมวิ ทย า 
เ ค ร่ื อง มือตรวจวัดสภาพอากาศ  การใช้ข้อ มูล
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการผลิตทางการเกษตร สภาวะโลก
ร้อนต่อภยัธรรมชาติและการเกษตร 

Basic knowledge in meteorology; weather 
instruments; application of climatic data for 
agricultural production; global warming on natural 
disasters and agriculture 

 
510-390    ≥100 ชัว่โมง 
การฝึกพืชศาสตร์ 2     
Plant Science Practice II 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-191 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  510-191 or depend on program committee 

การฝึกปฏิบติังานดา้นพืชศาสตร์ในหน่วยงานของ
รัฐหรือบริษทัเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ การจดัทาํ
รายงานผลการปฏิบติังาน และนาํเสนอผลการปฏิบติังาน  

Practical training in plant science at the 
government’s institutions or private sectors  to gain 
experience; preparation of self-study report and giving 
presentation 
 
510-401    3(2-3-4) 
เทคโนโลยชีีวภาพของพืชปลูก   
Crop Biotechnology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 330-360 และ/หรือ 510-212 หรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร  
Prerequisite:  330-360 and/or 510-212 or depend on 
program committee 

หลัก ก า ร  ทฤษ ฎี  แล ะก า ร ใ ช้ วิ ธี ก า รท า ง
เทคโนโลยีชีวภาพดา้นการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช เซลลพ์นัธุ
ศาสตร์  การกลายพันธุ์  และพันธุวิศวกรรม  เพื่อการ
ขยายพนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์พืช 

Principles, theory and the use of 
biotechnological methods in terms of plant tissue culture; 
cell genetics; mutation and genetic engineering for plant 
propagation and improvement 

 
510-411     3(2-3-4)  
การจดัการสถานเพาะชาํ    
Nursery Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 510-311 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
Prerequisite:  510-311 or depend on program committee 

หลกัการจดัการสถานเพาะชาํ การจาํแนกชนิดของ
เรือนเพาะชาํ การจดัเตรียมโรงเพาะชาํและส่ิงก่อสร้าง การ
บริหารงานเพาะชาํกลา้ไม ้และการจดัการผลิต 

Principles of nursery management; types of 
nursery and their preparation; large scale propagation 
and production management 
 
510-412     3(2-3-4) 
วชัพืชและการจดัการ    
Weeds and Weed Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  324-135, 325-131 และ 510-
211 หรือ 510-212 หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
Prerequisite:  324-135, 325-135 and 510-211 or 510-
212 or consent of the department 

ปัญหาเน่ืองจากวชัพืช ชีววิทยา นิเวศวิทยา 
และการจําแนกวชัพืช หลักการและวิธีการป้องกัน
กาํจดั สารเคมีและหลกัการใช้สารเคมีในการป้องกนั
กาํจดัวชัพืช 

Weed problems; biology, ecology and 
classification of weeds; principles and methods of 
weed control; chemicals and principles of chemical 
weed control 
 
510-415     3(2-3-4) 
คอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ทางสถิติสาํหรับการวิจยั
ทางเกษตร  
Computer and Statistical Analysis for Agricultural 
Research 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-312 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-312 or depend on program 
committee 

การนาํเสนอขอ้มูลดว้ยกราฟและแผนภูมิ การ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย สหสัมพนัธ์  การถดถอยอย่างง่าย 
และการถดถอยพหุคูณ ไคสแควร์ และสถิตินอนพารา
เมตริกอ่ืน  ๆ   การวิ เคราะห์ความแปรปรวนจาก
แผนการทดลองแบบต่าง ๆ และการคาํนวณเก่ียวกบั
เมทริกซ์ 



Data presentation with graph and chart; mean 
comparison; correlation; simple and multiple linear 
regression; chi square; nonparametric statistics; analysis 
of variance and experimental design; matrix notation 

 
510-421      3(2-3-4) 
สรีรวิทยาการผลิตพืช  
Physiology of Crop Production 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  330-320 และ 510-111 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  330-320 and 510-111 or depend on program 
committee 

ลักษณะทางสรีรวิทยาเ พ่ือการผลิตพืช  การ
เจริญเติบโตและพฒันาการของพืชปลูก อิทธิพลของปัจจยั
แวดลอ้มและปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
การใหผ้ลผลิต เคร่ืองมือทางสรีรวิทยาพืช การวิเคราะห์การ
เจริญเติบโต การวิเคราะห์องคป์ระกอบผลผลิต 

Plant physiological characteristics for crop 
production; growth and development of crops; the effect 
of environmental and internal factors on growth, 
development and yield of crops; plant physiological 
instruments; crop growth analysis; yield component 
analysis 
 
510-422               3(3-0-6) 
สวนในเมือง      
Urban Gardening 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 510-111 และ 510-211 หรืออยูใ่น
ดุลพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-111 and 510-211 or depend on program 
committee 

ภูมินิเวศเกษตร  การออกแบบและการจัดการ 
การเกษตรในชุมชนเมือง ระบบนิเวศในเมือง 

Landscape of agriculture; landscape design and 
management; urban agriculture; urban ecosystems 
 
 

510-423     3(3-0-6) 
ระบบการปลูกพืช     
Cropping System 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-111 และ 510-211 หรือ
อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  510-111 and 510-211 or depend on 
program committee 

การจดัระบบการปลูกพืช ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ระบบการปลูกพืช การจัดการดิน นํ้ า ปุ๋ย และการ
จดัการศตัรูพืชในระบบการปลูกพืชแบบต่าง ๆ และ
การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าของระบบการปลูกพืช 

Cropping systems management factors 
affecting cropping systems; soil, water, fertilization 
and insect pest management under intensive cropping 
systems; evaluation of cropping systems and land use 
parameters 
 
510-424     3(2-3-4) 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางการเกษตร 
Plant Growth Regulators in Agriculture 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  328-302, 328-331, 330-320 
และ 510-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
Prerequisite: 328-302, 328-331, 330-320 and 510-212 
or depend on program committee 

ความหมายและความสาํคญั ฮอร์โมนพืช สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช บทบาท คุณสมบติัการใช้
ประโยชนท์างเกษตร  

Definition and significance; phytohormones; 
plant growth regulators, role, properties; application 
in agriculture  
 
510-425    3(2-3-4) 
สรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวพืชสวน
Post-Harvest Physiology and Management of 
Horticultural Crops 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  328-302, 330-320 และ 510-212
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการ บริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 328-302, 330-320 and 510-212 or depend on 
program committee 

