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สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

 

ข  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกติ 
 

1)  บงัคับ                  เรียน 67 
หน่วยกิต 
 

4011309 ฟิสิกส์พื�นฐาน 

Fundamental Physics 

3(2-3-6) 

4021101 เคมีทั�วไป 1 

General Chemistry I 

3(2-2-5) 

4021107 เคมีอินทรียพ์ื�นฐาน 

Fundamental of Organic Chemistry 

3(2-2-5) 

4031107 

 

4111101 

ชีววิทยาพื�นฐาน 

Fundamental Biology 

หลกัสถิติ 

Principles of Statistics 

3(2-3-6) 

 

3(3-0-6) 

5001102 

 

หลกัพืชศาสตร์ 

Principles of Plant Science 

3(2-2-5) 

 

5002109 

 

หลกัสรีรวิทยาพืช 

Principles of  Plant Physiology 

3(2-3-6) 

 

5002110 พนัธุศาสตร์เพื�อการเกษตร 

Genetic for Agriculture 

3(2-3-6) 

5002111 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 

Agricultural Microbiology 

3(2-3-6) 

5002502 ภาษาองักฤษเพื�อการเกษตร 1 

English for Agriculture I 

3(2-2-5) 

5002503 ภาษาองักฤษเพื�อการเกษตร 2 

English for Agriculture II 

3(2-2-5) 

5003701 การจดัการฟาร์มเพื�อการเกษตร 

Farm Management  for Agriculture 

3(3-0-6) 

5004701 การตลาดสินคา้เกษตร 

Agricultural Marketing 

3(3-0-6) 

5004907 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 

Special Problems in Agriculture 

3(0-6-3) 



5004904 สัมมนาทางการเกษตร 

Seminar in Agriculture 

1(0-3-2) 

5003901 การวางแผนทดลองและสถิติสาํหรับการวิจยั 

ทางเกษตร 

Experimental Design and Statistics for 

Agricultural Research 

3(2-2-5) 

5011101 ปฐพีวทิยา 

Soil Science                

3(2-2-5) 

5032502 เทคโนโลยกีารขยายพนัธุ์พืช 

Plant Propagation Technology 

3(2-2-5) 

5041101 หลกัการเลี�ยงสัตว์ 

Principles of Animal Science 

3(2-2-5) 

5061102 

 

5082102 

หลกัการเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า 

Principles of Aquaculture 

เทคโนโลยกีารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 

Technology of Plant Pest Control 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

5123102 งานช่างภายในฟาร์ม 

Farm Mechanization 

3(2-2-5) 

5134108 การส่งเสริมการเกษตรแบบยั�งยนื 

Agricultural Extension for Sustainable 

Agriculture 

3(2-2-5) 

              

                                         2)  เลอืก                     ไม่น้อยกว่า                        24      หน่วยกิต 
 

5001105 พืชเศรษฐกจิ 

Economic Crops 

3(2-2-5) 

5001601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื�องตน้เพื�อการเกษตร 

Introduction to Computer Programming 

for Agriculture 

3(2-3-6) 

 

 

5002102 การสาํรวจและเกบ็รวบรวมพนัธุ์พืชในท้องถิ�น 

Survey and Plant Collection in Rural 

Communities 

2(1-2-3) 

5003103 วิทยาการหลงัการเกบ็เกี�ยว 

Post Harvest Technology 

3(2-2-5) 

5002112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีมล็ดพนัธุ์ 

Seed Science and Technology 

3(2-2-5) 



5013201 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
Soil Fertility 

3(2-2-5) 

5013303 เทคโนโลยกีารใช้ดิน ปุ๋ย และนํ�า 

Technology Application of Soil, Fertilizers and 

Water 

3(2-2-5) 

5022201 พืชนํ�ามนั 

Oil Crops 

3(2-2-5) 

5023505 เทคโนโลยยีางพารา 

Para Rubber Technology 

3(2-2-5) 

5024501 เทคโนโลยกีารผลิตขา้ว 

Rice Production Technology 

3(2-2-5) 

5032201 การผลิตผกั 

Vegetable Production 

3(2-2-5) 

5034305 การผลิตไมด้อกไมป้ระดับ 

Floriculture and Ornamental Plant Production 

3(2-2-5) 

5033204 เห็ดและการผลิตเห็ด 

Mushroom and Mushroom Production 

3(2-2-5) 

5033401 หลกัการไม้ผล 

Principles of  Pomology 

3(2-2-5) 

5034502 การเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อของพืชเพื�อการเกษตร 

Plant Tissue Culture in Agriculture 
 

3(2-2-5) 

5034505 เทคโนโลยชีีวภาพด้านพืช 

Plant Biotechnology 

3(3-0-6) 

5074409 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

Agricultural Products Processing 

 

3(2-3-6) 

3) การฝึกประสบการณวืชิาชีพ                               เรียน                           7                หน่วยกติ 

   

5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร ์ 

Preparation for Professional Experience in 

Agriculture  

2(90) 

5003806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร ์ 

Field Experience in Agriculture  

5(230) 

 

 

  

  



 

 

 เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  โดยไม่ซํ� ากบั

รายวิชาที�เคยเรียนมาแลว้และตอ้งไม่เป็นรายวิชาที�กาํหนดให้เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑก์าร

สาํเร็จหลกัสูตรของสาขาวิชา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6        หน่วยกติ 



