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1. กลุมวิชาแกน 
PHYS 1101   ฟสิกสพื้นฐาน                                                           3(3-0) 

 Fundamental Physics 
  ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน   ความดันของ
ไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบแกวง
กวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา   คุณสมบัติเชิงความรอนของสสาร 
ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 
กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช 
 

PHYS 1102  ปฏิบตัิการฟสกิสพื้นฐาน 1(0-3) 
   Fundamental Physics Laboratory 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา  10  ปฏิบัติการ 
 

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน            3(3-0) 
  Fundamental Chemistry 
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  อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส   
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร 
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร 
 

CHEM 1102 ปฏิบตัิการเคมพีื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental Chemistry Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิารเคมี  
เทคนิคการเตรยีมสารละลายเบื้องตน  ไฮโดรลิซิส   บัฟเฟอร   สมดุลเคมี   คาคงตัวของกรด-เบส   
การไทเทรตและอินดิเคเตอร  อุณหพลศาสตร 
 
 
BIO 1107  ชีววิทยาพืน้ฐาน               3(3-0) 
  Fundamental  Biology 
  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพนัธุและการเจริญเติบโต    
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลาํเลียงในรางกาย ระบบ
ประสาทและฮอรโมน  กําเนดิและวิวัฒนาการ  พันธุกรรม  การจําแนกสิ่งมีชีวิต   พฤติกรรม
ของสัตว    นิเวศวิทยา 
 
BIO 1108 ปฏิบตัิการชีววิทยา 1(0-3) 
  Fundamental  Biology  Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสบืพันธุ
และการเจริญเติบโต  การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการ
ลําเลียงในรางกาย  ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนดิและววิัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนก
สิ่งมีชีวิต    พฤติกรรมของสัตว   นิเวศวทิยา 
 
MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0) 
  Calculus 1 
  ฟงกชันและกราฟ ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยุกต อินทิกรัล 
อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศัย แนะนําอนุพันธยอย 
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2. กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
CHEM 2405 เคมีอินทรีย      3(3-0) 
  Organic Chemistry 
  ศึกษาการเกิดไฮบริดออรปทัล สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย การเรียกชื่อ 
สมบัติกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน สารประกอบอะโรเมตกิ
และสารประกอบอินทรียที่มหีมูฟงกช่ันชนดิตางๆ เชน เฮไลด แอลกอฮอล อีเธอร แอลดีไฮด คีโตน 
กรดคารบอกซิลิก และอนพุันธอะมีน   
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CHEM 2406 ปฏิบตัิการเคมอิีนทรีย        1(0-3) 
  Organic Chemistry   Laboratory 
  เทคนิคเบื้องตนทางเคมีอินทรีย  การทดสอบสมบัติบางประการของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน  และสารประกอบอินทรยีที่มีหมูฟงกชันชนิดเดยีว 

 
CHEM 3705 ชีวเคมี 3(3-0) 
  Biochemistry 
  โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต พรอมทั้งสมบัติ หนาทีแ่ละบทบาทของเซลล และ
องคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิพิด (Lipid) 
วิตามิน และฮอรโมน การยอย การดูดซึมอาหาร เมเทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต ลิพิดและโปรตนี 
 
CHEM 3706 ปฏิบตัิการชีวเคมี 1(0-3) 
  Biochemistry   Laboratory 
  สารละลายบัฟเฟอร      การทดสอบสมบัติและวิเคราะหหาปริมาณของกรดแอมิโน 
โปรตีน  เอนไซม  คารโบไฮเดรต  ลิพิด  และชีวพลังงานของเซลล 
 
BIO 2501 พันธุศาสตร        3(2-3)   
  Genetics 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน  3(3-0) 
                                          BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 
  ความรูพื้นฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเน
ผลลัพธที่เกิดในลูกผสม โอกาสและ Chi-square ยีนส โครโมโซม และการจําลองของสารพันธุกรรม 
ยีนสเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชั่น เพศ การกําหนดเพศ ความสัมพันธระหวางลักษณธและเพศ มัลติ
เปลแอลลีล การควบคุมของยีนสเชิงปริมาณและคณุภาพ การแปรปรวนของลูกผสม การแปรปรวน
ของจํานวนโคโมโซมและการเปลีย่นแปลงรูปรางของโคโมโซม การถายทอดพันธกุรรมนอกนวิเคลยีส 
พันธุศาสตรประชากร พันธวุิศวกรรม 
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BIO 2701 จุลชีววิทยา        3(2-3) 
  Microbiology 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: BIO   1107  ชีววทิยาพื้นฐาน  3(3-0) 
                                          BIO   1108  ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน  1(0-3) 
  ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา เปรียบเทียบเซลลโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนก
ประเภทจุลินทรีย สัณฐานวทิยา การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม พันธุกรรม การสืบพันธุ การควบคุม
จุลินทรีย จุลินทรียทางสิ่งแวดลอม และการประยุกตใชจลิุนทรียทางดานตางๆ 

 
STAT 1101 หลักสถิติ       3(3-0) 
  Principles of Statistics  
  ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชในชวีติประจําวนั 
ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมาย
ทางคณิตศาสตร โมเมนต การแจกแจง ความนาจะเปนแบบทวินาม ปวรซอง และปกติ การแจกแจง
คาที่ไดจากตวัอยางสุม หลักการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกบัคาเฉลี่ย 
สัดสวนและความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุม และสองกลุม การหาสหสัมพันธ และการ
ถดถอยเชิงเสนเดียว วชิานี้ใหเนนศกึษากรณีตัวอยางและแบบประยกุตของวิธีการใหเหมาะสมกบั 
แตละวิชาเอก 
 
GAG 1102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพชื        3(2-2) 
  Plant Science and Technology 
  ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช  โครงสรางและหนาที่สําคัญ
ของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการ
ของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเตบิโตของพืชและ
พัฒนาการของพืช การจําแนกประเภทพชื หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืช
แบบตางๆ หลักการบํารุงรักษา หลักการขยายพนัธุและปรับปรุงพันธุพืช หลักการเก็บเกีย่วผลผลิต 
และวิทยาการภายหลังการเกบ็เกี่ยวผลผลิต  

ปฏิบตัิการ ในหองปฏิบัติการและแปลงปฏิบัติการพืชตามเนื้อหา 
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GAG 4902 ปญหาพิเศษ 3(250) 
  Special Problems 
  ศึกษาคนควาปญหาการเกษตรที่เกีย่วของกบังานที่เรียน รายงานคนควาของนกัศกึษา
จากการทดลองดานตางๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดษิฐรวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน หรือดําเนินการ
วิจัยหรือการออกแบบสอบถามบุคคลตางๆ  
 
