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1. กลุมวิชาเอก
บังคับ
MGT 2206 การจัดการฟารม
3(3-0)
Farm Management
ภาวะการทําฟารมในประเทศไทย ประเภทของฟารม การนําหลักการจัดการและ
หลักเศรษฐศาสตรมาใชประโยชนในการทําฟารม หลักพิจารณาในการจัดการฟารม ไดแก การเชา
การซื้อฟารม การใชเครดิต การทําบัญชี การวัดผลสําเร็จในการทําฟารมและปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการฟารม
CHEM 1101

เคมีพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Chemistry
อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร
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CHEM 1102 ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้ งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิ ารเคมี
เทคนิคการเตรียมสารละลายเบื้องตน ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร สมดุลเคมี คาคงตัวของกรด – เบส
การไทเทรตและอินดิเคเตอร อุณหพลศาสตร
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BIO

1107 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0)
Basic Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนือ้ เยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงสารในรางกาย ระบบ
ประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว
และนิเวศวิทยา
BIO

1108 ปฏิบตั ิการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3)
Basic Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและ
การเจริญเติบโต การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงสารใน
รางกาย ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชวี ติ
พฤติกรรมของสัตว และนิเวศวิทยา
GAG 1102 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตพืช
3(2-2)
Plant Science and Technology
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่สําคัญ
ของราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญที่เกิดขึ้นในพืชเกี่ยวกับโภชนาการ
ของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและ
พัฒนาการของพืช การจําแนกประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและวิธีการปลูกพืช
แบบตางๆ หลักการบํารุงรักษา หลักการขยายพันธุและปรับปรุงพันธุพืช หลักการเก็บเกีย่ วผลผลิต
และวิทยาการภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ปฏิบตั ิการ ในหองปฏิบัติการและแปลงปฏิบัติการพืชตามเนื้อหา

40
GAG 4201 การประกวดและตัดสินผลิตผลทางการเกษตร
2(1-3)
Agricultural Product Contest
ความสําคัญและประโยชนของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร วิธีดําเนินงาน
และการจัดการประกวด การเตรียมผลผลิตเขาประกวด หลักเกณฑในการพิจารณาตัดสินผลิตผล
ทางการเกษตร การเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณในการประกวดผลิตผลเกษตร
ปฏิบตั ิการ 1. เตรียมผลิตผลการเกษตรเพื่อเขาประกวด
2. เตรียมสถานที่ประกวด
3. การตัดสินผลิตผลทางการเกษตร
GAG 4902 ปญหาพิเศษ
3(250)
Special Problems
ศึกษาคนควาปญหาการเกษตรที่เกีย่ วของกับงานที่เรียน รายงานคนควาของนักศึกษา
จากการทดลองดานตางๆ หรือการทดลองจากสิ่งประดิษฐรวมถึงภูมิปญ
 ญาทองถิ่น หรือดําเนินการ
วิจัยหรือการออกแบบสอบถามบุคคลตางๆ
GAG 4904 สัมมนาการเกษตร
2(2-0)
Seminar in Agriculture
การอภิปรายกลุม การเสนอรายงานเกีย่ วกับวิทยาการใหมๆ การรวบรวมขอมูล
ตางๆ รวมทั้งปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของประเทศไทย และ / หรือของตางประเทศ
GAG 4905 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวของกับการเกษตร
3(3-0)
Experimental Design in Agriculture
หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยาง วิธีการวางแผน การทดลองแบบตางๆ
การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ การนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวางแผนการทดลอง และ
วิเคราะหผลการทดลองทางการเกษตร