ธรรมชาติของผลิตผลพืชสวน การสูญเสียหลัง
การเก็บเก่ียว กระบวนการและวิธีควบคุมการเปล่ียนแปลง
ทางชีวเคมีและสรีรวิทยา  คุณภาพและมาตรฐาน การเก็บ
เก่ียว การจดัการผลิตผลพืชสวนหลงัการเกบ็เก่ียว 

Nature of horticultural produce; post-harvest 
losses;  biochemical and physiological changes and their 
control; quality and standard; harvesting; management of 
horticultural produce after harvesting 
 
510-431    3(2-3-4) 
หลกัการปรับปรุงพนัธุ์พืช   
Principles of Plant Breeding 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 330-360  และ 331-360 หรือ 348-
201 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการ บริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  330-360 and 331-360 or 348-201 or depend 
on program committee 

การสืบพนัธุ์ของพืช พนัธุกรรมพ้ืนฐานสําหรับ
การปรับปรุงพนัธุ์พืช วิธีการปรับปรุงพนัธุ์พืชผสมตวัเอง
และพืชผสมขา้ม การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพสาํหรับ
การปรับปรุงพนัธุ์พืช 

Mode of reproduction; genetic background for 
plant breeding; breeding method for self- and cross-
pollinated crops; application of biotechnology for plant 
breeding 

 
510-432     3(2-3-4) 
การปรับปรุงพนัธุ์พืชสวน     
Improvement of Horticultural Crops 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-431 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  510-431 or depend on program committee 

ความสําคญัของแหล่งพนัธุกรรมของพืช การเก็บ
รวบรวมและอนุรักษเ์ช้ือพนัธุ์พืช หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การปรับปรุงพนัธ์ุพืชสวน กลไกในการผสมตวัเองและ
ผสมขา้มของพืช และการจดัการ ความแปรปรวนของ
จาํนวนโครโมโซม การปรับปรุงพนัธ์ุพืชท่ีขยายพนัธ์ุ
โดยไม่ใช้ เพศ  การชักนําการกลายพัน ธ์ุ  การใช้
เทคโนโลยชีีวภาพสาํหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืช  

Significance of germplasm; germplasm 
collection and preservation; principles of horticultural 
improvement; mechanisms of self- and cross- 
pollination and their manipulation; chromosome 
variation; asexual breeding system; mutation 
breeding, biotechnology for plant improvement 
 
510-433     1(0-3-0) 
เทคนิคการปรับปรุงพนัธ์ุพืช   
Plant Breeding Techniques 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  330-360, 510-431 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  330-360, 510-431 or depend on 
program committee 

เทคนิคการสุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล
พืช การวิเคราะห์ทางสถิติและการอธิบายผลในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช  การสร้างความแปรปรวนทาง
พนัธุกรรมโดยเทคนิคการผสมพนัธ์ุ  และการชกันาํให้
เกิดการกลายพันธ์ุ  เทคนิคการคัดเลือกพันธุ์  และ
เทคนิคการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช 

Sampling techniques and data collection; 
statistical analysis and interpretation for plant 
breeding; creation of genetic variability through 
conventional hybridization and induced mutation 
techniques; selection techniques and genetic 
preservation techniques 
 
510-441     3(3-0-6) 
ธญัพืช      
Cereal Crops 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 



Prerequisite: 510-111 or depend on program committee 
พฤกษศาสตร์ สรีรวิทยา การปรับปรุงพนัธ์ุ การ

ปลูก การปฏิบติัรักษา การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การใช้
ประโยชนข์องธญัพืชท่ีสาํคญั 

Botany; physiology; breeding; cultural practices; 
harvesting; storage; utilization of cereals 
 
510-442      3(3-0-6) 
พืชตระกลูถัว่     
Legume Crops 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-111 or depend on program committee 

ชนิดและประโยชน์ สรีรวิทยา  พันธุ์และการ
ปรับปรุงพนัธุ์ การเพาะปลูก การปฏิบัติรักษา โรคและ
แมลงศตัรู 

Type and utilization; physiology; variety and 
breeding; cultural practices, diseases and insect pets 
management  
 
510-443     3(2-3-4) 
พืชอาหารสตัวแ์ละการจดัการทุ่งหญา้  
Forage Crops and Pasture Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
Prerequisite:  510-111 or depend on program committee 

พฤกษศาสตร์ การปลูก การปฏิบติัรักษา คุณภาพ
และการเก็บรักษา ระบบการจดัการทุ่งหญา้อาหารสัตวท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ระบบการเกบ็เก่ียวผลผลิต การ
จดัสตัวเ์ขา้แทะเลม็ และวิธีการวิจยั 

Botany; establishment and cultivation; quality 
and storage; management systems in relation to 
environmental factors; harvesting system; animal 
management; research techniques for forage crops and 
pasture 
 
 

510-451     3(2-3-4) 
ยางพารา      
Para Rubber 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-111 และ/หรือ 510-211 
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-111 and/or 510-211 or depend on 
program committee 

หลักการผลิตยางพารา  การจัดการสวน
ยางพารา  เศรษฐสังคมสวนยางพาราขนาดเล็ก 
สรีรวิทยาการผลิตยางพารา อุตสาหกรรมเบ้ืองตน้ของ
นํ้ายางและไมย้างพารา ระบบตลาดยางพารา 

Principles of rubber production; 
management of rubber plantation; socio-economic 
factors of smallholding rubber-based farming system; 
physiology of rubber production; natural rubber 
product and rubber wood industry; rubber market 
system 
 
510-452     3(3-0-6) 
ปาลม์นํ้ามนั     
Oil Palm 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-111 or depend on program 
committee 
  สถานการณ์ปาล์มนํ้ ามันและนํ้ ามันปาล์ม 
พฤกษาศาสตร์และการใช้ประโยชน์ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเจริญเติบโต การออกดอกและผลผลิต พนัธุศาสตร์
และกระบวนการปรับปรุงพนัธ์ุ วิธีการผลิตท่ีเหมาะสม 

Oil palm and palm oil situation; botany and 
use; factor affecting growth; flowering and yield; 
genetic and breeding processes; suitable practices for 
production 

 
510-453     3(3-0-6) 
พืชเคร่ืองด่ืม   
Beverage Crops 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-111 or depend on program committee 