GAG 4904 สัมมนาการเกษตร        2(2-0) 
  Seminar in Agriculture 
  การอภิปรายกลุม   การเสนอรายงานเกีย่วกับวิทยาการใหมๆ    การรวบรวมขอมูล
ตางๆ รวมทั้งปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของประเทศไทย และ / หรือของตางประเทศ 

 
GAG 4905 การวางแผนการทดลองและสถิติท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 3(3-0) 
  Experimental Design in Agriculture 
  หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง วิธีการวางแผน การทดลองแบบ
ตางๆ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวางแผนการทดลอง 
และวิเคราะหผลการทดลองทางการเกษตร 

 
SOIL 1101 ปฐพีวิทยา       3(2-2) 
  Soil Science 
  ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน 
ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบตัิบํารุงรักษาดนิและน้ําสําหรับปลูกพชื การพังทลายของดนิ 
การอนุรักษดนิและน้ํา ชนิดของดินในประเทศไทย  
  ปฏิบตัิการ การกําเนิดดนิ การวิเคราะหคณุสมบัติตางๆ ของดิน การหาความชื้น
ของดิน การศกึษาตัวอยางปุย การเปรยีบเทียบคุณสมบตัิของปุยโดยการปลูกหรือทดลอง การทําปุย
หมัก การใชปุยอินทรียในแปลงทดลอง 
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HORT 3501 หลักการขยายพันธุพืช                 3(2-2) 
  Principles of Plant Propagation 
  อุปกรณและการเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับการขยายพันธุพืช ประโยชนและ
ความสําคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุพืช ปจจัยที่เกีย่วของกับการขยายพนัธุพืช การขยายพนัธุพืชโดย
วิธีการตางๆการดูแลรักษา การใชสารเคมีและเทคนิคตางๆ ในการขยายพันธุพืช 
   ปฏิบตัิการ การขยายพันธุพชืแบบตางๆการดูแลรักษา 
 
  ANSC 1101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตสตัว    3(2-2) 
  Animal   Science and Technology 
  หลักเบื้องตนของการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทัว่ไปเชน สุกร ไกเนื้อ ไกไข โคเนื้อ และ
โคนม เพื่อช้ีใหเห็นถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตและความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา 
การผลิตสัตวเศรษฐกิจใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดานพันธุสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว โภชนศาสตร
สัตวสรีรวิทยาของการผลิตสัตว  การจัดการเล้ียงดู การสุขาภิบาล และโรคทางปศุสัตวของประเทศ
ไทย การนาํความรูทางดานเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง การผลิตสัตวใน
ระบบอุตสาหกรรมครบวงจร 

 
FM 1101 งานชางเกษตร      3(2-2) 
  Principles of Farm Mechanics 
  ประวัตแิละความสําคัญ การพัฒนาเครื่องมือชางเกษตร ความรูเบื้องตนเกีย่วกับ
งานชางโลหะ ชางไม ชางปูน ไฟฟา และเครื่องจักรกลโรงงาน การซอมบํารุง ความปลอดภยัใน
โรงงาน การจดัการโรงงาน 

 
เลือก 
LAW 3408 กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร 3(3-0) 
  Agricultural Law 
  ศึกษาความสําคัญของการใชกฎหมายในการเกษตร ระบบการถือครองที่ดินโดย 
ทั่วไป การปฏิรูปที่ดิน การควบคุมที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การแกปญหาโดยมาตรการทางกฎหมาย
ตางๆ และศกึษาสาระสําคัญในกฎหมายฉบับตางๆ เชน พ.ร.บ. พันธุพืช พ.ร.บ. ปุย พ.ร.บ. 
วัตถุมีพิษ พ.ร.บ. โรคสัตว พ.ร.บ. ชลประทาน พ.ร.บ. ประมง พ.ร.บ. ปาไม พ.ร.บ. เมล็ดพันธุ 
พ.ร.บ. กักกนัพืช พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาต ิพ.ร.บ. อุทยานแหงชาตเิปนตน 
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MGT 2206 การจัดการฟารม 3(3-0) 
  Farm Management 
  ภาวะการทําฟารมในประเทศไทย ประเภทของฟารม การนําหลักการจัดการและ
หลักเศรษฐศาสตรมาใชประโยชนในการทาํฟารม หลักพิจารณาในการจัดการฟารม ไดแก การเชา 
การซื้อฟารม การใชเครดิต การทําบัญชี การวัดผลสําเร็จในการทําฟารมและปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกบั
การจัดการฟารม 
 
GAG 1101 หลักการเกษตรเบื้องตน 3(2-2) 
  Principles of Agriculture 
  ความหมายและความสําคัญของการเกษตร ความสัมพันธระหวางดนิกับการเจริญเติบโต
ของพืช หลักการปลูกพืช การขยายพันธุพชื ธาตุอาหารพืชและปุย ศัตรูพืช การปลูกพืชเฉพาะอยาง 
หลักการเลี้ยงสัตว อาหารสัตวและการสขุาภิบาลสัตว หลักการถนอมผลิตผลเกษตร การจําหนาย
ผลิตผลเกษตร 
  ปฏิบตัิการ    ถนอมผลิตผลเกษตร     ปลูกพชืและเลี้ยงสัตว 
 
GAG 1104 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร  3(3-0) 
  Information System in Agriculture 
  ระบบสารสนเทศพืน้ฐาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การจดัระบบสารสนเทศ
เพื่อการเกษตร การประยกุตใช สารสนเทศในธรุกิจการเกษตร 

 
GAG 1301 การสรางงานอาชีพทางการเกษตร 2(2-0) 
  Innovation of Agricultural Occupations 
  พฤติกรรมของผูบริโภค ความตองการผลผลิตเกษตรกรรม ลักษณะการรวมตัวของ
สังคม อํานาจการตอรอง การทดสอบตลาด การโฆษณาสินคา การเสี่ยงตอการลงทุน การเก็งกําไร 

 
GAG 1302 ความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการพัฒนาการเกษตร 3(3-0) 
  Creativity in Agricultural Development 
  ความหมายและ ประโยชนของความคิดริเร่ิมสรางสรรค เทคนิคคิดในแนวขาง 
(Lateral Thinking) เทคนิคหมวกคดิหกใบ (Six Thinking  Hats)  การประยุกตใชความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในงานพัฒนาการเกษตร 
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GAG 2102 การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถิ่น        2(1-2) 
  Survey and Plant Collection in Rural Communities 
  ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุพืช ประเภทของ
พันธุพืชที่สําคัญในทองถ่ิน วิธีการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุพืช และการรักษาพันธุพืชที่เก็บ
รวบรวม 

 
GAG 2103 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานดานการเกษตรในทองถิ่น            3(2-2) 
  Research  for Development  in  Local  Agriculture 
  ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาทางดานการเกษตรในเชิงทดลองหรือเชิงสํารวจ เนน
ความคิดริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ การนาํทฤษฎีและภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตใชใน   
การแกปญหาหรือสรางองคความรูใหม  เพื่อการพัฒนางานดานการเกษตรในทองถ่ิน 