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SOIL 1101 ปฐพีวิทยา
3(2-2)
Soil Science
ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ
ดิน ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้าํ สําหรับปลูกพืช การพังทลาย
ของดิน การอนุรักษดนิ และน้ํา ชนิดของดินในประเทศไทย
ปฏิบตั ิการ การกําเนิดดิน การวิเคราะหคณ
ุ สมบัติตางๆ ของดิน การหาความชื้น
ของดิน การศึกษาตัวอยางปุย การเปรียบเทียบคุณสมบัติของปุยโดยการปลูกหรือทดลอง การทําปุย
หมัก การใชปยุ อินทรียใ นแปลงทดลอง
HORT 3501 หลักการขยายพันธุพืช
3(2-2)
Principles of Plant Propagation
อุปกรณและการเตรียมสถานที่ใหเหมาะสมกับการขยายพันธุพืช ประโยชนและ
ความสําคัญเกีย่ วกับการขยายพันธุพืช ปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืชการขยายพันธุพืชโดย
วิธีการตางๆการดูแลรักษา การใชสารเคมีและเทคนิคตางๆในการขยายพันธุพืช
ปฏิบตั ิการ การขยายพันธุพชื แบบตางๆการดูแลรักษา
ANSC 1101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิตสัตว
3(2-2)
Animal Science and Technology
หลักเบื้องตนของการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจทัว่ ไปเชน สุกร ไกเนื้อ ไกไข โคเนื้อ และ
โคนม เพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญทางเศรษฐกิจของการผลิตและความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา
การผลิตสัตวเศรษฐกิจใหมีความเจริญกาวหนาทั้งดานพันธุสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว โภชนศาสตร
สัตว สรีรวิทยาของการผลิตสัตว การจัดการเลี้ยงดู การสุขาภิบาล และโรคทางปศุสัตวของประเทศ
ไทย การนําความรูทางดานเทคโนโลยีชวี ภาพมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง การผลิตสัตวใน
ระบบอุตสาหกรรมครบวงจร
FISH 1101 หลักการประมง
3(2-2)
Principles of Fisheries
ประโยชนของสัตวน้ํา ชนิด และความสําคัญทางเศรษฐกิจของการประมงใน
ประเทศไทย หลักการ เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเบื้องตน เกี่ยวกับการขยายพันธุ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การสงวนรักษาพันธุสัตวน้ํา พระราชบัญญัติการประมงและเครื่องมือจับสัตวน้ํา
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FM

1101 งานชางเกษตร
3(2-2)
Principles of Farm Mechanics
ประวัตแิ ละความสําคัญ การพัฒนาเครื่องมือชางเกษตร ความรูเบื้องตน เกีย่ วกับ
งานชางโลหะ ชางไม ชางปูน ไฟฟา และเครื่องจักรกลโรงงาน การบํารุงรักษา ความปลอดภัยใน
โรงงาน การจัดการโรงงาน
เลือก
LAW 3408

กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Law
ศึกษาความสําคัญของการใชกฎหมายในการเกษตร ระบบการถือครองที่ดินโดย
ทั่วไป การปฏิรูปที่ดิน การควบคุมที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การแกปญ
 หาโดยมาตรการทางกฎหมาย
ตางๆ และศึกษาสาระสําคัญในกฎหมายฉบับตางๆ 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. กักกัน
พืช พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติเปนตน
GAG 1104 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Information System in Agriculture
ระบบสารสนเทศพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการเกษตร การประยุกตใช สารสนเทศในธุรกิจการเกษตร

3(3-0)
การจัดระบบ

GAG 1301 การสรางงานอาชีพทางการเกษตร
2(2-0)
Innovation of Agricultural Occupations
พฤติกรรมของผูบริโภค ความตองการผลผลิตเกษตรกรรม ลักษณะการรวมตัวของ
สังคม อํานาจการตอรอง การทดสอบตลาด การโฆษณาสินคา การเสี่ยงตอการลงทุน การเก็งกําไร
GAG 1302 ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการพัฒนาการเกษตร
3(3-0)
Creativity in Agricultural Development
ความหมายและ ประโยชนของความคิดริเริ่มสรางสรรค เทคนิคคิดในแนวขาง
(Lateral Thinking) เทคนิคหมวกคิดหกใบ (Six Thinking Hats) การประยุกตใชความคิดริเริม่
สรางสรรคในงานพัฒนาการเกษตร
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GAG 2102 การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุพืชในทองถิ่น