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจ พฤกษศาสตร์ ชนิดและ
พนัธุ์ การปลูกและการขยายพนัธุ์ การปฏิบติัรักษา การเก็บ
เก่ียวพืชเคร่ืองด่ืม ได้แก่ กาแฟ โกโก้ ชา การแปรรูป
ผลผลิตเบ้ืองตน้ การตลาด และการดูงานนอกสถานท่ี  

Economic importance; botany; species and 
varieties; planting and propagation; cultural practices; 
harvesting  of beverage crops such as coffee, cacao and 
tea; basic processing of beverage crops; marketing; field 
trips 
 
510-454     3(2-3-4) 
ไมผ้ลอุตสาหกรรม    
Industrial Fruit Crops 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-212 or depend on program committee 

พฤกษศาสตร์  การปลูกและปฏิบัติรักษา  การ
ขยายพนัธุ์ อุตสาหกรรมการแปรรูป การดูงานนอกสถานท่ี 

Botany, cultivation and cultural practices; 
propagation; fruit processing; field trips 
 
510-455     3(2-3-4) 
ไมผ้ลเขตร้อน     
Tropical Fruit Crops 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-212 or depend on program committee 

ความสําคญั ถ่ินกาํเนิดและการแพร่กระจายพนัธ์ุ 
การจาํแนก วงศแ์ละพนัธุ์ พฤกษศาสตร์ สภาพแวดลอ้มการ
เจริญเติบโตและพฒันา การดูงานนอกสถานท่ี 

Significance; origin and distribution; 
classification, family, variety and cultivar botany; 
environment of growth and development; field trips 

 

510-456     3(2-3-4) 
การผลิตและการจดัการสวนไมผ้ล   
Fruit Crops Production and Orchard Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-212 or depend on program 
committee 

ระบบการผลิตและระบบสวน การสร้างสวน 
การคดัเลือกชนิดและพนัธ์ุไมผ้ล การปลูก การจดัการ
ระบบนํ้ าและการจดัการธาตุอาหาร การป้องกนักาํจดั
ศตัรูไมผ้ล เกษตรดีท่ีเหมาะสมในสวนไมผ้ล การดูงาน
นอกสถานท่ี 

Fruits production and orchard system; 
orchard construction; selection in species and variety; 
planting; management of irrigation and nutrient; pest 
protection and management; good agricultural 
practices for orchard; field trips  
 
510-457     3(2-3-4) 
การผลิตปาลม์นํ้ามนัเพื่อการคา้   
Commercial Oil Palm Production 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน : 510-111  หรืออยูใ่นดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 510-111 or depend on program 
committee 

ประวติัและลกัษณะของปาลม์นํ้ ามนั การผลิต
ตน้กลา้ การจดัการสวนและการจดัการปุ๋ยท่ีเหมาะสม 
ธุรกิจในห่วงโซ่การผลิต และการจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว 

History and general characteristics of oil 
palm; seedling production; practical fitness for 
plantation and fertilizer  management; business in 
supply-chain 
 
510-461    3(2-3-4) 
เทคโนโลยเีมลด็พนัธ์ุ    
Seed Technology 



รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน 510-211 และ 510-212 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite:  510-211 and 510-212 or depend on program 
committee 

เมล็ดพนัธุ์และเทคโนโลยเีมลด็พนัธุ์ คุณภาพ การ
เ กิดและการพัฒนา  และการสุกแก่  โครงสร้างและ
องคป์ระกอบเคมี การงอก การพกัตวั ความแข็งแรง การ
เก็บเก่ียว  การปรับปรุงสภาพ การเก็บรักษา กฎหมายเมล็ด
พนัธุ์ และการทดสอบคุณภาพเมลด็พนัธุ์ 

Seeds and seed technology; seed quality; 
formation, development and maturation; seed structure, 
chemical components, germination, dormancy and vigor; 
harvesting, conditioning, storage and seed laws; seed 
quality test 
 
510-462     3(2-3-4) 
การผลิตเมลด็พนัธุ์    
Seed Production 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-211 และ 510-212 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-211 and 510-212 or depend on program 
committee 

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ หลักและวิธีการผลิต
เมล็ดพนัธุ์ เทคนิคการผลิตเมล็ดพนัธุ์พืชเฉพาะอย่างการ
รับรองเมล็ดพนัธุ์ การนําพนัธุ์พืชสู่ระบบการผลิตเมล็ด
พนัธุ์เพื่อการคา้  

Seed industry; principles and procedures of seed 
production; techniques of producing seeds of certain 
crops; seed certification ; the introduction of crop 
varieties to commercial seed production 
 
510-463     3(2-3-4) 
การปรับปรุงสภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพืชและเมล็ด
พนัธุ์   
Seed and Grain Conditioning and Storage 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

Prerequisite: depend on program committee 
คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุและเมล็ดพืช หลกัการ

ปรับปรุงสภาพ เคร่ืองคดัแยกทาํความสะอาด การคลุก
ยา และการบรรจุหีบห่อ และหลกัการทาํงาน ปัจจัย
ควบคุมการเก็บรักษา จุลินทรียแ์ละแมลงในโรงเก็บ
รักษาเมล็ด หลกัการและองค์ประกอบการออกแบบ
และการจดัการโรงงานเมลด็พนัธ์ุ 

Quality of seed and grain; principles of seed 
conditioning; seed conditioning machines and their 
principles of separation, treating, packaging, factors 
affecting seed storage, seed storge pests, principles 
and components of seed conditioning plant design 
and management 
 
510-471     3(2-3-4) 
พืชผกัเศรษฐกิจ     
Economic Vegetable Crops 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-212 or depend on program 
committee 

ลกัษณะเฉพาะ พนัธ์ุ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธ์ุ
และสภาพแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ในการ
ผลิต การเกบ็เก่ียว การตลาดของพืชผกัเศรษฐกิจ 

Characteristics, variety, interaction between 
variety and environment; use of new technologies in 
producing, harvesting; marketing of economically 
important vegetable crops 
 
510-472     3(2-3-4) 
พืชสมุนไพร     
Medicinal Plants 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

ความสําคญั การจําแนก การปลูก การเก็บ
เก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว การแปรสภาพ; 



การใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรของประเทศไทยและ
นานาชาติ การดูงานนอกสถานท่ี 

Importance, classification, planting, harvesting 
and postharvest management, processing; utilization of 
medicinal plants of Thailand and various countries; field 
trip 
 
510-481     3(2-3-4) 
ไมด้อกไมป้ระดบั    
Ornamental and Flowering Plants  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 510-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-212 or depend on program committee 