หมวดวชิาเฉพาะ  

รหสั               ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา                                                                                      น(ท-ป-ต) 

4011309 ฟิสิกส์พื �นฐาน   3(2-3-6) 

 Fundamental Physics  

              ระบบหน่วย  เวกเตอร์  การเคลื�อนที�ของวตัถุ โมเมนตมั  กฎการเคลื�อนที�ของนิวตนั 

โมเมนต ์  งาน   กาํลัง  พลังงาน  เครื�องกลอย่างง่าย  ความหนาแน่น  หลักของอาร์-คีเมเดส  ความรู้

เบื�องตน้เก ี�ยวกบั ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า  กมัมนัตภาพรังสี และการประยกุตใ์ช ้ ฝึกปฏิบตัิการ

ตามเนื�อหาขา้งตน้ 

 

4021101 เคมทีั�วไป 1 3(2-2-5) 

 General Chemistry I  

         หลกัเคมีเบื�องตน้ การจาํแนกสาร สมบตัิของธาตุ สารประกอบ ของผสมสารละลาย วิธี

แยกโดยการกลั�น การกรอง การตกผลึก การใช้ตวัทาํละลายและโครมาโทกราฟี ระบบเปิด ระบบปิด 

ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความเขม้ขน้ของสารละลาย อะตอม โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พนัธะเคมี

เบื�องตน้ ปฏิกริิยา เคมีองคป์ระกอบที�มีผลต่ออตัราของปฏิกริิยา กรด เบส  เกลือ อินดิเคเตอร์ สมบตัิแกส๊ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปริมาตร ความดนัและอุณหภูมิ ทฤษฏีจลน์ โมเลกุลของแกส๊ การแพร่ของแกส๊ ฝึก

ปฏิบตัิการตามเนื�อหาขา้งตน้ 

 

4021107 เคมอีนิทรีย์พื �นฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental of Organic Chemistry  

                            การเกดิไฮบริดอร์ปิทลั สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกริิยาเคมีอินทรีย ์การเรียกชื�อสมบตัิ

กายภาพการเตรียมและปฏิก ิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและ

สารประกอบอินทรียท์ี�มีหมู่ฟังกช์ั�นชนิดต่างๆ เช่น เฮไลท ์แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์

บอกซิลิกและอนุพนัธ์ แอมีนและสารประกอบโมเลกุลใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน เป็นตน้ 

ฝึกปฏิบตัิการตามเนื�อหาขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหสั                  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                                                                 น(ท-ป-ต) 

 

4031107 ชีววทิยาพื�นฐาน 3(2-3-6) 

 Fundamental Biology  

         สารประกอบเคมีในสิ�งมีชีวิต เซลล์ เนื�อเยื�อ การสืบพนัธุ์ การเจริญเติบโต ระบบต่างๆ 

ของสิ�งมีชีวิต การจาํแนกสิ�งมีชีวิต การกาํเนิดชีวิต วิวฒันาการ พนัธุกรรม สิ�งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม 

การอนุรักษ์สิ�งแวดลอ้ม ฝึกปฏิบตัิการตามเนื�อหาขา้งตน้ 

 

4111101 หลกัสถิต ิ 3(3-0-6) 

 Principles of Statistics 

         ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที�ใช้ในชีวิตประจําว ัน 

ข ั�นตอนในการใชส้ถิติเพื�อการตดัสินใจ หลกัเบื�องตน้ของความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจง ความ

น่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต ์การแจกแจงค่าที�ได้จากตวัอย่าง หลักการ

ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร การพยากรณ์ 

 

5001102 หลกัพืชศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Principles of  Plant Science  

                            ความหมายและการจดัจาํแนก ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช 

โครงสร้างและหนา้ที�สาํคญัของราก ลาํตน้ ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสาํคญัที�เกดิขึ�นใน

พืชเก ี�ยวกบัโภชนาการของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจยัที� มีอิทธิพลต่อการ

เจริญเติบโตของพืชและพฒันาการของพืช หลกัการพิจารณาเลือกพืชที�ปลูก หลกัและวิธีการปลูกพชืแบบ

ต่างๆ หลกัการบาํรุงรักษา ขยายพนัธุ์ และปรับปรุงพนัธุ์พืช หลักการเกบ็เก ี�ยวผลผลิต และวิทยาการ

ภายหลงัการเกบ็เก ี�ยวผลผลิต ฝึกปฏิบตัิการจาํแนกโครงสร้างภายในและภายนอกของพืชจากตวัอย่างพืช 

การขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวิธีการต่างๆ การปลูกการบาํรุงรักษาและการเกบ็เก ี�ยวพืชในแปลงปฏิบตัิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหสั                  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                                                                 น(ท-ป-ต) 

 

5001105 พืชเศรษฐกจิ 3(2-2-5) 

 Economic Crops  

                            ความสาํคญัของพืชเศรษฐกจิ  พฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกจิชนิดต่างๆ แหล่งปลูก 

พนัธ์ุ และดินที�เหมาะสม  หลกัการปฏิบตัิบาํรุงพืชเศรษฐกจิ การขยายพนัธ์ุและปรับปรุงพนัธ์ุ  

การเกบ็เก ี�ยว การจดัจาํหน่าย การใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตและการแปรรูป  การปลูกขา้ว ยางพาราและ