2(1-2)
Survey and Plant Collection in Rural Communities
ความสําคัญและประโยชนของการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุพืช ประเภทของ
พันธุพืชที่สําคัญในทองถิ่น วิธีการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุพืช และการรักษาพันธุพืชที่เก็บ
รวบรวม
GAG 2103 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานดานการเกษตรในทองถิ่น
3(2-2)
Research for Development in Local Agriculture
ศึกษาวิจัยเกีย่ วกับปญหาทางดานการเกษตรในเชิงทดลองหรือเชิงสํารวจ เนนความคิด
ริเริ่มสรางสรรคทางวิชาการ การนําทฤษฎีและภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการแกปญหาหรือ
สรางองคความรูใหม เพื่อการพัฒนางานดานการเกษตรในทองถิ่น
GAG 2105 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
3(2-2)
Royal Theory for Agriculture
ความสําคัญ หลักการ วิธดี ําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติตอระบบ
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน
ภาคปฏิบตั แิ ปลงสาธิตการเกษตร ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ โดยอาศัย
หลักการ 30-30-30-10 ใหนกั ศึกษาไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเขาใจในหลักการและความสัมพันธของพืชสัตวในระบบนี้
GAG 2106 เกษตรอินทรีย
3(2-2)
Organic Agriculture
หลักการและแนวทางในการทําเกษตรอินทรีย การบูรณาการเกษตรรูปแบบตางๆ
ประโยชนที่สง ผลตอสภาพแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม
GAG 2107 หลักนิเวศวิทยาในระบบการปลูกพืช
3(2-2)
Principle of Ecology in Cropping System
ความหมายความเขาใจ หลักการสําคัญในระบบนิเวศ ความสัมพันธและการเกื้อกูล
กันระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม อากาศ ดิน น้ํา ปาไม สัตว มนุษย การจัดการระบบการปลูก
พืชใหเหมาะสมในระบบนิเวศ เพื่อใหมีศกั ยภาพการใชแบบยั่งยืน

44
GAG 2108 การอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(2-2)
Conservation and Management of Natural Resources
ประเภท และความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางทรัพยากร
ธรรมชาติกับการใหผลผลิตทางการเกษตร ปจจัยที่มีผลตอการเสื่อมสลายของทรัพยากรธรรมชาติ
แนวปฏิบัตใิ นการรักษา ปรับปรุง และพัฒนา ทรัพยากร ธรรมชาติ กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
GAG 2109 ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชในทองถิ่น
3(2-2)
Plant Genetic Diversity
แหลงพันธุกรรม
การกระจายและความผันแปรทางพันธุกรรมพืชในทองถิ่น
การเก็บรวบรวมพันธุพืชในสภาพของธรรมชาติและในแหลงรวบรวมพันธุ การอนุรักษ และการ
คุมครองความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชในทองถิ่น
GAG 2201 การประกวดและตัดสินพืช
1(0-3)
Plants Contest
ความสําคัญและประโยชนที่ไดจากการประกวด ลักษณะและคุณสมบัติประจํา
พันธุ การเตรียมพืชเขาประกวด หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินพืชชนิดตางๆ ขอควรคํานึงในการจัด
ประกวดพืช
GAG 3102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(2-2)
Plant Growth Regulator and Chemicals
ประโยชนและความสําคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ประเภทและ
ชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต
วิธีการเตรียมและการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบ
ตางๆ การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตางๆ การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในพืช และ
ผลของสารที่มีตอสภาวะแวดลอม
ปฏิบตั ิการ เตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตแบบตางๆ และการใชสารควบคุม
การเจริญเติบโตชนิดตางๆ กับพืช เชน การเรงราก การออกดอก การติดผล การเรงการสุกของ
ผลไม
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GAG 3103 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2)
Post Harvest Technology