 
GAG 2105 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดาํริ        3(2-2) 
  Royal Theory for Agriculture 
  ความสําคัญ   หลักการ   วิธีดําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติตอระบบ
เศรษฐกิจระดบัครัวเรือน ระดับชุมชน 
  ภาคปฏิบัตแิปลงสาธิตการเกษตร ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ โดยอาศัยหลักการ 
30-30-30-10 ใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเขาใจในหลักการและความสัมพันธของพืช-สัตวในระบบนี้ 

 
GAG 2106 เกษตรอินทรีย 3(2-2) 
  Sustainable  Agriculture  
  หลักการและแนวทางในการทําเกษตรอินทรีย  การบูรณาการเกษตรรปูแบบตางๆ 
ประโยชนที่สงผลตอสภาพแวดลอม  เศรษฐกิจและสังคม 

 
GAG 2107 หลักนิเวศวิทยาในระบบการปลูกพืช 3(2-2) 
  Principle   of Ecology  in  Cropping  System 
  ความหมายความเขาใจ  หลักการสําคัญในระบบนิเวศ  ความสัมพนัธและ การ
เกื้อกูลกันระหวางสิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดลอม  อากาศ  ดิน  น้ํา  ปาไม  สัตว  มนุษย  การจัดการระบบ
การปลูกพืชใหเหมาะสมในระบบนิเวศ  เพื่อใหมีศกัยภาพการใชแบบยั่งยืน 
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GAG 2108 การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(2-2) 
  Conservation  and  Management  of  Natural  Resources 
  ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางทรัพยากร 
ธรรมชาติกับการใหผลผลิตทางการเกษตร ปจจัยที่มีผลตอการเสื่อมสลายของทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวปฏิบัตใินการรักษา  ปรับปรุง  และพฒันา ทรัพยากร ธรรมชาติ  กฎหมายสําคญัที่เกี่ยวของกบั
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
GAG 2109 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมพืชในทองถิ่น 3(2-2) 
  Plant   Genetic  Diversity 
  แหลงพันธุกรรม   การกระจายและความผันแปรทางพันธุกรรมพืชในทองถ่ิน  การ
เก็บรวบรวมพนัธุพืชในสภาพของธรรมชาติและในแหลงรวบรวมพันธุ  การอนุรักษและการ
คุมครองความหลากหลายทางพันธุกรรมพชืในทองถ่ิน 
 
GAG 2201 การประกวดและตัดสินพชื        1(0-3) 
  Plants Contest 
  ความสําคัญและประโยชนทีไ่ดจากการประกวด ลักษณะและคุณสมบัตปิระจําพนัธุ 
การเตรียมพืชเขาประกวด หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินพืชชนิดตางๆ ขอควรคํานึงในการจัด
ประกวดพืช 

 
GAG 3102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพชื        3(2-2) 
  Plant Growth Regulator and Chemicals 
  ประโยชนและความสําคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชประเภท และ
ชนิดของสารควบคุมการเจรญิเติบโต วิธีการเตรียมและการใชสารควบคุมการเจริญเตบิโตแบบตางๆ 
การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตางๆ การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และผลของ
สารที่มีตอสภาวะแวดลอม 
  ปฏิบตัิการเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตางๆ และการใชสารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิดตางๆ กบัพืช  เชน การเรงราก การออกดอก การตดิผล การเรงการสุกของผลไม 
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GAG 3103 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว                    3(2-2) 
  Post harvest Technology 
  ความสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ว สรีรวิทยาหลัง
การเก็บเกีย่ว  ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว  การเก็บเกี่ยว  คุณภาพและมาตรฐานโรคและแมลงหลังเก็บเกีย่ว
และการปองกนักําจัด 
  ปฏิบตัิการ  การวัดอัตราการหายใจ  ผลไม  การเตรียมตัวดูดซึมเอทีลีน การควบคุม
การสุกของผลไม  การยืดอายุผัก  ผลไม  ดอกไม 
                 
GAG 4102  เทคนิคการปรับปรุงพันธุพชื        3(2-2) 
  Crop  Improvement  Techniques 
  เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหมๆ  ในการผสมพันธุพืชและการปรับปรุงพันธุโดย
การนําเขาการคัดเลือกพันธุและการผสมขาม  และการใชประโยชนของลักษณะดีเดนเหมือนพอแม 
  ปฏิบตัิการ    เนนการปรับปรุงพันธุพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ  และของ
ทองถ่ิน 

 
GAG 4103    การผลิตเมล็ดพันธุพืช        3(2-2) 

Seed  Production 
  ประโยชนและความสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุพืช ปญหาเมล็ดพันธุพืช ลักษณะ
ทางพันธุกรรมและสภาพแวดลอมที่เกีย่วของกับการผลิตเมล็ดพันธุ  การผลิตเมล็ดพันธุแบบตางๆ  
การเก็บเกีย่วและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ และหลักการรับรองเมล็ดพันธุพชื 
  ปฏิบตัิการ  ปลูกแบบผสมเปดและลูกผสม  การผสมพันธุ  การตรวจแปลงใหมี
ความบริสุทธิ์ในสายพันธุ  การเก็บเกีย่ว  การบม  การลาง  การลดความชื้น  การตรวจสอบความ
บริสุทธิ์  และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 
 



  
74 

 

GAG 4104 เมล็ดและเทคนิคเก่ียวกับเมล็ด  3(2-2) 
  Seeds  and  Seed  Technology 
  ความหมายของเมล็ด กําเนิด รูปรางลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด ความ 
สําคัญของเมล็ดตอการเกษตรกรรรม ความมีชีวิตและความยาวนานของการมีชีวิต  องคประกอบทาง
เคมี  การงอก  การพักตวั  และวิธีแกการพกัตัว  เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดดานความ
บริสุทธิ์  ความงอก  ความแข็งแรง  ความชื้น  องคประกอบทางเคม ี  สภาพที่เหมาะสมในการเก็บ
รักษาเมล็ด  การรับรองคุณภาพของเมล็ด 
  ปฏิบตัิการ  ทดสอบคุณภาพของเมล็ดในดานตางๆเชนการสุมตัวอยาง การตรวจ 
สอบ  ความบริสุทธิ์  เมล็ดพันธุ  การทดสอบความงอก ความแข็งแรง  การทดสอบทางชีวเคมี  การ
ตรวจหาองคประกอบทางเคมี  การเรงอายุเมล็ดพันธุ 
 
GAG 4901 โครงการพิเศษ            3(3-0) 
  Special Project 
  การนําความรู  ประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน 
 