การจาํแนก การปลูก การขยายพนัธุ์ การปฏิบติั
รักษา การใชป้ระโยชน์ การตลาดและธุรกิจไมด้อกไม้
ประดบั 

Classification; cultivation; propagation; cultural 
practices; utilization; marketing and business of 
ornamental and flowering plants 
 
510-482     3(2-3-4) 
การผลิตไมก้ระถางและไมต้ดัดอก  
Productions of Pot-Plants and Cut-Flowers 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-212 or depend on program committee 

เทคนิคการปลูก การปฏิบติัรักษา การผลิตภายใต้
สภาพแปลงปลูกกลางแจง้และในเรือนควบคุม การตลาด
และธุรกิจไมก้ระถางและไมต้ดัดอก 

Cultivation techniques; production under field 
condition and greenhouse; marketing and business of pot 
plants and cut flowers 
 
510-483     3(2-3-4)  
การตกแต่งสถานท่ี    
Landscape Management 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  510-212 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 510-212 or depend on program 
committee 

ประวติั    หลกัในการออกแบบ   ประเภทและ
สไตล์การตกแต่งสถานท่ี   องค์ประกอบส่ิงก่อสร้าง
และพืชพรรณสาํหรับตกแต่งสถานท่ี     ขั้นตอนสาํรวจ
ออกแบบ    การประเมินราคา   ลาํดบัขั้นงานตกแต่ง
สถานท่ีและการบาํรุงดูแลรักษา  

Landscape history,  principle and design, 
landscape types and styles,  hardscape and   plants 
and materials selection for landscape,  landscape 
process, appraisals,  installation, and maintenance 
procedures 
 
510-484     3(2-3-4) 
วิทยาการกลว้ยไม ้    
Orchidology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

ความหมายและความสําคัญ  การจําแนก
ประเภท วสัดุปลูกและภาชนะปลูก โรงเรือนและการ
ปลูกเ ล้ียง  การขยายพันธ์ุและการปรับปรุงพันธุ์ 
เทคโนโลยีหลังเก็บเก่ียว การตลาดและธุรกิจ การ
ประกวดกลว้ยไม ้ 

Definition and significance; identification; 
growing media and container; greenhouse and 
cultivation; propagation and breeding; harvesting and 
postharvest management; marketing and business; 
orchid contest 
 
510-485     3(3-0-6) 
แคคตสัและไมอ้วบนํ้า    
Cactus and Succulents 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 



Prerequisite: depend on program committee 
สกุลและชนิด การปลูกเล้ียงและการดูแลรักษา 

การขยายพนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์ การปลูกแคคตสัเป็น
งานอดิเรกและในเชิงการคา้  

Genera and species; cultivation and caring; 
propagation and breeding; production for hobby and 
commercial  
 
510-496     3(2-3-4) 
หวัขอ้พิเศษทางพืชศาสตร์     
Special Topics in Plant Science 
รายวิชาบงัคบัก่อน:  อยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
Prerequisite:  depend on program committee 

วิทยาการใหม่และน่าสนใจในสาขาพืชศาสตร์ 
New knowledge and innovations in plant science 

 
510-497     1(0-2-1) 
สมัมนา      
Seminar 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน:  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

การสืบคน้ผลงานตีพิมพ์ภาษาอังกฤษในหัวขอ้
วิจยัทางพืชศาสตร์ท่ีทนัสมยั    การอ่านและทาํความเขา้ใจ
เน้ือหา การนําเสนอในท่ีประชุม การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น   การเขียนรายงาน ตามคาํแนะนําของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

Review English publication of recent research in 
plant science; critical reading and understand the article; 
presentation and discussion; report writing under the 
supervision of an advisor   
 
510-498     3(0-9-0) 
ปัญหาพิเศษ     
Special Problems 

รายวิชาบังคบัก่อน:  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร  
Prerequisite:  depend on program committee 

การศึกษาวิจยัในหวัขอ้ทางพืชศาสตร์ท่ีสนใจ 
การนําเสนอผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย 
ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Research of an interesting topic in plant 
science; research presentation; report writing under 
the supervision of an advisor 
 
510-499       9(0-0-27) 
สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร์    
Cooperative Education in Plant Science 
รายวิชาบังคบัก่อน:  อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
หน่วยงานท่ีรับเข้าปฏิบัติงานกําหนด และผ่านการ
คดัเลือกใหเ้ขา้ทาํงาน 
Prerequisite: depend on program committee, plus 
meet host partner’s requirements 

การปฏิบัติงานด้านพืชศาสตร์หรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชนอยา่ง
น้อย 16 สัปดาห์ การสมคัร การคดัเลือก ข้ึนอยู่กบั
ความเห็นชอบของภาควิชาและสถานประกอบการ มี
การเตรียมความพร้อมของนกัศึกษาก่อนการปฏิบติังาน 
การจัดทาํรายงานผลการปฏิบัติงาน และการเสนอ
ผลงานเพื่อประเมินผลการเรียน ประเมินผลทาํร่วมกนั
ระหว่าง บุคคลากรของสถานประกอบการและ
คณาจารยใ์นภาควิชา  

Working in the area of plant science or 
related areas at the government’s institutions or 
private sectors least 16 weeks; application and 
selection based on the agreement between the 
department and host partners; student ‘s preparation 
before working; preparation of  self-study report and 
giving presentation; evaluation based on both parties 
 
 



วชิาเอกสัตวศาสตร์ 
515-111     3(3-0-6) 
หลกัการเล้ียงสตัว ์    
Principles of Animal Husbandry 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

ชนิดและความสาํคญัของสตัวเ์ศรษฐกิจ สรีรวิทยา
ของการยอ่ยอาหาร การสืบพนัธุ์  การสร้างนํ้ านม และการ
เจริญเติบโต พนัธุ์และการปรับปรุงพนัธุ์  โภชนะและการ
ให้อาหารสัตว์ การผลิตสัตว์ไม่เค้ียวเอ้ืองและสัตว์เค้ียว
เอ้ือง สุขศาสตร์สตัวแ์ละการควบคุมโรค 

Species and importance of economical animal; 
physiology of digestion, reproduction, lactation and 
growth; breeds and livestock improvement; animal 
nutrition and feeding; non-ruminant and ruminant animal 
production; animal hygiene and disease control 

 
515-191    50 ชัว่โมง 
การเล้ียงสตัวท์ัว่ไป    
General Animal Raising Practice 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