ความสําคัญ ปจจัยที่มผี ลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ ว สรีรวิทยา
หลังการเก็บเกีย่ ว ปฏิบัติการเก็บเกีย่ ว การเก็บเกีย่ ว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลงหลังการ
เก็บเกีย่ วและการปองกันกําจัด
ปฏิบตั ิการ การวัดอัตราการหายใจ ผลไม การเตรียมตัวดูดซึมเอทีลนี การควบคุม
การสุกของผลไม การยืดอายุผัก ผลไม ดอกไม
GAG 4102 เทคนิคการปรับปรุงพันธุพชื
3(2-2)
Crop Improvement Techniques
เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหมๆ ในการผสมพันธุพืชและการปรับปรุงพันธุโดยการ
นําเขาการคัดเลือกพันธุและการผสมขาม และการใชประโยชนของลักษณะดีเดนเหมือนพอแม
ปฏิบตั ิการ เนนการปรับปรุงพันธุพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และของ
ทองถิ่น
GAG 4103 การผลิตเมล็ดพันธุพืช
3(2-2)
Seed Production
ประโยชนและความสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุพืช ปญหาเมล็ดพันธุพืช ลักษณะ
ทางพันธุกรรมและสภาพแวดลอมที่เกีย่ วของกับการผลิตเมล็ดพันธุ การผลิตเมล็ดพันธุแบบตางๆ
การเก็บเกีย่ วและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ และหลักการรับรองเมล็ดพันธุพชื
ปฏิบตั ิการ ปลูกแบบผสมเปดและลูกผสม การผสมพันธุ การตรวจแปลงใหมี
ความบริสุทธิ์ในสายพันธุ การเก็บเกีย่ ว การบม การลาง การลดความชื้น การตรวจสอบความ
บริสุทธิ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
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GAG 4104 เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด
3(2-2)
Seeds and Seed Technology
ความหมายของเมล็ด
กําเนิด
รูปรางลักษณะสรีรวิทยาและการพัฒนาเมล็ด
ความสําคัญของเมล็ดตอการเกษตรกรรรม ความมีชีวติ และความยาวนานของการมีชีวติ องคประกอบ
ทางเคมี การงอก การพักตัว และวิธแี กการพักตัว เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดดาน
ความบริสุทธิ์ ความงอก ความแข็งแรง ความชื้น องคประกอบทางเคมี สภาพทีเ่ หมาะสมในการ
เก็บรักษาเมล็ด การรับรองคุณภาพของเมล็ด
ปฏิบตั ิการ ทดสอบคุณภาพของเมล็ดในดานตางๆเชนการสุมตัวอยาง การตรวจสอบ
ความบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ การทดสอบความงอก ความแข็งแรง การทดสอบทางชีวเคมี การตรวจหา
องคประกอบทางเคมี การเรงอายุเมล็ดพันธุ
GAG 4901 โครงการพิเศษ
3(3-0)
Special Project
การนําความรู ประสบการณมาประยุกตใชทําโครงการที่เกี่ยวของกับงานที่เรียน
SOIL 3201 ความอุดมสมบูรณของดิน
3(2-2)
Soil Fertility
ปจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ธาตุอาหารและความเปนประโยชน
ความสัมพันธของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดินการปรับปรุงดิน
ปญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดินในประเทศไทย และการแกปญ
 หา
ปฏิบตั ิการ การตรวจสอบความอุดมสมบูรณของดิน วิเคราะหดนิ วิเคราะหพืช
ศึกษาความเจริญเติบโตของพืช และผลผลิตในดินที่มีระดับความสมบูรณแตกตางกัน
SOIL 3302 การจัดการและอนุรักษทรัพยากรดินและน้าํ
3(2-2)
Soil Water Conservation and Management
ความสําคัญและปญหาเกีย่ วกับทรัพยากรดินและน้ํา ความสัมพันธระหวางการจัดการ
ดินและน้ํา มาตรการ หลักการ วิธีการในการอนุรักษดินและน้ํา
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SOIL 4601 เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย
3(2-2)
Fertilizer Technology and Usage
บทบาทของปุย ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร แหลงที่มาของปุย ขบวนการผลิต
ทางอุตสาหกรรมปุย การใชประโยชนของปุยเคมี ปญหาและความเสียหายเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
เนื่องจากการใชปุยและวิธีการแกปญหา
ปฏิบตั ิการ ทดสอบคุณภาพระหวางปุยจริง และปุยไมไดมาตรฐาน
AGRO 1301 ธัญพืช
3(2-2)
Cereal Crops
ความหมายและความสําคัญของธัญพืช ชนิดของธัญพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร
พันธุและการปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
การเก็บเกีย่ วการแปรรูปและการจําหนาย