พืชเศรษฐกจิที�เหมาะสมกบัทอ้งถิ�น   ประโยชน์และหลักการพิจารณาการทาํไร่นาสวนผสม ตลอดจน

มาตรฐานการผลิตพืช (global GAP) มาตรฐานอินทรีย ์และขอ้มูลมาตรฐานจากมกอช. ฝึกปฏิบตัิการ

จาํแนกลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกจิชนิดต่างๆ ดาํเนินการปลูก การดูแลรักษาตลอดจนการ

เกบ็เก ี�ยวพืชเศรษฐกจิ และการศึกษานอกสถานที� 

 

5001601 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื �องต้นเพื�อการเกษตร   3(2-3-6) 

 Introduction to Computer Programming for Agriculture  

     ความรู้พื�นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โครงสร้าง ลักษณะ และระบบของคอมพิวเตอร์ 

เทคนิคการเขียนผงังานระบบตวัเลข การประมวลผลขอ้มูลเบื�องตน้ การรับขอ้มูล และการแสดงผล

โปรแกรมพื�นฐาน โครงสร้างของโปรแกรมการทดสอบของโปรแกรมการใช้คอมพิวเตอร์ ประยุกต์กบั

งานด้านการเกษตร ฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการเกษตร การพิมพ์งานวิจยัและการนําเสนอ

ผลงานวิจยัดว้ยโปรแกรม Open office การคน้ควา้งานวิจยัต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต 

 

5002102            การสํารวจและเกบ็รวบรวมพันธ์ุพชืในท้องถิ�น                                                     2(1-2-3) 

                          Survey and Plant Collection in Rural Communities 

                             ความสาํคญัและประโยชน์ของการสาํรวจ การเกบ็รวบรวมพนัธ์ุพืช ประเภทของพนัธุ์

พืชที�สาํคญัในทอ้งถิ�น วิธีการสาํรวจ การเกบ็รวบรวมพนัธ์ุพืช และการรักษาพนัธ์ุพืชที�เกบ็รวบรวม  

ฝึกปฏิบตัิการสาํรวจพื�นที� การเกบ็รวบรวมพนัธ์ุพืชทอ้งถิ�น และการปลูกในแปลง 

 

 

 

 

 

 

 



5002109 * หลกัสรีรวทิยาพืช 3(2-3-6) 

 Principles of  Plant Physiology   

 วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น :  5001102 หลกัพืชศาสตร์  

                            ความสาํคญัของกระบวนการทางสรีรวิทยาต่อการผลิตพืช การเจริญเติบโตและ

ปัจจยัที�มีผลต่อการเจริญเติบโต กระบวนการสงัเคราะห์แสง การหายใจ การคายนํ� า การลําเลียง การ

เจริญเติบโต การออกดอก ติดผล และการสุกแกข่องพืช การใชค้วามรู้ทางสรีรวิทยาในการผลิตและ

ปรับปรุงผลผลิตพืช ฝึกปฏิบตัิการตามเนื�อหาขา้งตน้  

   

รหสั                  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                                                                 น(ท-ป-ต) 

 

5002110 * พันธุศาสตร์เพื�อการเกษตร 3(2-3-6) 

 Genetic for Agriculture 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4031107 ชีววิทยาพื�นฐาน 

 

                            พื�นฐานดา้นพนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ของเมนเดล พนัธุศาสตร์โมเลกุล พนัธุศาสตร์

ประชากร และพนัธุวิศวกรรม ความสาํคญัของพนัธุวิศวกรรมต่อการเกษตรในปัจจุบนั หลกัการเบื�องตน้

ของพนัธุวิศวกรรม หลกัการและความสําคญัของพนัธุศาสตร์ต่อการปรับปรุงพนัธุ์พืช ฝึกปฏิบตัิการ

กระจายตวัของยนี การเพาะเลี� ยงแบคทีเรียสาํหรับการทาํพนัธุวิศวกรรมในพืช การตา้นทานสารปฏิชีวนะ

ของยาสูบและการถ่ายยา้ยพนัธุกรรมเบื�องตน้ 

 

5002111 * 

 

จุลชีววทิยาทางการเกษตร 

 

3(2-3-6) 

 Agriculture Microbiology  

 วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 4031107 ชีววิทยาพื�นฐาน  

          ความรู้พื�นฐานทางจุลชีววิทยา การจาํแนกประเภทสณัฐานวิทยา สรีรวิทยาการสืบพนัธุ์ 

การเจริญเติบโต และการควบคุมจุลินทรียท์ี�มีความสาํคญัทางการเกษตร การนาํจุลินทรียม์าใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร  การหมกั การผลิตกา๊ซชีวภาพ ฝึกปฏิบตัิการการใช้กล้องจุลทรรศน์ ชนิดและสัณฐาน

วิทยาของจุลินทรีย ์การเพาะเลี� ยง การนบัจาํนวนและการเกบ็รักษาสายพนัธุ์จุลินทรีย ์เทคนิคการยอ้มสี 

การแยกเชื�อบริสุทธิ�  การจาํแนกเชื�อแบคทีเรียและแมแทบอลิซึมของจุลินทรีย ์

 

 

 



5002112 * วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมลด็พันธ์ุ 3(2-2-5) 

 Seed Science and Technology   

                           ประโยชน์และความสาํคญัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การเกดิและการพฒันา โครงสร้างและ