SOIL 3201 ความอุดมสมบูรณของดิน         3(2-2) 
  Soil Fertility 
  ปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเปนประโยชน 
ความสัมพันธของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคณุสมบัติของดินการปรับปรุงดิน 
ปญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดินในประเทศไทย และการแกปญหา 
  ปฏิบตัิการ   การตรวจสอบความอุดมสมบูรณของดิน วิเคราะหดิน วิเคราะหพืช 
ศึกษาความเจรญิเติบโตของพืช และผลผลิตในดินที่มีระดับความสมบรูณแตกตางกนั 

 
SOIL 3302 การจัดการและอนุรักษทรัพยากรดินและน้าํ 3(2-2) 
  Soil Water Conservation  and  Management 
  ความสําคัญและปญหาเกีย่วกับทรัพยากรดินและน้ํา ความสัมพันธระหวางการ
จัดการดนิและน้ํา    มาตรการ  หลักการ  วธีิการในการอนุรักษดนิและน้ํา 
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SOIL 4601 เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 3(2-2) 
  Fertilizer Technology and Usage 
  บทบาทของปุยในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหลงที่มาของปุย 
ขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมปุย การใชประโยชนของปุยเคมี ปญหาและความเสียหายเกีย่วกับ
สภาพแวดลอมเนื่องจากการใชปุยและวิธีการแกปญหา 
  ปฏิบตัิการ ทดสอบคุณภาพระหวางปุยจริง และปุยไมไดมาตรฐาน 
 
AGRO 1301 ธัญพืช        3(2-2) 
  Cereal Crops 
  ความหมายและความสําคัญของธัญพืช     ชนิดของธัญพืช       ลักษณะทาง
พฤกษศาสตรพันธุและการปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช การเก็บเกีย่วการแปรรูปและการจําหนาย 
  ปฏิบตัิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของธัญพืช อยางนอย 3 ชนิด เชน ขาว 
ขาวสาลี ขาวโพด ศึกษานอกสถานที่เพือ่ใหนกัศึกษามีประสบการณ และความรูเกี่ยวกับการผลิต
ระบบการผลิตและการตลาดของธัญพืช 

 
AGRO 2501 พืชไรเศรษฐกจิ    3(2-2) 
  Economic Field Crops  
  ความสําคัญทางเศรษฐกิจ พฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนดิตางๆ แหลงปลูก
พันธุ และดินที่เหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู การปลูก
ขาว และพืชไรที่เหมาะสมกบัทองถ่ินประโยชนและหลกัการพิจารณาทําไรนาสวนผสม 
  ปฏิบตัิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนดิตางๆ และ
ดําเนินการปลูก ดแูลรักษาจนถึงเก็บเกีย่วกับพืชเศรษฐกจิอยางนอย 2 ชนิด เชน พชืตระกูลหญาและ
ตระกูลถ่ัว อยางละหนึ่งชนดิ รวมทั้งศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับไรนาสวนผสม 
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AGRO 2502 พืชอุตสาหกรรม 3(2-2) 
  Industrial Field Crops 
  ความสําคัญ ประโยชนและชนิดของพืชอุตสาหกรรม ลักษณะทางพฤกษศาสตร
พันธุและการปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกนักําจัดโรค และแมลงศัตรูการ
เก็บเกีย่ว การแปรรูปและการจําหนาย 
  ปฏิบตัิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอุตสาหกรรม อยางนอย 3 ชนิด 
เชน ออย สับปะรด ยางพารา ศึกษานอกสถานที่เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณและความรูเกีย่วกบั
การผลิต ระบบการผลิต และการตลาดของพืชอุตสาหกรรม 
 
AGRO 2601 พืชอาหารสตัว 3(2-2) 
  Forage Crops 
  การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตร คุณคา
ทางอาหาร การปลูกสรางและการจัดการทุงหญาและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาการแปรรูป
และการใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว การเก็บ รวบรวมตัวอยางอาหารสัตวตางๆ  
  ปฏิบัติการ   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช     อาหารสัตว     ทั้งพืช
ตระกูลถ่ัว ฝกปฏิบัติการทํา Herbariam ฝกปฏิบัติการเก็บรักษาพืช อาหารสัตว เชน การทําหญาและ
ถ่ัวแหง การทําหญาและถั่วหมัก ศึกษานอกสถานที่ 
 
HORT 2201 การผลิตผัก        3(2-2) 
  Principles of  Vegetable Production 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GAG  1102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช 3(2-2) 
  ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก    การจําแนกและการแบงชนดิของพืชผัก 
ชนิดและลักษณะประจําพันธุ การเลือกพื้นที่ในการปลูกผัก การหาความงอก และวิธีเรงการงอกของ
เมล็ดพันธุผัก การขยายพันธุ การคัดเลือกพันธุ  ปจจยัที่มีผลตอการเจริญเติบโต การปลูกและการ
ดูแลรักษา การปองกันกําจดัศัตรูพืช การเก็บเกีย่ว การตัดแตง การบรรจุและการจัดการจําหนาย
เทคนิคการปลูกผักสมัยใหมโดยไมใชดิน 
  ปฏิบตัิการ  การปลูกและการดูแลรักษา วิธีการเกบ็เกีย่ว การตัดแตง การจัด การบรรจุ  
การจําหนาย 
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HORT 2301 ไมดอกไมประดับ        3(2-2) 
  Floriculture and Ornamental Plants 
  ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ       การจัดแบงประเภทของไม
ดอกไมประดบั  ปจจยัที่เกีย่วกับการผลิตไมดอกไมประดับ  อุปกรณที่ใชปลูก  วิธีการปลูกและการ
ปองกันกําจดั  การเก็บเกีย่ว  และการจดัการหลังการเก็บเกี่ยว  การตลาดและการจัดการจําหนาย 
  ปฏิบตัิการ การผลิตกลาไมดอก  การขยายพนัธุไมดอกไมประดับ  วิธีการปลูกไม
ดอกไมประดบั  ประเภทตางๆ  การตัดแตงไมประดบั  การดูแลรักษาและการจัดการไมดอกไม
ประดับเพื่อจําหนาย 
 
HORT 3203 การผลิตผักเพื่อการคาและอุตสาหกรรม 3(2-2) 
  Vegetable Production for Commercial and Industry 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : HORT   2201  การผลิตผัก  3(2-2) 
  ศึกษาสํารวจความตองการของตลาดพืชผัก  เลือกชนิดผักที่เหมาะสมในการทําเปน
การคาและหรอือุตสาหกรรม  โดยเฉพาะพืชผักที่เหมาะสมกับทองถ่ินนั้นๆ การเลือกพื้นทีแ่ละ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการผลิตผัก  การวางแผนและการจัดการผลิตผัก  การปลูกและปฏิบัติ
ดูแลรักษา  การปองกัน  กําจัดศัตรูพืชผัก  การเก็บเกี่ยววิธีการตางๆ  ที่เหมาะสมกบัพืชผัก  การตัด
แตงทําความสะอาด  การบรรจุหีบหอ  การจัดจําหนาย  การทําบัญชี 
  ปฏิบตัิการ การปลูกและดูแลรักษา การปองกันกําจดัศัตรูพชื การเก็บเกี่ยว การตัดแตง  
และการจดัจําหนาย 
 