การฝึกปฏิบัติงานฟาร์มและการเล้ียงสัตว์ ณ 
ฟาร์มภาควิชาสตัวศาสตร์ 

Animal farm practical training and raising on 
Department of Animal Science farm 

 
515-212    4(3-3-6) 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เล้ียงAnatomy and 
Physiology of  Domestic Animals 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 330-101, 515-111 หรืออยูใ่นดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 330-101, 515-111 or depend on program 
committee 

ส่วนประกอบและโครงสร้างทางกายวิภาค
ของสัตวเ์ล้ียง สรีรวิทยาของระบบต่างๆ ในสัตวไ์ม่
เค้ียวเอ้ืองและสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง 

Anotomical composition and structure of 
domestic animals; systemic physiology of non-
ruminant and ruminant animals 

 
515-213     3(3-0-6) 
วิทยาการสืบพนัธ์ุ   
Reproductive Science 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-212 
Prerequisite: 515-212 

ระบบสืบพันธ์ุเพศผู ้และเพศเมียของสัตว ์
ระบบต่อมไร้ท่อท่ีเก่ียวกบัการสืบพนัธ์ุ วงรอบการเป็น
สัด การตกไข่ และการปฏิสนธิ การจดัการผสมพนัธ์ุ 
การตั้ งท้องและการคลอด  โรคทางการสืบพันธุ์  
เทคโนโลยกีารผสมเทียมและการถ่ายฝากตวัอ่อน 

Male and female reproductive system of 
animal;  endocrine system involving reproduction; 
estrous cycle, ovulation, and fertilization; mating, 
pregnancy and parturition management, diseases of 
reproduction, artificial insemination  and embryo 
transfer technology 

 
515-291    ≥100  ชัว่โมง 
ฝึกภาคสนามสตัวศาสตร์ 1    
Animal Science Practices I 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 510-191, 515-191 และ 544-
191 
Prerequisite: 510-191, 515-191 and 544-191 

การปฏิบัติงานทางสัตวศาสตร์  และการ
จดัการฟาร์ม ณ สถานประกอบการท่ีเป็นหน่วยงาน
ราชการและ/หรือเอกชน เพื่อใหเ้กิดทกัษะพื้นฐาน 

Practical training in animal science and farm 
management in goverent agency or enterprise to 
attain basic skill 

 



515-303    3(2-3-4) 
หลกัการฆ่าสตัวแ์ละการชาํแหละ   
Animal Slaughtering and Cutting 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-111 or depend on program committee 

การขนส่งสัตวสู่์โรงฆ่าสัตว ์ วิธีการฆ่าและการ
ชาํแหละ การเก็บรักษาซากและการตดัแต่งเน้ือแบบสากล 
มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Animal transporting to slaughter house; methods 
of slaughtering and carcass cutting; carcass preservation 
and universal cutting; field trip 

 
515-321    3(2-3-4) 
การจดัการฟาร์มสตัวปี์ก    
Poultry Farm Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-111 or depend on program committee 

การผลิตสัตวปี์กทางการคา้ พนัธุ์และการคดัเลือก
พนัธุ์ อาหารและการใหอ้าหาร การจดัการฟาร์ม โรคและ
การควบคุมโรค ผลิตผลจากสัตวปี์ก มาตรฐานฟาร์มสัตว์
ปีก  

Commercial poultry production; breeds and 
selection; feed and feeding; farm management; diseases 
and disease control, poultry poducts, safety and standard 
of poultry farm 

 
515-322    3(2-3-4) 
การจดัการฟาร์มสุกร    
Swine Farm Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-111 or depend on program committee 

การผลิตสุกรทางการคา้ พนัธุ์และการคดัเลือก
พนัธุ์ อาหารและการใหอ้าหาร การจดัการฟาร์ม โรคและ
การป้องกนั ความปลอดภยั และมาตรฐานฟาร์มสุกร  

Commercial swine production; breeds and 
selection; feed and feeding; farm management; 
diseases and disease control, safety and standard of 
swine farm 
 
515-331     3(2-3-4) 
การจดัการฟาร์มโคเน้ือและโคนม   
Beef and Dairy cattle Farm Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-111 or depend on program 
committee 

การผลิตโคเน้ือและโคนมทางการคา้ พนัธ์ุ
และการคดัเลือกพนัธ์ุ อาหารและการให้อาหาร การ
จดัการฟาร์ม โรคและการป้องกนั ผลผลิตเน้ือและนม 
ความปลอดภยั และมาตรฐานฟาร์มโคเน้ือและโคนม  

Commercial beef and dairy production; 
breeds and selection; feed and feeding; farm 
management; diseases and disease control, meat and 
milk products, safety and standard of beef and dairy 
farm 

 
515-332     3(2-3-4) 
การจดัการฟาร์มแพะและแกะ   
Goat and Sheep Farm Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-111 or depend on program 
committee 

การผลิตแพะและแกะทางการคา้ พนัธ์ุและ
การคดัเลือกพนัธ์ุ อาหารและการใหอ้าหาร การจดัการ
ฟาร์ม โรคและการป้องกนั ความปลอดภยั และ
มาตรฐานฟาร์มแพะและแกะ 

Commercial goat and sheep production; 
breeds and selection; feed and feeding; farm 
management; diseases and disease control, safety and 
standard of goat and sheep farm 



515-343    3(2-3-4) 
เทคโนโลยกีารผสมเทียม   
Artificial Insemination Technology 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-212 และ 515-213 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-212 and 515-213 or depend on program 
committee 

กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพนัธ์ุของ
สัตว์เศรษฐกิจ การเตรียมพ่อพนัธุ์และการรีดเก็บนํ้ าเช้ือ 
การผลิตนํ้ าเช้ือสดและนํ้ าเช้ือแช่แข็ง การเตรียมแม่พนัธ์ุ
และการฉีดนํ้าเช้ือ 

Reproductive anatomy and physiology of 
economic livestocks; male preparation and semen 
collection, fresh and frozen semen processing, female 
preparation and semen insemination   

 
515-351    3(3-0-6) 
หลกัโภชนาศาสตร์สตัว ์   
Principles of Animal Nutrition 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 328-302, 515-111 หรืออยูใ่นดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite : 328-302, 515-111 or depend on program 
committee 

องคป์ระกอบของอาหารสัตว ์หน้าท่ีของโภชนะ 
การย่อย การดูดซึม และการใช้ประโยชน์ของโภชนะใน
สัตวไ์ม่เค้ียวเอ้ืองและสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง การประเมินคุณภาพ
อาหารสตัว ์