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของธัญพืช อยางนอย 3 ชนิด เชน ขาว
ขาวสาลี ขาวโพด ศึกษานอกสถานที่เพือ่ ใหนกั ศึกษามีประสบการณ และความรูเกี่ยวกับการผลิต
ระบบการผลิต และการตลาดของธัญพืช
AGRO 2501 พืชไรเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic Field Crops
ความสําคัญของเศรษฐกิจ พฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนิดตางๆ แหลงปลูก
พันธุ และดินที่เหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู การปลูก
ขาว และพืชไรที่เหมาะสมกับทองถิ่น ประโยชนและหลักการพิจารณาทําไรนาสวนผสม
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจชนิดตางๆ และ
ดําเนินการปลูก ดูแลรักษาจนถึงเก็บเกีย่ วกับพืชเศรษฐกิจอยางนอย 2 ชนิด เชน พืชตระกูลหญาและ
ตระกูลถั่ว อยางละหนึ่งชนิด รวมทั้งศึกษานอกสถานที่เกี่ยวกับไรนาสวนผสม
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AGRO 2502 พืชอุตสาหกรรม
3(2-2)
Industrial Field Crops
ความสําคัญ ประโยชนและชนิดของพืชอุตสาหกรรม ลักษณะทางพฤกษศาสตร
พันธุและการปรับปรุงพันธุ การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกําจัดโรค และแมลงศัตรู การ
เก็บเกีย่ ว การแปรรูป และการจําหนาย
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอุตสาหกรรม อยางนอย 3 ชนิด
เชน ออย สับปะรด ยางพารา ศึกษานอกสถานที่เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ และความรูเกี่ยวกับ
การผลิต ระบบการผลิต และการตลาดพืชอุตสาหกรรม
AGRO 2601 พืชอาหารสัตว
3(2-2)
Forage Crops
การจําแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว ลักษณะทางพฤกษศาสตร คุณคา
ทางอาหาร การปลูกสรางและการจัดการทุง หญาและถั่ว การเกี่ยวและการเก็บรักษาการแปรรูปและ
การใชประโยชนจากพืชอาหารสัตว การเก็บรวบรวมตัวอยางอาหารสัตวตางๆ
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอาหารสัตว ทัง้ พืชตระกูลถั่ว
ฝกปฏิบัติการเก็บรักษาพืช อาหารสัตว เชน การทําหญาและถั่วแหง การทําหญาและถั่วหมัก ศึกษา
นอกสถานที่
HORT 2201 การผลิตผัก
3(2-2)
Principles of Vegetable Production
ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก การจําแนกและการแบงชนิดของพืชผัก ชนิด
และลักษณะประจําพันธุ การเลือกพื้นที่ในการปลูกผัก การหาความงอก และวิธีเรงการงอกของ
เมล็ดพันธุผัก การขยายพันธุ การคัดเลือกพันธุ ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต การปลูกและการ
ดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกีย่ ว การตัดแตง การบรรจุและการจัดการจําหนาย
เทคนิคการปลูกผักสมัยใหมโดยไมใชดิน
ปฏิบตั ิการ การปลูกและการดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยว การตัดแตง การจัด การ
บรรจุ การจําหนาย
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HORT 2301 ไมดอกไมประดับ
3(2-2)
Floriculture and Ornamental Plants
ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับ
การจัดแบงประเภทของไม
ดอกไมประดับ ปจจัยที่เกีย่ วกับการผลิตไมดอกไมประดับ อุปกรณที่ใชปลูก วิธีการปลูกและการ
ปองกันกําจัด การเก็บเกีย่ ว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาดและการจัดการจําหนาย
ปฏิบตั ิการ การผลิตกลาไมดอก การขยายพันธุไมดอกไมประดับ วิธีการปลูกไม
ดอกไมประดับ ประเภทตางๆ การตัดแตงไมประดับ การดูแลรักษาและการจัดการไมดอกไม
ประดับเพื่อจําหนาย
HORT 3203 การผลิตผักเพื่อการคาและอุตสาหกรรม
3(2-2)
Vegetable Production for Commercial and Industry
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : HORT 2201 การผลิตผัก 3(2-2)
ศึกษาสํารวจความตองการของตลาดพืชผัก เลือกชนิดผักที่เหมาะสมในการทําเปน
การคาและหรืออุตสาหกรรม โดยเฉพาะพืชผักที่เหมาะสมกับทองถิ่นนั้นๆ การเลือกพื้นที่และ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการผลิตผัก การวางแผนและการจัดการผลิตผัก การปลูกและ
ปฏิบัติดูแลรักษา การปองกัน กําจัดศัตรูพืชผัก การเก็บเกีย่ ววิธีการตางๆ ที่เหมาะสมกับพืชผัก