HORT 3204 เห็ดและการผลิตเห็ด        3(2-2) 
  Mushroom and Mushroom Production 
  ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด  ชีววิทยา
ของเห็ด  การจัดแบงประเภทเห็ด  สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเพาะเหด็  วิธีการเพาะเลี้ยงเชือ้
เห็ด  ศัตรูเหด็  เห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย  แหลงผลิตเห็ดในประเทศไทย  เหด็พษิ  
การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเหด็ 
  ปฏิบตัิการ  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวทิยา ลักษณะเสนใยและสปอรของเห็ด  
การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์  สูตร PDA และสูตรดัดแปลง การเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์จาก
เนื้อเยื่อกานดอก กลีบดอก และสปอร การตอเชื้อ การผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดธัญพืชและ
อินทรียวัตถุอ่ืนๆ  การผลิตเห็ดชนิดตางๆ  การถนอมและแปรรูปเหด็ 



  
78 

 

HORT 3401 หลักการไมผล        3(2-2) 
  Principles of Pomology 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GAG 1102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช 3(2-2) 
  ไมผลและการแยกประเภทของไมผลสวนประกอบตางๆ ของไมผล การออกดอก
และสรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพื้นที่ปลูก 
การเลือกชนิดพันธุไมผลที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่และความตองการของตลาด การเตรียมพื้นที่ปลูก
ไมผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบํารุงไมผล วิธีการขยายพนัธุที่เหมาะสมกับไมผลแตละชนิด การ
เก็บเกีย่ว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่วและการจําหนายผลิตผล 
  ปฏิบตัิการ   ศึกษาสวนประกอบตางๆของไมผล ขั้นตอนการออกดอกของไมผล 
การเจริญเติบโตและการสุกของผลไม การเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมระบบน้ําในสวนผลไม การ
ปลูกและการดแูลรักษาสวนไมผล 
 
HORT 3502 การจัดการภูมิสถาปตยและการจัดการสถานเพาะชํา 3(2-2) 
  Agricultural Architecture and Nursery   Management 
  ความหมายประโยชนและความสําคัญของภูมิสถาปตยและการจัดภูมิสถาปตย การ
จัดเตรียมโรงเรือนเพาะชํา และส่ิงกอสราง  ลักษณะธุรกจิของสถานเพาะชํา  หลักการบริหารสถาน
เพาะชํา การจาํแนกตลอดจนออกแบบและการจัดการวสัดุ อุปกรณ พันธุหญา และพันธุพืช  ในการ
จัดภูมิสถาปตยรวมถึง  การจัดการผลิตและจําหนายพันธุไมเปนการคา   
 
HORT 4101 สมุนไพรในชวีิตประจําวัน           3(2-2) 
  Medicinal  Plant  Production 
  ความหมาย ประโยชนของ พืชสมุนไพรที่สําคัญในชีวิตประจําวัน ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร สภาพแวดลอมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว        การ
นํามาใชในชีวติประจําวนั    การจําหนาย 
 



  
79 

 

HORT 4302 การผลิตไมดอกไมประดับเพือ่การคา        3(2-2) 
  Commercial Floriculture and Ornamental Plants 
  ความตองการของตลาดไมดอกไมประดับ   การเลือกพนัธุและชนิดของไมดอกไม
ประดับผลิตเปนการคา ปจจยัที่มีผลตอการผลิตไมดอกไมประดับ การวางแผนการผลิตการปลูกและ
ปฏิบัติการดูแลรักษา การเก็บเกีย่วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว ปญหาและการเตรียมการ
แกปญหาในการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคา 
  ปฏิบตัิการ   ศึกษาราคาตลาดของไมดอกไมประดับในทองถ่ิน วางแผนการผลิตไม
ดอกไมประดบั การปลูก ปฏิบัติดูแลรักษา และควบคุมคุณภาพการผลิต การเก็บเกีย่ว และการจัดการ
ไมดอกไมประดับเพื่อสงตลาด 

 
HORT 4305 การผลิตพรรณไมน้ํา 3(2-2) 
  Aquarium  Plant  Production 
  ความสําคัญและประโยชนของพรรณไมน้ํา  ประเภท  ชนิด  และลักษณะของ
พรรณไมน้ํา  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจรญิเติบโต  การขยายพันธุ  การปลูก  การดูแลรักษา  การ
ปองกันกําจดัศัตรูพืช  และการจัดจําหนาย  

 
HORT 4401 ไมผลเมืองรอน 3(2-2) 
  Tropical  Fruit  Crops 
  ลักษณะทางพฤษศาสตรของไมผลเมืองรอน  พันธุและการจําแนกพนัธุ  การ
ขยายพนัธุ  การปลูก  การดูแลรักษา  การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว  การแปรรูป  การจัดจําหนาย  
เชน  มะปราง  มะขาม  ทุเรียน  ลางสาด  เงาะ  ทับทิม  มังคุด  มะเฟอง ฯลฯ 
  ปฏิบตัิการ  ปลูก  ดูแลรักษา  การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว  การแปรรูปและการ
จัดจําหนายไมผลแตละชนิด 
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HORT 4405 ไมผลเศรษฐกิจ           3(2-2) 
  Economic Fruit Crops 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : HORT   3401  หลักการไมผล  3(2-2) 
  ความสําคัญของไมผลทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร พันธุ และการ
จําแนกพันธุ การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป การ
จําหนาย เชน ลําไย สับปะรด สม กลวย ฯลฯ 
  ปฏิบตัิการ ปลูก ดูแลรักษาการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว การแปรรูป และการจัด
จําหนายไมผลแตละชนิด 
 
HORT 4502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพชืเพื่อการเกษตร        3(2-2) 
  Plant Tissue Culture in Agriculture 
  ความหมายและประโยชนของการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหอง และ
เครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมชิ้นสวนพืช
สําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและ
อวัยวะของพืช 
  ปฏิบตัิการ เตรียมอาหาร เตรียมชิ้นสวนพชืและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอวยัวะ
พืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจทางดานพืชสวนเพื่อนํามาใชปลูกเพื่อเปนการคาและเพื่อประโยชนในทาง
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 
HORT 4503   เทคโนโลยีเก่ียวกับเซลลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชัน้สูง 3(2-2) 
  Cell Technology and Higher Plant Tissue Culture 
  เซลลพืชและสวนประกอบของเซลลพืช การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ การเพาะเลี้ยงอับ
เรณู การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต 
  ปฏิบตัิการ  เครื่องมือและอุปกรณทีใ่ชในการเพาะเลีย้งเซลลพืช เตรียม อาหารที่ใช
เล้ียงเอมบริโอ อับเรณู โปรโตพลาสตเก็บโปรโตพลาสบริสุทธิ์และเลี้ยงโปรโตพลาส 
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ANSC 1102 การผลิตสตัวปก 3(2-2) 
  Poultry Production 
  สัตวปกเศรษฐกิจชนิดตางๆ ที่เล้ียงในระดับอุตสาหกรรมกายวิภาค และสรีรวิทยาที่
สําคัญตอการใหผลผลิต โรงเรือนและอุปกรณเล้ียง  การจัดการโรงฟก อาหารและการจัดการเรื่อง
อาหาร การจัดการฝูงพอแมพันธุ พันธุกรรมและการขยายพันธุ โรคสัตวปกและการปองกัน         
การบันทึกและวิเคราะหขอมูล อุตสาหกรรมการผลิตสัตวปกครบวงจร             
  