องคป์ระกอบทางเคมี การงอก การพกัตวั ปัจจยัที�มีผลต่อการผลิต การเกบ็รักษา เทคนิคการทดสอบ

คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ การปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ หลกัเกณฑก์ารรับรองเมล็ดพนัธุ์พืช พ.ร.บ.พนัธุ์พืช 

พ.ร.บ.กกักนัพืชและพ.ร.บ.เมล็ดพนัธ์ุ ฝึกปฏิบตัิการวาดรูปลกัษณะโครงสร้างของเมล็ดพนัธ์ุ การทดสอบ

ความบริสุทธิ�  ความงอกและความแขง็แรงแรงเมล็ดพนัธ์ุ การแกก้ารพกัตวัของเมล็ดพนัธุ์ การตรวจหา

องคป์ระกอบทางเคมีและการยดือายเุมล็ดพนัธ์ุ 

 

รหสั                  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                                                                 น(ท-ป-ต) 

 

5002502 * ภาษาองักฤษเพื�อการเกษตร 1 3(2-2-5) 

 English for Agriculture I  

                            ภาษาองักฤษเพื�อการเกษตร การใชภ้าษาองักฤษเบื�องตน้ที�เก ี�ยวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 

การฝึกทกัษะในการฟังและพูดภาษาองักฤษในเนื�อหาที�เก ี�ยวกบัการเกษตร  พื�นฐานไวยกรณ์สําหรับการ

เขียนบทความทางวิชาการ การเขียนบรรยายกจิกรรมทางการเกษตรแบบพื�นฐาน  ฝึกปฏิบตัิการฟังและ

ออกเสียงพื�นฐาน การเขียนบรรยาย (ไดอารี) กจิกรรมที�บา้นด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆ ฝึกการเตรียมการ

นาํเสนอขอ้มูลเก ี�ยวกบัการเกษตร 

 

5002503 * 

 

ภาษาองักฤษเพื�อการเกษตร 2 

 

3(2-2-5) 

 English for Agriculture II 

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 5002502 ภาษาองักฤษเพื�อการเกษตร 1 

 

                            ภาษาองักฤษเพื�อการเกษตร การอ่านขอ้เขียนจากสาขาต่างๆทางการเกษตร การใชภ้าษา 

ศพัท ์และสาํนวน การบรรยาย และอธิบายกจิกรรมหรืองานทางการเกษตร ขบวนการหรือวิธีการผลิต 

การนําเสนอขอ้มูลหรือผลงานทางวิชาการ ฝึกปฏิบตัิการฟังและจับใจความสารคดีสั� นๆ เก ี�ยวกบั

การเกษตร การเขียนบรรยาย (ไดอารี) กจิกรรมที�บา้นดว้ยภาษาองักฤษง่ายๆ การเตรียมการนาํเสนอขอ้มูล

เก ี�ยวกบัการเกษตร ฝึกการเขียนบทความทางการเกษตรแบบพื�นฐาน  

 

5002811 * การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์  2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Agriculture   

                           การฝึกปฏิบตัิงานจริงภายในสถานศึกษา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั�วโมง การ

เตรียมความพร้อมของผูเ้รียนกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์ในหน่วยงานของ

ราชการหรือสถานประกอบการที�ให้ความร่วมมือที�มีการดาํเนินงานเกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร  



 

5003103  วทิยาการหลงัการเกบ็เกี�ยว 3(2-2-5) 

 Post Harvest Technology  

                            ความสาํคญั   ปัจจยัที�มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลงัการเกบ็เก ี�ยว การเปลี�ยนแปลงของ

กระบวนการทางชีวเคมีเก ี�ยวกบัการแก ่การสุก การเสื�อมสภาพผลผลิต ดัชนีการเกบ็เก ี�ยว การเตรียม

ผลิตผลสดจากแหล่งผลิตสู่ผูบ้ริโภค คุณภาพและ  มาตรฐาน การเกบ็รักษา และการบรรจุหีบห่อ  

ฝึกปฏิบตัิการวดัอตัราการสูญเสียของผลิตผล ควบคุมการสูญเสียของผลไม ้การลดอุณหภูมิของผลผลิต

กบัการเกบ็รักษา และการยดือายกุารเกบ็รักษาผกัและผลไมภ้ายหลงัการเกบ็เก ี�ยว              

 

 

รหสั                  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                                                                 น(ท-ป-ต) 

 

5003701 * การจัดการฟาร์มเพื�อการเกษตร 3(3-0-6) 

 Farm Management for Agriculture  

                            ลกัษณะทั�วไปของฟาร์ม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที�ใชใ้นการจดัการฟาร์ม การวางแผน

และการจดัทาํงบประมาณฟาร์ม การบริหารและการจดัการธุรกจิฟาร์ม การบนัทึกกจิการฟาร์ม การวดัผล

สาํเร็จและวิเคราะห์ธุรกจิฟาร์ม ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อตน้ทุนและรายไดใ้นการทาํฟาร์ม หลกัการคาํนวณ

ผลผลิตฟาร์ม 

 

5003806* การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเกษตรศาสตร์  5(230) 

 Field Experience in Agriculture  

วิชาที�ตอ้งเรียนกอ่น : 5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ 

 