การตัดแตงทําความสะอาด การบรรจุหีบหอ การจัดจําหนาย การทําบัญชี
ปฏิบตั ิการ การปลูกและดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกีย่ ว การตัด
แตง และการจัดจําหนาย
HORT 3204 เห็ดและการผลิตเห็ด
3(2-2)
Mushroom and Mushroom Production
ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ประโยชนและความสําคัญของเห็ด ชีววิทยา
ของเห็ด การจัดแบงประเภทเห็ด สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชือ้
เห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหลงผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ
การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด
ปฏิบตั ิการ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะเสนใยและสปอรของเห็ด การ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ สูตร PDA และสูตรดัดแปลง การเลี้ยงเชือ้ เห็ดบริสุทธิ์จาก
เนื้อเยื่อกานดอก กลีบดอก และสปอร การตอเชือ้ การผลิตหัวเชื้อเห็ดจากเมล็ดธัญพืชและ
อินทรียวัตถุอนื่ ๆ การผลิตเห็ดชนิดตางๆ การถนอมและแปรรูปเห็ด
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HORT 3401 หลักการไมผล
3(2-2)
Principles of Pomology
ไมผลและการแยกประเภทของไมผลสวนประกอบตางๆของไมผล การออกดอก
และสรีรวิทยาการออกดอก การติดผล สรีรวิทยาการติดผลและการสุกของผล การเลือกพื้นที่ปลูก
การเลือกชนิดพันธุไมผลที่เหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ ละความตองการของตลาด การเตรียมพื้นที่
ปลูกไมผล การดูแลรักษา ปรับปรุง การบํารุงไมผล วิธีการขยายพันธุที่เหมาะสม กับไมผลแตละ
ชนิด การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ วและการจําหนายผลิตผล
ปฏิบตั ิการศึกษาสวนประกอบตางๆของไมผล ขั้นตอนการออกดอกของไมผล การ
เจริญเติบโตและการสุกของผลไม การเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมระบบน้ําในสวนผลไม การปลูก
และการดูแลรักษาสวนไมผล
HORT 3502 การจัดการภูมสิ ถาปตยและการจัดการสถานเพาะชํา
3(2-2)
Agricultural Architecture and Nursery Management
ความหมายประโยชนและความสําคัญของภูมิสถาปตยและการจัดภูมิสถาปตย
การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชํา และสิ่งกอสราง ลักษณะธุรกิจของสถานเพาะชํา หลักการบริหาร
สถานเพาะชํา การจําแนกตลอดจนออกแบบ และการจัดการวัสดุ อุปกรณ พันธุห ญา และพันธุพ ืช
ในการจัดภูมิสถาปตยรวมถึง การจัดการผลิตและจําหนายพันธุไมเปนการคา
HORT 4101 สมุนไพรในชีวิตประจําวัน
3(2-2)
Medicinal Plant Production
ความหมาย ประโยชนของ พืชสมุนไพรที่สําคัญในชีวิตประจําวัน ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร สภาพแวดลอมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกีย่ ว การ
นํามาใชในชีวติ ประจําวัน การจําหนาย
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HORT 4302 การผลิตไมดอกไมประดับเพือ่ การคา
3(2-2)
Commercial Floriculture and Ornamental Plants
ความตองการของตลาดไมดอกไมประดับ การเลือกพันธุและชนิดของไมดอกไม
ประดับผลิตเปนการคา ปจจัยที่มีผลตอการผลิตไมดอกไมประดับ การวางแผนการผลิตการปลูก
และปฏิบัติการดูแลรักษา การเก็บเกีย่ วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว ปญหาและการเตรียมการ
แกปญหาในการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคา
ปฏิบตั ิการ ศึกษาราคาตลาดของไมดอกไมประดับในทองถิ่น วางแผนการผลิตไม
ดอกไมประดับ การปลูก ปฏิบัติดูแลรักษา และควบคุมคุณภาพการผลิต การเก็บเกี่ยว และการ
จัดการไมดอกไมประดับเพื่อสงตลาด
HORT 4305 การผลิตพรรณไมน้ํา
3(2-2)
Aquarium Plant Production
ความสําคัญและประโยชนของพรรณไมน้ํา ประเภท ชนิด และลักษณะของพรรณไมน้ํา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช และการจัดจําหนาย
HORT 4401 ไมผลเมืองรอน
3(2-2)
Tropical Fruit Crops
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมผลเมืองรอน พันธุและการจําแนกพันธุ การขยายพันธุ
การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูป การจัดจําหนาย เชน มะปราง