Feed composition; functions of nutrient; 
digestion, absorption and metabolism of nutrients in 
ruminant and non-ruminant; animal feed quality 
evaluation 

 
515-352     1(0-3-0) 
ปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสตัว ์  
Feeds Quality Analysis Laboratory 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-351 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

Prerequisite: 515-351 or depend on program 
committee 

การเก็บตวัอย่างอาหารสัตว ์ การประเมิน
คุณภาพของวตัถุดิบอาหารสัตว์ โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์และใชส้ารเคมี การวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ทางเคมีของอาหารสตัวโ์ดยวิธีประมาณและวิธีแวนซูท 
การวิเคราะห์แร่ธาตุ และพลงังานรวม 

Feedstuffs sampling; qualitative test for 
feedstuffs by feed microscopic analysis and chemical 
method; feedstuffs chemical composition analysis by 
Proximate and Van Soest methods; mineral and gross 
energy analysis 

 
515-353     3(3-0-6) 
อาหารและการประกอบสูตรอาหารสตัว ์  
Feeds and Ration Formulations 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-351 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-351 or depend on program 
committee 

ก า ร จํ า แ นกปร ะ เ ภทขอ ง อ าห า รสั ต ว ์ 
คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของวตัถุดิบอาหาร
สตัว ์ขอ้จาํกดัในการใชว้ตัถุดิบอาหารสัตว ์สารพิษจาก
เช้ือราในวตัถุดิบอาหารสัตว ์สารกระตุน้สมรรถภาพ
การผลิต มาตรฐานการให้อาหารสัตว ์การคาํนวณสูตร
อาหารสตัวแ์ละการผสมอาหารสตัว ์

Classification of feedstuffs; physical and 
chemical property of feedstuffs; limitation of 
feedstuffs using; mycotoxin in feedstuffs; 
performance stimulants; feeding standard; feed 
formulation and mixing 

 
515-361    3(3-0-6)  
สุขศาสตร์สตัว ์     
Animal Hygiene 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-212, 515-213 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 



Prerequisite: 515-212, 515-213 or depend on program 
committee  

หลกัการสุขาภิบาลการเล้ียงสัตว ์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อสุขภาพสัตว์ ธรรมชาติของการเ กิดโรค 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ การจัดการให้สัตว์
ปราศจากโรคและการควบคุมโรคสตัว ์

Principles of animal hygiene; factors affecting 
animal health; nature of occurring diseases; animal 
epidemics act; hygienic procedures and disease control 

 
515-391    ≥200  ชัว่โมง 
ฝึกภาคสนามสตัวศาสตร์ 2   
Animal Science Practice II 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-191 และ 515-291  
Prerequisite: 515-191 and 515-291 

การปฏิบติังานทางสัตวศาสตร์ และการจดัการ
ฟาร์ม ณ สถานประกอบการท่ีเป็นหน่วยงานราชการและ/
หรือเอกชน 

Practical training in animal science and farm 
management in a goverment agency or enterprise 

 
515-398    3(0-9-0) 
ปัญหาพิเศษ     
Special Problems 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

การวิจัยและการค้นคว้า เ บ้ืองต้นในหัวข้อ ท่ี
กาํหนด การนาํเสนอโครงร่าง การทาํงานทดลอง การเขียน
รายงาน และนาํเสนอ 

Conducting a research project on approved topic; 
proposal defense; conducting the experiment,  report 
writting and presentation 

 
515-401     3(2-3-4) 
การจดัการขอ้มูลทางสตัวศาสตร์   
Data Management in Animal Science 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

การจดัการขอ้มูล การออกแบบและการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้และการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การแปลผลทางสถิติ และ
นาํเสนอขอ้มูล  

Data management; designing and data 
collection, monitoring information and statistical data 
analysis, data interpreting and presentation 
 
515-402    3(3-0-6) 
พฤติกรรมสตัว ์     
Animal Behaviour   
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-212, 515-213 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-212, 515-213 or depend on program 
committee 

ชี ว วิ ท ย าและวิ ว ัฒนาก ารของก าร เ กิ ด
พฤติกรรม ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมและการ
เรียนรู้ของสัตว์ การจัดการด้านพฤติกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการผลิตสตัว ์ 

Animal behavior biology and evolution; 
factors involving animal behavior and learning;  
behavioural and environmental management for 
animal production 

 
515-403    3(3-0-6) 
สวสัดิภาพสตัว ์     
Animal Welfare 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

การประเมินสวัสดิภาพและสุขภาพสัตว ์ 
กฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิภาพสัตว ์ และ
จรรยาบรรณในการใชส้ตัว ์ 



Animal welfare and animal health assessment; 
law,  regulation, and ethics for animal welfare 

 
515-404    3(2-3-4) 
ผลิตภณัฑส์ตัว ์     
Animal Products 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-111 or  depend on program committee 

การแปรรูปและพฒันาผลิตภณัฑ์เน้ือ นม และไข่ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์  และการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภณัฑส์ตัว ์ 

Meat, milk and egg products processing and 
development; packaging design; and animal products 
quality control 

 
515-405     3(3-0-6) 
การตลาดปศุสัตว ์   
Livestock Marketing 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

ภาวะการตลาดและปริมาณสัตวเ์ล้ียงในประเทศ
ไทย การคาํนวณตน้ทุนในการผลิตสัตว ์   อุปสงคแ์ละ
อุปทานของผลิตภณัฑส์ัตว ์ การคา้กบัต่างประเทศ และ
วิธีการส่งออก วิธีปรับปรุงการตลาด สหกรณ์ปศุสัตว ์ ดู
งานนอกสถานท่ี 

Comprises marketing status and livestock 
quantity in Thailand; production cost calculation;  
demand and supply of the animal products; international 
trading and exportation; marketing improvement; 
livestock cooperative; field trip 

 
515-406     3(2-3-4) 
เทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์เน้ือสตัว ์ 
Technology and Meat Science 

รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

เ น้ือ เยื่อจากสัตว์  การ เจ ริญเ ติบโตและ
พฒันาการของเน้ือเยื่อกล้ามเน้ือ ไขมนั และกระดูก  
การจดัการสตัวก่์อนฆ่า  การฆ่าและการจดัการซากและ
เน้ือสัตว์  การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีจากกล้ามเน้ือ
เป็นเน้ือสัตว ์ คุณภาพและมาตรฐานของเน้ือสัตว ์ สุข
ศาสตร์เน้ือสัตว ์ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปรรูป  
การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพเน้ือ คุณค่าทางโภชาการ
ของเน้ือสตัว ์