                            การฝึกปฏิบ ัติงานจริงในหน่วยงานของราชการหรือสถานประกอบการที�ให้ความ

ร่วมมือที�มีการดําเนินงานเก ี�ยวขอ้งกบัการเกษตร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 230 ชั�วโมง ปฐมนิเทศ

นกัศึกษากอ่นฝึกประสบการณ์ จดัทาํรายงานปฏิบตัิงาน การนําเสนอกจิกรรมและผลการปฎิบตัิงาน 

ร่วมกบัอาจารยนิ์เทศ หลงัจากเสร็จสิ�นการปฏิบตัิงานแลว้ 

 

5003901 * การวางแผนทดลองและสถิตสํิาหรับการวจิยัทางการเกษตร 3(2-2-5) 

 Experimental Design and Statistics for Agriculture  

                            แผนการทดลองแบบต่างๆและสถิติสาํหรับการวิจยัทางการเกษตร วิธีการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล การนาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการวางแผนการทดลอง  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื�อ

การวิจยัทางการเกษตร และการแปลผลการวิจยั ฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์ขอ้มูลที�มีการวางแผนการทดลอง

แบบต่างๆที�มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที�มีปัจจยัเดียวและมากกว่าหนึ�งปัจจยั 

 



5004701 * การตลาดสินค้าเกษตร 3(3-0-6) 

 Agricultural Marketing  

                            ความสาํคญัของการตลาด หลกัเศรษฐศาสตร์และสถิติที�เก ี�ยวขอ้งกบัการตลาด การ

กาํหนดราคาสินคา้ การประมาณอุปสงคแ์ละอุปทาน ปัจจยัที�มีผลตอ่การบริโภคและอุปทานผลิตผล

เกษตร การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของการตลาด การจดัมาตรฐานสินคา้เกษตร การซื�อขายล่วงหนา้ การ

วางแผนการตลาด การจดัหาเงินทุน และบทบาทของรัฐบาลดา้นการตลาดผลิตผลเกษตร 

รหสั                  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                                                                 น(ท-ป-ต) 

   

5004904 สัมมนาทางการเกษตร 1(0-3-2) 

 Seminar in Agriculture  

                            การคน้ควา้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เขียน แสดงความคิดเห็นทางวิชาการในรูปแบบการ

อภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเก ี�ยวกบัวิทยาการใหม่ ๆ การรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ รวมทั�งปัญหาที�

เก ี�ยวขอ้งทางการเกษตรของประเทศไทย และ/หรือของต่างประเทศ  ฝึกปฏิบตัิการคน้ควา้ วิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ เขียน วิจารณ์และเสนอแนวคิดทางวิชาการและนาํเสนอผลงานวิจยั 

 

5004907* ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 3(0-6-3) 

 Special Problems in Agriculture  

           การคน้ควา้ขอ้มูล และการวิเคราะห์เรื�องที�เป็นประเด็นที�น่าสนใจในปัจจุบนัที�มีผลกระทบต่อ

การเกษตร ดาํเนินการทดลอง/วิจยั/สาํรวจคน้ควา้ออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ ภายใตก้ารควบคุม

ของอาจารยท์ี�ปรึกษา  ฝึกปฏิบตัิการวิเคราะห์เรื�องที�เป็นประเด็นที�น่าสนใจทางการเกษตร ดาํเนินการ

วิจยัหรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่าง  ๆ ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท์ี�ปรึกษา  การจดัทาํเล่ม

งานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

 

 

 



5011101 ปฐพีวทิยา     3(2-2-5) 

 Soil Science                   

                            ความสาํคญัของดิน การกาํเนิดดิน คุณสมบตัิทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพของดิน  

ธาตุอาหารพืช ปุ๋ ยและการใชปุ้๋ ย การปฏิบตัิบาํรุงรักษาดินและนํ� าสาํหรับปลูกพืช การพงัทลายของดิน  

การอนุรักษ์ดินและนํ� า ชนิดของดินในประเทศ ฝึกปฏิบตัิการดูลกัษณะทางกายภาพของดิน การวิเคราะห์

ขนาดอนุภาคของดิน การวดัความชื�นดิน การหาความหนาแน่นรวมของดิน การวดัความเป็นกรด-ด่าง

ของดิน การทาํปุ๋ ยหมกั 

   

5013201 ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 3(2-2-5) 

 Soil Fertility    

                            ปัจจยัที�ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช         ธาตุอาหารและความเป็นประโยชน์ 

ความสมัพนัธข์องธาตุอาหารตอ่การเจริญเติบโตของพชื ชนิดและคุณสมบตัิของดิน การปรับปรุงดิน      

ปัญหาเก ี�ยวกบัความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการแกปั้ญหา  ฝึกปฏิบตัิการประเมินความ

อุดมสมบูรณ์ของดิน วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์พืช ธาตุอาหารที�มีผลตอ่การเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต 

 

 

รหสั                   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา                                                                                    น(ท-ป-ต) 

 

5013303 * เทคโนโลยีการใช้ดนิ ปุ๋ย และนํ�า 3(2-2-5) 

 Technology Application of Soil, Fertilizers and Water   

           คุณสมบตัิทางสณัฐานวิทยา กายภาพ เคมีและชีววิทยาของดิน ที�มีต่อปริมาณและความเป็น

ประโยชน์ของนํ� าในดินและธาตุอาหารพืช การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน     การประเมินระดับ