มะขาม ทุเรียน ลางสาด เงาะ ทับทิม มังคุด มะเฟอง ฯลฯ
ปฏิบตั ิการ 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 พันธุและการจําแนกพันธุ
การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว การแปรรูป การจําหนาย
เชน ลําไย สับปะรด สม กลวย ฯลฯ
ปฏิบตั ิการ ปลูก ดูแลรักษาการปฏิบตั ิหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัด
จําหนายไมผลแตละชนิด
HORT 4502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
3(2-2)
Plant Tissue Culture in Agriculture
ความหมายและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมหองและเครื่องมือ
ในการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ อาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืช การเตรียมชิ้นสวนพืชสําหรับการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช
ปฏิบตั ิการ เตรียมอาหาร เตรียมชิ้นสวนพืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอวัยวะ
พืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจทางดานพืชสวนเพื่อนํามาใชปลูกเพื่อเปนการคาและเพื่อประโยชนในทาง
อุตสาหกรรมการเกษตร
HORT 4503 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลลและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชัน้ สูง
3(2-2)
Cell Technology and Higher Plant Tissue Culture
เซลลพืชและสวนประกอบของเซลลพืช การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ การเพาะเลี้ยงอับ
เรณู การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต
ปฏิบตั ิการ เครื่องมือและอุปกรณทใี่ ชในการเพาะเลีย้ งเซลลพืช เตรียม อาหารที่ใช
เลี้ยงเอมบริโอ อับเรณู โปรโตพลาสตเก็บโปรโตพลาสบริสุทธิ์ และเลี้ยงโปรโตพลาส
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ANSC 1102 การผลิตสัตวปก
3(2-2)
Poultry Production
สัตวปกเศรษฐกิจชนิดตางๆ ที่เลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมกายวิภาค และสรีรวิทยา
ที่สําคัญตอการใหผลผลิต โรงเรือนและอุปกรณเลี้ยง การจัดการโรงฟก อาหารและการจัดการเรือ่ ง
อาหาร การจัดการฝูงพอแมพันธุ พันธุกรรมและการขยายพันธุ โรคสัตวปกและการปองกัน การ
บันทึกและวิเคราะหขอมูล อุตสาหกรรมการผลิตสัตวปกครบวงจร
ANSC 2201 การผลิตสุกร
3(2-2)
Swine Production
การผลิตสุกรเพื่อการคา พันธุสุกร การคัดเลือก การจัดการผสมพันธุ การให
อาหารสุกรระยะตางๆ โรงเรือนและอุปกรณ การวางแผนการผลิตการจัดการฟารมการตลาดสุกร
เกรดและการจัดแบงเกรดซากสุกรการประเมินลักษณะซากในสุกร
ANSC 2203 การผลิต แพะ แกะ
3(2-2)
Sheep and Goat Production
ความสําคัญของการเลี้ยง แพะ แกะ ประเภทและพันธุ แพะ แกะ การคัดเลือกและ
การผสมพันธุ การเลือกสถานที่ โรงเรือนและอุปกรณ การเลี้ยงดู แพะและแกะประเภทตางๆ
อาหารและการใหอาหาร โรคและการสุขาภิบาล การฟอกขนแกะ แพะ การแปรรูปผลิตภัณฑ
จากแกะ และ แพะและการตลาด การจดสถิติและการทําบัญชี
ANSC 2301 การผลิตโคเนือ้
3(2-2)
Beef Cattle Production
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคเนื้อ พันธุโคเนื้อ หลักและวิธีการ
คัดเลือกและการผสมพันธุ ระบบการจัดการฟารมโคเนื้อ อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการให
อาหารโคเนื้อ การจัดการฝูงโคเนื้อ การทําทะเบียนประวัติ การจดบันทึกตางๆ การตลาดโคเนื้อ
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ANSC 2302 การผลิตโคนม
3(2-2)
Dairy Cattle Production
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงโคนม พันธุโคนม หลักและวิธีการคัดเลือก
และการผสมพันธุโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเลีย้ งดูโคนม โรงเรือนและอุปกรณในการเลีย้ ง
ดูโคนม การจัดการฝูงโคนม โรคและการสุขาภิบาล การรีดนม คุณภาพน้ํานมการจดสถิติและการ
ทําบัญชี
ANSC 2401 โภชนศาสตรสัตว
4(3-2)
Animal Nutrition
สรีรวิทยาการยอย และการดูดซึมสารอาหาร ลักษณะสวนประกอบและคุณสมบัติ
ของอาหารชนิดตางๆ ความจําเปนของสารอาหารและขบวนการในรางกายสัตวทจี่ ะเปลี่ยนสารอาหาร