Animal tissues; growth and development of 
muscle, adipose and bone tissues; pre-mortem 
handling; animal slaughtering and carcass 
management; biochemical changes from muscle to 
meat; quality and standard of meat; meat hygiene; 
technology related to meat processing, meat yield and 
quality improvement, nutritive values of meat 

 
515-407    3(3-0-6) 
การดูแลสตัวเ์ล้ียง    
Pets Care 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

ชนิดและประเภทของสัตว์เล้ียง  กายวิภาค
และสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสตัวเ์ล้ียง การควบคุม
และการฝึกบงัคบัสตัว ์การดูแลและการควบคุมป้องกนั
โรค โรคสตัวสู่์คน  

Types and animal classification; anatomy 
and physiology and behavior of companion animals; 
control and basic training; diseases control and 
management, zoonosis 

 
 
 
 



515-408    3(3-0-6) 
มาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานผลผลิตสตัวป์ลอดภยั
Standard Farm and Standard of SafetyAnimal Products 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

มาตรฐานท่ีใช้ในการผลิตอาหาร แนวปฏิบติัท่ีดี
ทางการเกษตรว่าดว้ยฟาร์มปศุสัตว ์ หลกัการจดัการท่ีดีใน
การผลิต  มาตรฐานผลผลิตจากสัตว  ์ การตรวจพินิจและ
การประเมินคุณภาพ   ระบบการวิเคราะห์อันตรายและ
ความเ ส่ียง  จุดวิกฤต  และการควบคุม   ข้อกําหนด 
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Standard use in food production; good 
agriculture practice in animal livestock; good 
management practice; standard for animal products; 
inspection and quality evaluation; hazard analysis and 
critical control points system; guidelines regulations and 
rules related to standard farm and safety of animal 
products 
 
515-423     3(2-3-4) 
การจดัการโรงฟักไข่    
Hatchery Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 330-101, 515-111 หรืออยูใ่นดุลย
พินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 330-101, 515-111 or depend on program 
committee 

กายวิภาค และสรีรวิทยาของระบบสืบพนัธ์ุของ
สัตวปี์ก การสร้างและการวางไข่ คพัภะวิทยา การคดัเลือก
และเก็บรักษาไข่ การจดัการฟักไข่และโรงฟัก การควบคุม
คุณภาพของลูกไก่ และการผสมเทียม  

Anatomy and reproductive physiology of 
poultry; egg formation and oviposition, embryology, egg 
selection and preservation, incubator and hatchery 
management,  chick quality control, and artificial 
insemination 

 

515-424     3(1-6-2) 
การจดัการผลิตไก่เน้ือในระดบัอุตสาหกรรม 
Industrial Broiler Production Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-321  หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-321  or consent of the department 

ระบบการผลิตไก่เน้ือในระดบัอุตสาหกรรม 
การปฏิบัติ ง านฟา ร์ม  และการประ เ มินผลการ
ประกอบการฟาร์มไก่เน้ือในระดบัอุตสาหกรรม 

Industrial broiler production system; broiler 
farm practices and outcome evaluation 

 
 

515-425     3(1-6-2) 
การจัดการผลิตสุกรในระดับอุตสาหกรรมIndustrial 
Swine Production Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-322 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-322  or depend on program 
committee 

การผลิตสุกรในระดับอุตสาหกรรม  การ
ปฏิบติังานฟาร์ม และการประเมินผลการประกอบการ
ฟาร์มสุกรในระดบัอุตสาหกรรม 

Industrial swine production system; swine 
farm practices and outcome evaluation 
 
515-441     3(3-0-6) 
การปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์    
Livestock Improvement 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 330-360, 347-211, 515-111 
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 330-360, 347-211, 515-111  or depend 
on program committee 

พนัธุศาสตร์ของยนี และยนีท่ีควบคุมลกัษณะ
ต่างๆ ของสตัว ์การถ่ายทอดลกัษณะคุณภาพและ
ลกัษณะปริมาณ พนัธุศาสตร์ประชากร การวางแผน
การปรับปรุงพนัธ์ุ ระบบการคดัเลือกและผสมพนัธุ์ 



เทคโนโลยชีีวภาพในการคดัเลือก และปรับปรุงพนัธ์ุสตัว ์
Genetic in heritance and genes regulating animal 

traits; inheritance of qualitative and quantitative traits; 
population genetics; breeding plan; selection and mating 
system; biotechnologies in animal selection and animal 
breeding 

 
515-446     3(3-0-6) 
เทคโนโลยชีีวภาพขั้นพื้นฐานดา้นสตัวศาสตร์  
Basic Biotechnology in Animal Science 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-111, 515-212  และ 515-213 
หรืออยูใ่นดุลยพินิจของกรรมการ บริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-111, 515-212  and 515-213   or depend 
on program committee 
ทิศทางและการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพทางดา้นอาหารสัตว ์การ
ปรับปรุงพนัธุ์สตัว ์และการสืบพนัธุ์สตัว ์ 
Trend and using of biotechnology in animal feed; 
livestock improvement and animal reproduction 

 
515-453    3(3-0-6) 
โภชนาศาสตร์สตัวป์ระยกุต ์   
Applied Animal Nutrition 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-352  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-352   or depend on program committee 

การประยุกตค์วามรู้ทางโภชนศาสตร์ในการผลิต
สัตว์ การประเมินการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะและ
อาหารสตัว ์มาตรฐานการผลิตอาหารสตัว ์ 

Apply knowledge of nutrition for animal 
production; evaluation the utilisation of nutrients and 
feeds; standards on animal feed production 

 
515-454    3(3-0-6) 
โภชนาศาสตร์สตัวเ์ค้ียวเอ้ือง  
Ruminant Nutrition 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-352  หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

Prerequisite: 515-352   or depend on program 
committee 

ความสําคญัของสัตว์เค้ียวเอ้ือง พฒันาการ
ของระบบยอ่ยอาหาร กระบวนการกินและการบดเค้ียว
อาหาร กลไกการควบคุมการทาํงานของกระเพาะ
อาหาร จุลินทรียว์ิทยาในกระเพาะรูเมน การยอ่ยและเม
แทบอลิซึมของโภชนะ ปัญหาท่ีเกิดจากโภชนาการ   