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปฏิกริิยาสมัพนัธ์ระหว่างดิน ปุ๋ ย นํ� า กบัการเปลี�ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ

พืช ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช  ฝึกปฏิบตัิการเตรียมดินวิธีต่างๆ วิธีการใช้ปุ๋ ย 

ระบบการให้นํ� ากบัพืช การจดัการดิน-นํ� า-ปุ๋ ย ในพืชที�มีความสาํคญัทางเศรษฐกจิ 

5022201 พืชนํ�ามนั 3(2-2-5) 

 Oil Crops  

                            ความสาํคญั  ประโยชน์และชนิดของพืชนํ� ามนั ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ พนัธ์ุและ 

การปรับปรุงพนัธ์ุ  การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกนักาํจดัโรคและแมลงศตัรู การเกบ็เก ี�ยว การ

แปรรูปและการจาํหน่าย ฝึกปฏิบตัิการจาํแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์พืชนํ� ามันอย่างน้อย  3  ชนิด   

(ปาล์มนํ� ามนั  งา ทานตะวนั)   การผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชนํ� ามนั  

 



5023505* เทคโนโลยียางพารา 3(2-2-5) 

 Para Rubber Technology  

                            ความสาํคญัทางเศรษฐกจิของยางพารา ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ พนัธ์ุและการคดัเลือก

พนัธ์ุยาง ลกัษณะยางพนัธ์ุดี การขยายพนัธ์ุ การเพาะพนัธ์ุตน้กลา้ยางพารา การดูแลและบาํรุงรักษา  

การแปรรูป การวางแผนจดัจาํหน่าย ฝึกปฏิบตัิการขยายพนัธ์ุ การเพาะพนัธ์ุตน้กลา้ยางพารา การดูแลและ

บาํรุงรักษา 

5024501 * เทคโนโลยีการผลติข้าว 3(2-2-5) 

 Rice Production Technology  

                          ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของขา้ว  ประวตัิและความสาํคญัของขา้วต่อมนุษย ์ประวตัแิละ

การปรับปรุงพนัธ์ุขา้ว เทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เทคโนโลยกีารทาํนา (นานํ� าฝน/นาชลประทาน) 

ระบบมาตราฐานกบัการผลิตขา้วพื�นเมืองและการผลิตขา้วอินทรีย ์ศตัรูที�สาํคญัของขา้วและการป้องกนั

กาํจดั การเกบ็เก ี�ยวและวิทยาการหลงัการเกบ็เก ี�ยวขา้ว ฝึกปฏิบตัิการจาํแนกลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของ

ขา้ว การตรวจสอบคู่ผสมของสายพนัธ์ุดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป การตรวจสอบความบริสุทธิ� ของขา้ว การ

ตรวจสอบทางกายภาพและเคมีของขา้ว การทาํลายระยะการพกัตวัของขา้วและการทดสอบความงอก 

 

รหสั                  ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา                                                                                     น(ท-ป-ต) 

 

5032201 การผลติผกั 3(2-2-5) 

 Vegetable Production  

                            ความสาํคญัของพืชผกั ประโยชน์ การจาํแนกและการแบ่งชนิดของพืชผกั ชนิด และ

ลกัษณะประจาํพนัธ์ุ การเลือกพื�นที�ในการปลูกผกั การทดสอบความงอก และวิธีเร่งการงอกของเมล็ด

พนัธ์ุผกั การขยายพนัธ์ุ การคดัเลือกพนัธ์ุ ปัจจยัที�มีผลต่อการเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การ

ป้องกนักาํจดัศตัรูพืช การเกบ็เก ี�ยว การตดัแต่ง การบรรจุและการจดัจาํหน่าย ฝึกปฏิบตัิการผลิตผกั

พื�นบา้นหรือพืชผกัสมุนไพรและผกัที�ตลาดตอ้งการในแปลงปลูกอินทรียแ์ละจดัจาํหน่ายผลผลิต 

 

5032502 * เทคโนโลยีการขยายพันธ์ุพืช 3(2-2-5) 

 Plant Propagation Technology  

                           ความสาํคญัและความหมายของการขยายพนัธ์ุพืช ประเภทของการขยายพนัธ์ุพืช  ปัจจยั

ที�เก ี�ยวขอ้งกบัการขยายพนัธ์ุพืช  การดูแลรักษา การใชส้ารเคมีและเทคนิคต่างๆ ในการขยายพนัธ์ุพืช          

ฝึกปฏิบตัิการขยายพนัธ์ุพืชดว้ยวิธีการต่างๆ การดูแลรักษา และเทคนิคในการดูแลพนัธ์ุพืช 

 

 

 

 



5033204 เหด็และการผลติเหด็ 3(2-2-5) 

 Mushroom and Mushroom Production  

                           ประวตัิความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และความสาํคญัของเห็ด ชีววิทยาของ

เห็ดการจดัแบ่งประเภทเห็ด สภาพแวดลอ้มที�เก ี�ยวขอ้งกบัการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี� ยงเชื�อเห็ด ศตัรูเห็ด 

เห็ดที�มีความสาํคญัทางเศรษฐกจิของไทย  แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย  เห็ดพิษ    การถนอมและการ 

แปรรูปผลิตภณัฑเ์ห็ด ฝึกปฏิบตัิการเตรียมอาหารวุน้ การโคลนเชื�อเห็ด การเพาะเลี� ยงเส้นใยเห็ดโดยใช้