ANSC 2201 การผลิตสุกร 3(2-2) 
  Swine Production 
  การผลิตสุกรเพื่อการคา  พันธุสุกร  การคัดเลือก  การจัดการผสมพันธุ  การให
อาหารสุกรระยะตางๆ โรงเรือนและอุปกรณ  การวางแผนการผลิตการจัดการฟารมการตลาดสุกร  
เกรดและการจดัแบงเกรดซากสุกรการประเมินลักษณะซากในสุกร 
 
ANSC 2203 การผลิต แพะ  แกะ 3(2-2) 
  Sheep and Goat           
  ความสําคัญของการเลี้ยง แพะ  แกะ  ประเภทและพันธุ แพะ แกะ การคัดเลือกและ
การผสมพันธุ  การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดู แพะและแกะประเภทตางๆ อาหาร
และการใหอาหาร    โรคและการสุขาภิบาล     การฟอกขนแกะ  แพะ การแปรรูปผลิตภัณฑจากแกะ 
และ แพะและการตลาด การจดสถิติและการทําบัญชี  
      
ANS 2301 การผลิตโคเนือ้ 3(2-2) 
  Beef  Cattle Production 
  ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคเนื้อ หลักและวธีิการ
คัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการให
อาหารโคเนื้อ       การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําทะเบียนประวัติ การจดบนัทึกตางๆ การตลาดโคเนื้อ 
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ANSC 2302 การผลิตโคนม 3(2-2) 
  Dairy Cattle Production 
  ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคนม  พันธุโคนม หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงดูโคนม โรงเรือนและอุปกรณใน
การเลี้ยงดูโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ํานมการจดสถิติ
และการทําบัญชี 
 
ANSC 2401 โภชนศาสตรสัตว 4(3-3) 
  Animal   Nutrition 
  สรีรวิทยาการยอย และการดดูซึมสารอาหาร ลักษณะสวนประกอบและคุณสมบัติ
ของอาหารชนิดตาง ๆ ความจําเปนของสารอาหารและขบวนการในรางกายสัตวทีจ่ะเปลี่ยน
สารอาหารใหเปนประโยชนแกตวัสัตว 
 
ANSC 2501 โรงเรือนและอุปกรณในโรงเรือน 3(2-2) 

Animal Housing  and Equipment 
  โรงเรือนและอุปกรณเล้ียงสัตวชนิดตางๆ  การวางแผนและการออกแบบโรงเรือน
เล้ียงสัตว  การกําหนดตําแหนงระบบการกําจัดของเสียจากสัตว  การกําหนดเสนทางการขนสงใน
ฟารมปศุสัตว  การประเมินราคาตนทุนของสิ่งกอสรางโรงเรือนสําหรับสัตวเล้ียง  มีการศึกษานอก
สถานที่ 
 
ANSC 2504 การผสมเทียม 3(2-2) 
  Artificial   Insemination 
  ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม    กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ  วิธีการรีดเก็บน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ การเจือจางและการเก็บรักษาน้ําเชื้อ          
การตรวจการเปนสัด และเทคนิคการผสมเทียม การตรวจการอุมทอง โรคติดตอทางระบบสืบพันธุ 
การบันทึกขอมูลงานผสมเทียม  การผสมเทียมสัตวปก  การเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษาน้ําเชื้อ การ
ฉีดน้ําเชื้อ การพิสูจนการผสมติด  
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ANSC 4501 การปรับปรงุพันธุสัตว    3(3-0) 
  Animal  Improvement  Breeding 
  หลักคณิตศาสตรและสถิติสําหรับการปรับปรุงพันธุสัตว พันธุศาสตรประชากร 
พันธุศาสตรของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณการประมาณคาดชันีพันธุกรรม การวัด
ความสัมพันธระหวางเครือญาติและอัตราเลือดชิด หลักการและวิธีการคัดเลือกและระบบการผสม
พันธุสัตว 

 
ANSC 3104 การจัดการไกพอแมพันธุและโรงฟก    3(2-2) 
  Poultry  Breeder and  Hatcherry  Management 
  การสรางฟองไข การตรวจวัดคุณภาพไข การพัฒนาของตัวออนไกโรงฟกไขและ
อุปกรณที่ใชในโรงฟก ปจจยัที่มีผลตอการฟก การจดัการโรงฟกนอกสถานที่ 
 
ANSC 3301 ระบบสารสนเทศทางสัตว                  3(2-2) 
  Animal   Information  System  
  โครงสรางขั้นพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางสัตว การใชและการสรางระบบ
สารสนเทศโดยเทคโนโลยีอินเทอรเนต การสรางมัลติมีเดีย เพื่อใชในระบบสารสนเทศทางสัตว 
ระบบสารสนเทศในสัตวเล็กชนิดตางๆ การใชซอฟตแวรทางสัตวศาสตร การวิเคราะหขอมูลผาน
ระบบ                  
 
ANSC 3503 การจัดการของเสียของสตัว                  3(3-0) 

Animal Waste Management 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน:  CHEM 2405 เคมีอินทรีย   3(3-0) และ  
                                           BIO     2701 จุลชีววิทยา   3(2-3) 
  ของเสียและสิง่เหลือใชจากการเลี้ยงสัตว การนําเอาของเสียและสิ่งเหลือใชมา
ดัดแปลงใหเปนประโยชน 
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ANSC 3504 เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง  3(2-2) 
  Techniques of Specific Animal Husbandry 
  เลือกเรียนสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของทองถ่ินตามความเหมาะสมโดย
ศึกษาประเภทและพันธุ โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงสัตว วิธีการเลี้ยง  การคัดเลือกพันธุและ
ปรับปรุงพันธุ การตลาด 
 
ANSC 4403 สารพิษในอาหารสัตว  3(3-0) 
  Feed  Toxicity 
  ประเภทของสารพิษในอาหาร  การเกิดสารพิษในอาหาร  การทําลายสารพิษใน
อาหาร  การตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว  ลักษณะอาการของสัตวที่กินอาหารที่มีสารพิษ           
การแกไขและการปองกันรักษาสัตวที่กินอาหารที่มีสารพิษ 
 