Importance of ruminant animals;development 
of digestive system; ingestion and mastication of feeds, 
mechanism and regulation of ruminant stomach; rumen 
microbiology; digestion and metabolism of nutrients; 
metabolic disorders 

 
515-455     3(3-0-6) 
การผลิตอาหารสตัว ์    
Animal Feed Manufacturing 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-351, 515-353 หรืออยูใ่น
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-351, 515-353    or depend on 
program committee 

หลักการผลิตอาหารสัตว์ เค ร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการผลิตอาหารสัตว์ การจัดการวตัถุดิบ
อาหารสัตวใ์นโรงงาน การเตรียมวตัถุดิบ ผสมอาหาร 
และการเก็บรักษาอาหารสัตว์ การควบคุมคุณภาพ
อาหารสตัว ์

Principle of animal feed production; types of 
machine and tools in feed mill; feed preparation, 
mixing and storage; feed quality control 

 
515-462     3(3-0-6) 
โรคสตัวเ์ล้ียง     
Diseases of Domestic Animals 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-361 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-361   or depend on program 
committee 



ปัญหาทางเศรษฐกิจของโรคสัตว์เล้ียง ลกัษณะ
อาการของสัตวท่ี์ป่วยหรือเป็นโรค ส่ิงโนม้นาํท่ีมีผลทาํให้
สัตว์ป่วยหรือเป็นโรค การวินิจฉัยและการจําแนกโรค 
หลกัการบาํบดัโรคอยา่งง่าย โรคสัตวท่ี์ติดต่อถึงคน โรคใน
พระราชบญัญติั และการควบคุมโรค 

Economic impact of farm animal diseases; 
clinical sign; predisposing factors; diagnosis and 
classification of diseases; principles of treatment; 
zoonosis; diseases under epidemic act and OIE listed 
disease, disease control 

 
515-463     3(2-3-4) 
ยาและการใชย้าสตัว ์    
Animal Drugs and Usage 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-361 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-361   or depend on program committee 

ประวติั ชนิดของยาและสารสังเคราะห์ท่ีใชใ้น
สัตว ์ สรรพคุณการออกฤทธ์ิในการรักษา ยาอนัตราย 
เทคนิคการใชย้า การปรุงยาพ้ืนฐานท่ีใชใ้นฟาร์ม การเก็บ
รักษายา และกฎหมายและพระราชบญัญติัยา   

History; classification of drugs and chemicals 
used in animal; physiological action of drug; hard drug, 
clinical use; indication of drug usage; preparation of drugs 
used in farm, drug storage; drug act and law 
 
515-471    3(3-0-6) 
การผลิตและการจดัการสตัวป่์า    
Wildlife Production and Management 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-111  or depend on program committee 

ธรรมชาติ นิเวศวิทยาและวงจรชีวิตของสัตวป่์า 
การจดัการและการอนุรักษส์ัตวป่์าและทุ่งหญา้ มีการศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 

Nature; ecology and life cycle of wildlife; 
wildlife and pasture conservation and management; 
field trip 

 
515-472    3(2-3-4) 
การผลิตสตัวพ์ื้นเมืองอยา่งย ัง่ยนื  
Sustainable indigenous animal production 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 515-111 หรืออยูใ่นดุลยพินิจ
ของกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: 515-111  or depend on program 
committee 

ชนิดและความสําคญัของสัตวพ์ื้นเมือง การ
จัดการผลิตสัตว์พื้นเมืองตามวิถีธรรมชาติเพื่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

Species and importances of indigenous 
animal; production management based on nature for 
sustainable development 

 
515-473     3(3-0-6) 
ฟาร์มปศุสตัวผ์สมผสาน     
Integrated  Livestock Farming 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

การทาํฟาร์มปศุสัตวร่์วมกบังานเกษตรอย่าง
อ่ืน การจดัการระบบการผลิต ตน้ทุนและประสิทธิภาพ
การผลิต  

Integration of livestock farming with other 
agriculture; management of production system; cost 
and production efficiency 

 
515-496     3(3-0-6) 
หวัขอ้พิเศษทางสตัวศาสตร์    
Special Topics in Animal Science 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 



หัวข้อเร่ืองท่ีน่าสนใจทางด้านสัตวศาสตร์ ซ่ึง
สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความกา้วหนา้ทางวิชาการ 

Interesting animal science topics which can be 
changed according to academic progress 
 
515-497     1(0-2-1) 
สมัมนา      
Seminar 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

การคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ รวบรวมและเขียน
รายงานเก่ียวกบัความกา้วหนา้ทางสตัวศาสตร์ การนาํเสนอ 
การเขา้ร่วมฟังและอภิปราย  

Literature review;  complication of scientific 
reports writing related to the scientific advance; 
presentation, attention and discussion  

 
515-499    6(0-0-18) 
สหกิจศึกษาทางสตัวศาสตร์     
Cooperative Education in Animal Science 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
Prerequisite: depend on program committee 

การฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ ในฐานะพนักงาน
ชั่วคราว ในหน่วยงานหรือสถานประกอบการตาม
ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยั เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 
16 สปัดาห์  

Basic real-work setting apprenticeship as a 
temporary employee; in an agency or enterprise, 
according to university co-operative education system for 
at least 16 weeks 
 
 
 
 
 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
544-191      100 ชัว่โมง 
งานฟาร์มพ้ืนฐาน   
Basic Farmwork 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

การปฏิบติังานพ้ืนฐานตามสถานีวิจยั และฝึก
ภาคสนามต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย
เน้นการสร้างนิสัยท่ีดีในการทาํงานร่วมกันเป็นหมู่
คณะด้วยความสามัคคี มีวินัย เกิดความกล้าในการ
แสดงความคิด เ ห็น  และการบํา เพ็ญตนให้ เ ป็น
ประโยชนต่์อสงัคม 

Basic practical work at research stations of 
Faculty of Natural Resources put emphasis on 
creating a good team working behavior with unity, 
discipline, courage to express opinion, and behaving 
for public benefit 
 
544-200    1(0-0-3) 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 1      
Co-Curricular Activities I 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: - 
Prerequisite: - 

การทาํกิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ี
หน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  จิตสํานึกสาธารณะ  
การทาํงานเป็นทีมทั้ งในสาขาวิชาและหรือระหว่าง
สาขาวิชา  ภายใตค้าํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

Activities integrating body of  knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating 
morals, ethics and public mind; teamworking within 
and/or across disciplines under the supervision of 
advisors 
 