และไม่ใชเ้มล็ดธญัพืช การเพาะเห็ดนางรมฮงัการี เห็ดนางนวลและเห็ดฟาง สภาพแวดลอ้มและการออก

ดอกของเห็ด  

 

รหสั                   ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา                                                                                    น(ท-ป-ต) 

 

5033401 หลกัการไม้ผล     3(2-2-5) 

 Principles of Pomology  

                           ไมผ้ลและการจาํแนกประเภทของไมผ้ล ส่วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล การออกดอก

และสรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพื�นที�ปลูก การ

เลือกชนิดพนัธ์ุไมผ้ลที�เหมาะสมกบัสภาพพื�นที�และความตอ้งการของตลาด การเตรียมพื�นที�ปลูกไม้ผล 

การดูแลรักษา ปรับปรุง การบาํรุงไมผ้ล วิธีการขยายพนัธ์ุที�เหมาะสมกบัไม้ผลแต่ละชนิด การเกบ็เก ี�ยว 

การปฏิบตัิการหลงัการเกบ็เก ี�ยว และการตลาดไมผ้ล ฝึกปฏิบตัิการวาดรูปโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆ 

ของไมผ้ล การสาํรวจตลาดไมผ้ล การเลือกพื�นที�และการเตรียมพื�นที�ปลูกไมผ้ล การดูแลรักษาสวนไมผ้ล 

และวิธีการเกบ็รักษาไมผ้ลภายหลงัการเกบ็เก ี�ยว 

 

5034305 * การผลติไม้ดอกไม้ประดบั 3(2-2-5) 

 Floriculture and Ornamental Plant Production  

                            ความสาํคญั ประโยชน์ และ เทคโนโลยกีารผลิตไมด้อกไมป้ระดบั การจดัแบ่งประเภท

ของไมด้อกไมป้ระดบั  ปัจจยัที�เก ี�ยวกบัการผลิตไมด้อกไมป้ระดบั  การจดัการภายหลงัการเกบ็เก ี�ยวและ

การตลาด การประยกุตใ์ชไ้มด้อกไมป้ระดับในการจดัสวนหรือตกแต่งสถานที� ฝึกปฏิบตัิการทดสอบ

ความงอกของเมล็ดไมด้อกไมป้ระดบั การผลิตกลา้ไมด้อก ไมป้ระดบั การขยายพนัธ์ุและการดูแลรักษา

ไมด้อกไมป้ระดบั การสาํรวจตลาดไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกและการจดัการไม้ดอกไม้ประดับเพื�อ

การคา้ วิทยาการหลงัการเกบ็เก ี�ยวไมด้อกไมป้ระดบัและการจดัสวนถาด 

 

 

 

 



5034502 การเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อของพืชเพื�อการเกษตร 3(2-2-5) 

 Plant Tissue Culture in Agriculture  

                         ความหมายของการเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อพืชตอ่การพฒันาทางการเกษตร การเตรียมหอ้ง  และ

เครื�องมือในการเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อ  อาหารสาํหรับการเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อพชื    การเตรียมชิ�นส่วนพืชสาํหรับ

การเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อ ขั�นตอนการเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อพืช เทคนิคการเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อและอวยัวะของพืช  

ฝึกปฏิบตักิารเตรียมอาหารวุน้ การฟอกเนื�อเยื�อจากส่วนต่างๆของพืช การชกันาํยอดจากส่วนตา่งๆของพืช 

การเพาะเลี� ยงเอ็มบริโอจากใบอ่อนของออ้ยและลาํตน้อ่อนของขา้ว 

 

รหสั                  ชื�อและคาํอธบิายรายวชิา                                                                                     น(ท-ป-ต) 

 

5034505 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 3(3-0-6) 

 Plant Biotechnology  

                            ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช จีโนมและยีนของพืชเพื�อการปรับปรุง

คุณภาพพืช ความสําคญัของการเพาะเลี� ยงเนื�อเยื�อพืชและการประยุกต์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพนัธุ

วิศวกรรมดา้นพืช การถ่ายยนีจากสิ�งมีชีวิตบางชนิดเขา้สู่พืช การควบคุมการแสดงออกของยนีในพืช การ

ประยุกต์งานวิจยัเทคโนโลยีชีวภาพของพืชเพื�อการปรับปรุงคุณภาพ เพิ�มผลผลิตของพืช และรักษา

สภาพแวดลอ้ม 

 

5041101 หลกัการเลี �ยงสัตว์ 3(2-2-5) 

 Principles of Animal Science  

            ประโยชน์และความสําคญัของการเลี� ยงสัตว์ ความเหมาะสมของการเลี� ยงสัตว์กบั

สภาพแวดลอ้ม พนัธ์ุสตัวแ์ละลกัษณะประจาํพนัธ์ุ ประเภทและชนิดของการเลี� ยงสัตว์ พื�นฐานของการ

ปรับปรุงพนัธุ์สัตว์ การเลี� ยงดูและบาํรุงรักษาสัตว์ในระยะต่าง ๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การ

ป้องกนัและควบคุมรักษาโรคสตัว ์การจดัการฟาร์มสตัวเ์พื�อการให้ผลผลิตของสตัว ์การจดัจาํหน่ายและ

การทาํผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์บญัชีที�จาํเป็นในการเลี� ยงสตัว ์และมาตรฐานการผลิตสตัว ์ฝึกปฏิบตัิการจดัการ

สภาพแวดลอ้ม การเตรียมอาหารสตัว ์การเลี� ยงสตัว ์

 

5061102 * หลกัการเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�า 3(2-2-5)    

 Principles of Aquaculture  

                           ประวตัิการเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� าในต่างประเทศและประเทศไทย การเพาะเลี� ยงสัตว์นํ� าใน

ประเทศไทย และต่างประเทศในปัจจุบนั หลกัเกณฑแ์ละการเตรียมการเพาะเลี� ยงสัตว์นํ� าชนิดต่าง ๆ ที�มี

คุณค่าทางเศรษฐกจิ และมาตรฐานการผลิตสตัวน์ํ� า ฝึกปฏิบตัิการเตรียมบ่อ การตรวจสอบคุณภาพนํ� าและ

ดิน การทาํอาหารสตัวน์ํ� า การเพาะพนัธ์ุสตัวน์ํ� า การอนุบาลลูกสตัวน์ํ� า การบรรจุสินคา้สาํหรับการ 

ขนยา้ย การเลี� ยงสตัวน์ํ� า 



 

5074409 * การแปรรูปผลติผลทางการเกษตร 3(2-3-6) 

 Agricultural Products Processing  

                           ความหมายและความสาํคญัของการแปรรูปผลิตผลทางเกษตร  ปัจจยัที�มีผลตอ่การ 

เสื�อมเสียของผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภณัฑ ์วิธีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลิตภณัฑ์

อาหารดว้ยวิธีต่างๆ การควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑอ์าหาร และบรรจุภณัฑ ์ฝึกปฏบิตัิการแปรรูป

ผลิตผลทางการเกษตรดว้ยวิธีการต่างๆ 

 

รหสั                  ชื�อและคาํอธิบายรายวชิา                                                                                 น(ท-ป-ต) 

 

5082102 เทคโนโลยีการป้องกนักาํจัดศัตรูพืช 3(2-2-5) 

 Technology of Plant Pest Control  

                            ความหมายของศตัรูพืช ความสาํคญัของศตัรูพืชต่อการเกษตรและอื�นๆ ประเภทและ

ชนิดของศตัรูพืช การแพร่ระบาดของศตัรูพืช การประเมินความเสียหายที�เกดิจากศตัรูพืชในทางเศรษฐกจิ 

หลกัการป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืชดว้ยวิธีการต่างๆ เครื�องมือและอุปกรณ์ในการป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 

เทคนิคการป้องกนักาํจดัศตัรูพืชที�เหมาะสมในสภาพปัจจุบ ัน ความปลอดภยัต่อชีวิตและธรรมชาติ               

ฝึกปฏิบตัิการจดัการศตัรูขา้วในสภาพแปลงปลูกจนถึงระยะหลงัการเกบ็เก ี�ยว 

 

5123102 * งานช่างภายในฟาร์ม 3(2-2-5) 

 Farm Mechanization  

                            ความรู้พื�นฐานทางดา้นวิศวกรรมเพื�อการเกษตร ประวตัิโดยยอ่ของการนาํเครื�องจกัรกล 

มาใชท้างการเกษตร ความรู้เบื�องตน้เก ี�ยวกบังานโลหะ งานปูนและงานไม้ การใช้เครื�องจกัรกลทาง

การเกษตร การเรียนรู้ข ั�นพื�นฐานในหลักการของเครื�องยนต์สันดาปภายใน การบาํรุงรักษาและความ

ปลอดภยัในการใชเ้ครื�องจกัรกลทางการเกษตร ฝึกปฏิบตัิการงานโลหะเบื�องตน้ การควบคุมไฟ    การ

ดูแลซ่อมแซมเครื�องยนตส์นัดาปภายใน การขบัรถไถหรือเครื�องยนตท์างการเกษตร  

 

 

 

 

 

 

 

 



5134108 * การส่งเสริมการเกษตรแบบยั�งยืน 3(2-2-5) 

 Agricultural Extension for Sustainable Agriculture  

           วิวฒันาการ ความหมาย ความสาํคญั ปัญหาและการพฒันาการเกษตรของไทย  ความรู้

ทั�วไปเก ี�ยวกบัการส่งเสริมการเกษตร  บทบาท หนา้ที� ความรู้ความชาํนาญ คุณสมบตัิพิเศษของ 

นกัส่งเสริม  องคป์ระกอบของการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้และการ

ยอมรับนวตักรรมของเกษตรกร ระบบการเกษตรทฤษฏีใหม่ กจิกรรมเสริมประสิทธิภาพดา้นการเกษตร

แบบย ั�งยนื ระบบการเกษตรแบบย ั�งยนื เกษตรอินทรีย ์เกษตรธรรมชาติ วนเกษตรและเกษตรผสมผสาน 

การพฒันาการเกษตรแบบย ั�งยืน การศึกษานอกสถานที� ฝึกปฏิบตัิการทาํกจิกรรมเกษตรอินทรียแ์บบ

ผสมผสานทั�งการปลูกพืช การเลี� ยงสตัว ์การเพาะเลี� ยงสตัวน์ํ� า การเผาถ่านนํ� าสม้ควนัไม ้การทาํปุ๋ ยและ 

นํ� าหมกัชีวภาพ 
 