ANSC 4404 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ  3(2-2) 
  Meat  and  Meat  Products 
  จุลชีววิทยาโครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การเก็บรักษาเนื้อสัตว การแปรรูป
เนื้อสัตว   การบรรจุหีบหอ  การจัดการตลาด 
 
ANSC 4405   น้ํานมและผลติภัณฑนม        3(2-2) 

 Milk  and  Dairy  Products 
  โครงสรางและองคประกอบของน้ํานม        การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม  การเกบ็
รักษาน้ํานม  การแปรรูปและผลิตภัณฑ  การบรรจุหีบหอ  การตลาด 

 
ANSC 4406 ไขและเนื้อไก 3(2-2) 
  Egg  and Chicken  Meat 
  โครงสรางและองคประกอบของไข และเนื้อไก การเก็บรักษาไขและเนื้อไก      
การแปรรูปไขและเนื้อไก  การตลาด 
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ANSC 4407 เทคโนโลยีอาหารสัตว 3(2-2) 
  Animal  Feed  Technology    
  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยทั่วไป  สวนประกอบทางเคมีและการยอยไดของ
อาหารสัตว  คณุภาพอาหารสัตว  ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตวตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต  การเกบ็
รักษา  การคํานวณสูตรอาหารตามความตองการของสัตวเล้ียงแตละชนิดในระยะตางๆ รวมทั้งสูตร
อาหารโดยใชคอมพิวเตอร 
 
ANSC 4508 สรีรวิทยาประยุกตเพื่อการผลิตสัตว 3(3-0) 
  Applied Physiology for Animal Production  
  การประยุกตหลักวิชาการพื้นฐานทางสรีรวิทยาของสัตวเล้ียง เพื่อนํามาใชปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของสัตวเศรษฐกิจชนิดตางๆภายใตสภาพแวดลอมของประเทศไทย และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสัตว 

 
VET 1101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวท่ัวไป                  3(2-2) 
  General  Diseases and  Sanitation  of  Domestic  Animals  
  กระบวนการเกิดโรค  โรคและพยาธิของสัตวเศรษฐกิจ  สาเหตุอาการของโรค  
การตรวจวินิจฉัยโรคและมาตรฐานการกําจัดโรคในฟารมเล้ียงสัตว การสุขาภิบาลสัตว น้ํายาฆาเชื้อ
โรค และ การเลือกใชน้ํายาฆาเชื้อโรคในฟารม   
 
VET 1201   กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล้ียง                 4(3-2) 
  Animal  Anatomy  and  Physiology 
  รูปรางลักษณะ ตําแหนง และ องคประกอบของอวยัวะในระบบตางๆ ทางกาย
วิภาคศาสตรของรางกายสัตวเล้ียงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและหนาที่การทํางานของระบบตางๆ 
ตลอดจนความสัมพันธของแตละระบบในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ในรางกายสัตวเล้ียง 

 
VET 2301 เวชภัณฑและเคมีภัณฑในสตัวเล้ียง 3(2-2) 
  Drug  and   Chemical  Substance  in  Farm  Animals 
  ลักษณะและสรรพคุณของเวชภัณฑและเคมีภัณฑตางๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบตางๆ 
ของรางกายสัตว วิธีการใชและผลขางเคียงที่เกิดจากการใชเวชภณัฑและเคมีภณัฑในสัตวเล้ียง  
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VET 2303 การบังคับสตัวและการจัดการ 3(2-2) 
  Animal  Restraint and  Management 
  พื้นฐานพฤตกิรรมสัตว การบังคับ  ความผิดปกติและวธีิการแกไขพฤติกรรมของ
โค  สุกร  แพะ  แกะ  และสัตวปก  ผลจากความเครียดตอพฤติกรรมสัตว  สวัสดภิาพของสัตว 
 
VET 3302 หลักการสงเสริมการปศุสัตว   3(3-0) 
  Principles  of  Livestock  Extension 
  ความหมาย  ความสําคัญ   และขอบเขตของการสงเสริมการปศุสัตว  ปรัชญา
หลักการและวธีิการสงเสริมปศุสัตว   การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จในงานสงเสริม การปศุสัตว  
ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการปศุสัตว  และแนวทางแกไข 
 
VET 4402 หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข 3(3-0) 
  Principles  of  Veterinary Service 
  ศึกษาเกีย่วกับโรคสัตวติดคน หลักการระบาดวิทยาเบื้องตน กฎหมายเกี่ยวกับสัตว
และปศุสัตว 
 
VET 4403 การจัดการสุขภาพสตัว 3(3-0) 
  Animal  Health  Management 
  หลักการจัดการฟารมและปองกันโรคทาง Preventive Medicine โดยเนนการ
ปรับตัวของพนัธุกรรมกับสภาพแวดลอม หลักการจัดการฟารมสัตว แบบ Specific Pathogenic Free 
เพื่อลดปญหาดานการเกิดโรค การจัดการดาน Health  management  
 
FISH 1101  หลักการประมง 3(2-2) 
  Principles of Fisheries 
  ประโยชนของสัตวน้ํา ชนดิ และความสําคัญทางเศรษฐกิจของการประมงใน
ประเทศไทย หลักการ เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน เกีย่วกับการขยายพนัธุการเพาะเลีย้งสัตวน้ํา การ
สงวนรักษาพนัธุสัตวน้ํา พระราชบัญญัติการประมงและเครื่องมือจับสัตวน้ํา 
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FISH 2201 การเพาะพันธุปลา 3(2-2) 
  Fish Breeding  
  ศึกษาหลักการ วิธีการและดําเนินการคัดเลือก และเสี้ยงพอแมพันธุปลา การ
เพาะพนัธุปลาดวยวิธีตางๆ การจัดการในการดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลา 
 
FISH 2202 การเพาะพันธุกบ 3(2-2) 
  Frog Breeding 
  ศึกษาหลักการ วิธีการและดําเนินการคดัเลือก และเลีย้งพอแมพนัธุกบ การเพาะพันธุ
กบ การจัดการในการดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกออดการเลี้ยงรวมถึงการรักษาโรค 
 
FISH 3202 การเล้ียงปลาน้าํจืด 3(2-2)
  Fresh Water Fish Raising  
  การเลี้ยงปลาน้าํจืดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ปลาจีด ปลาตะเพียนขาว ปลานิล 
ปลาไน ปลาสวาย ปลาดกุ ปลาชอน ปลาบู ฯลฯ การเลือกทําเล การเตรียมบอ ขนาด และอัตราการ
ปลอย การใหอาหาร การปองกันและกําจดัศัตรูและโรคปลา ตนทุนการผลิต การตลาด 
 
FISH 4201 การเล้ียงและเพาะพันธุปลาสวยงาม 3(2-2) 
  Fancy Fish Raising  
  ศึกษาประเภท ลักษณะ ความเปนอยู การเลี้ยงและคัดเลือกพอพันธุ แมพันธุ การ
เพาะพนัธุและอนุบาล โรคพยาธิและการปองกันรักษา ตลอดจน วัสดุ อุปกรณในการเลี้ยงปลา
สวยงาม เชน ภาชนะที่ใชเล้ียง พันธุไมน้ําที่ใชในการจัดตูปลา ระบบการกรองน้ํา คุณสมบัติของน้าํ 
และอาหารที่ใชเล้ียงปลาแตละชนิด 
 
AGI  2101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน 3(3-0) 
                    Introduction to Food Science and Technology 
  ขอบเขตและแนวโนมของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ลักษณะทาง
อุตสาหกรรมอาหาร องคประกอบของอาหาร  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร  การเสื่อมเสียของ
อาหารและการควบคุม หลักเบื้องตนของการแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ เชน 
ผลิตภัณฑเนื้อ  ผลิตภัณฑนม  อาหารทะเล  ไขมันและน้ํามนั  ธัญชาติ  ผักผลไมเครื่องดื่ม  
ผลิตภัณฑอาหารหมักดอง  การบรรจุภัณฑอาหาร  และความปลอดภยัของอาหาร 
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AGI 2401 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร 3(2-2) 
  Principles  of  Agricultural  Products  Preservation 
  ความหมายและความสําคัญของการแปรรูป  ผลิตผลทางเกษตรใหเปนผลิตภัณฑ
อาหาร   ปจจยัตาง  ๆ  ทีใ่หผลิตผลเกิดการบูดเนาเสียหาย  การควบคุมและปองกัน  หลักการถนอม
อาหาร  เทคนคิและวิธีการแปรรูปผลิตผลเปนผลิตภัณฑอาหารแบบตาง ๆ  

 
AGI 3405 เทคโนโลยีผักและผลไม 3(2-2) 

 Fruit   and Vegetable Technology 
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : AGI   3401 การแปรรูปอาหาร 1  3(2-2) 

  ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม  คุณสมบัติทางกายภาพเคมแีละชีววิทยา
ของผักและผลไมและการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนตางๆ  ในการแปรรูปผักและผลไม  หลักการและ
วิธีการแปรรูป  การบรรจุและการเก็บรักษา  การใชประโยชนโดยตรงจากอุตสาหกรรมผักและผลไม 
ผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภค (Minimal Process Fruit) 

 
ENT 3202  การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี        3(2-2) 
  Pest and Plant Diseases Control by using Biotechniques 
  ศึกษาเรื่องการปองกัน กําจัดศัตูรและโรคพืชโดยใชสารสกัดจากพืชสมุนไพร 
เชื้อจุลินทรีย และ แมลงตัวห้ํา ตัวเบยีฬ วิธีการเพาะเลี้ยงแมลงตัวห้ํา ตัวเบียฬ วิธีการทําสารสกัด
สมุนไพรและการใชประโยชน 
  ภาคปฏิบตัิ  ฝกทําสารสกัดจากสมุนไพร  ฝกการเพาะเลี้ยงแมลงตัวห้ํา ตัวเบียฬ 
 
ENT 3301 หลักการควบคุมวัชพชื             3(2-2) 
  Principle of Weed Control 
  ประเภทของวชัพืช ความเสียหาย และการใชประโยชนที่เกิดจากวัชพชื 
พฤกษศาสตรและวัชพืช ลักษณะทางชวีวิทยา การขยายพันธุและแพรกระจายพันธุ การปองกันและ
กําจัดดวยสารเคมีและวิธีอ่ืนๆ ประเภทและชนิดตางๆ ของยากําจดัวัชพืช ลักษณะเฉพาะอยางของยา
กําจัดวัชพืชกลุมตางๆ ขอปฏิบัติตางๆ ในความปลอดภยัในการใชยากําจัดวัชพืช การเก็บและรักษา
ตัวอยางวัชพืชเพื่อการศึกษา 
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ENT 3302 มลภาวะทางการเกษตรและการจัดการของเสีย 3(2-2) 
  Agricultural  Pollution  and  Waste  Management 
  ความสําคัญและปญหาของการเกิดมลภาวะ  ปจจยัที่กอใหเกดิมลภาวะ  ผลกระทบ
จากมลพิษทางการเกษตรตอส่ิงแวดลอมและสังคมมนุษย  การจัดการของเสียและการประยุกตใชให
เกิดประโยชน  การปองกันและควบคุมอันตรายจากมลภาวะทางการเกษตร 

  
IRG 2101 หลักการชลประทาน        3(2-2) 
  Irrigation and Drainage 
  ความสัมพันธของดินน้ําและพืช หลักและวิธีการใหน้ํา การจัดประสิทธิภาพในการ
ใหน้ํา การวางแผนผังในการใหน้ํา ระบบการสงน้ํา การควบคุมระดบัน้ํา และการระบายน้ําบนดนิ
และใตดิน 
 
FM 1201 เคร่ืองยนตและเครื่องทุนแรง       2(1-2) 
  Power and Machinery 
  ชนิดและประเภทเครื่องยนต ระบบการทํางานของเครื่องยนตสองจังหวะ และส่ี
จังหวะ สวนประกอบและหนาที่ที่มีความสัมพันธในเครือ่งยนต การใส การถอด ประกอบซอมแซม 
การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ และการแกไขเครือ่งยนต การขบัเคลื่อนพาหนะ การเลือกใช
เครื่องจักรกลทุนแรง 
 
AEXT 3101 หลักการสงเสริมการเกษตร        3(3-0) 
  Principles of Agricultural Extension 
  ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร ปรัชญาหลักการ 
หลักการและวธีิการสงเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จ ในงานสงเสริม
การเกษตร ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการเกษตรและแนวทางแกไข 
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3.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
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FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตดัสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
 
MK 1101 หลักการตลาด (3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสาํคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
 

MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
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MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
 

MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 

 
MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
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MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
 

MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 

    Small  and  Medium  Business Management  
  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน

และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
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ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 

  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการผลิต
ตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพฒันาเศรษฐกจิ 
 
ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1    
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี 
GAG 3801 การสรางเสริมประสบการณวิชาชพีเกษตรศาสตร          2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Agriculture 

   จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเกษตรศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึง    เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ 
 
GAG 4801 การสรางเสริมประสบการณวิชาชพีเกษตรศาสตรขั้นสงู        5(350) 
  Field Experience in Agriculture 
  การฝกประสบการณวิชาชีพทางเกษตรในดานเกษตรศาสตร ณ สถานที่ซ่ึงสถาบัน
กําหนด จนทําใหเกดิความมัน่ใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง    มีการเสนอผลงานและรายงานเปน
หลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 
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