ใหเปนประโยชนแกตวั สัตว
ANSC 2501 โรงเรือนและอุปกรณในโรงเรือน
3(2-2)
Animal Housing and Equipment
โรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตวชนิดตางๆ การวางแผนและการออกแบบโรงเรือน
เลี้ยงสัตว การกําหนดตําแหนงระบบการกําจัดของเสียจากสัตว การกําหนดเสนทางการขนสงใน
ฟารมปศุสัตว การประเมินราคาตนทุนของสิ่งกอสรางโรงเรือนสําหรับสัตวเลี้ยง มีการศึกษานอก
สถานที่
ANSC 2504 การผสมเทียม
3(2-2)
Artificial Insemination
ประโยชนและความสําคัญของการผสมเทียม กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ
วิธีการรีดเก็บน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ การเจือจางและการเก็บรักษาน้ําเชื้อ การตรวจการเปน
สัด และเทคนิคการผสมเทียม การตรวจการอุมทอง โรคติดตอทางระบบสืบพันธุ การบันทึกขอมูล
งานผสมเทียม การผสมเทียมสัตวปก การเจือจางน้ําเชื้อ การเก็บรักษาน้ําเชื้อ การฉีดเชื้อ การพิสูจน
การผสมติด
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ANSC 3104 การจัดการไกพอแมพันธุและโรงฟก
3(2-2)
Poultry Breeder and Hatcherry Management
การสรางฟองไข การตรวจวัดคุณภาพไข การพัฒนาของตัวออนไกโรงฟกไขและ
อุปกรณที่ใชในโรงฟก ปจจัยที่มีผลตอการฟก การจัดการโรงฟกนอกสถานที่
ANSC 3301 ระบบสารสนเทศทางสัตว
3(2-2)
Animal Information System
โครงสรางขั้นพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางสัตว การใชและการสรางระบบ
สารสนเทศโดยเทคโนโลยีอนิ เทอรเนต การสรางมัลติมีเดีย เพื่อใชในระบบสารสนเทศทางสัตว
ระบบสารสนเทศในสัตวเล็กชนิดตางๆ การใชซอฟตแวรทางสัตวศาสตร การวิเคราะหขอมูลผาน
ระบบ
ANSC 3503 การจัดการของเสียจากสัตว
Animal Waste Management
ของเสียและสิง่ เหลือใชจากการเลี้ยงสัตว
ดัดแปลงใหเปนประโยชน

3(3-0)
การนําเอาของเสียและสิ่งเหลือใชมา

ANSC 3504 เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง
3(2-2)
Techniques of Specific Animal Husbandry
เลือกเรียนสัตวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของทองถิ่นตามความเหมาะสมโดย
ศึกษาประเภทและพันธุ โรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงสัตว วิธีการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุและ
ปรับปรุงพันธุการตลาด
ANSC 4403 สารพิษในอาหารสัตว
3(3-0)
Feed Toxicity
ประเภทของสารพิษในอาหาร การเกิดสารพิษในอาหาร การทําลาย สารพิษใน
อาหาร การตรวจหาสารพิษในอาหารสัตว ลักษณะอาการของสัตวที่กินอาหารที่มีสารพิษ การแกไข
และการปองกันรักษาสัตวทกี่ ินอาหารที่มสี ารพิษ
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ANSC 4404 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อ
3(2-2)
Meat and Meat Products
จุลชีววิทยาโครงสรางและองคประกอบของเนื้อสัตว การเก็บรักษาเนื้อสัตว การแปรรูป
เนื้อสัตว การบรรจุหีบหอ การจัดการตลาด
ANSC 4405 น้ํานมและผลิตภัณฑนม
3(2-2)
Milk and Dairy Products
โครงสรางและองคประกอบของน้ํานม การตรวจสอบคุณภาพน้ํานม การเก็บรักษา
น้ํานม การแปรรูปและผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอ การตลาด
ANSC 4406 ไขและเนื้อไก
3(2-2)
Egg and Chicken Meat
โครงสรางและองคประกอบของไข และเนื้อไก การเก็บรักษาไขและเนื้อไก การแปรรูป
ไขและเนื้อไก การตลาด
ANSC 4407 เทคโนโลยีอาหารสัตว
3(2-2)
Animal Feed Technology
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารโดยทั่วไป สวนประกอบทางเคมีและการยอยไดของ
อาหารสัตว คุณภาพอาหารสัตว ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตวตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็บ
รักษา การคํานวณสูตรอาหารตามความตองการของสัตวเลี้ยงแตละชนิดในระยะตางๆ รวมทั้งสูตร
อาหารโดยใชคอมพิวเตอร
ANSC 4501 การปรับปรุงพันธุสัตว
3(3-0)
Animal Improvement Breeding
หลักคณิตศาสตรและสถิติสําหรับการปรับปรุงพันธุสัตว พันธุศาสตรประชากร
พันธุศาสตรของลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณการประมาณคาดัชนีพนั ธุกรรม การวัดความสัมพันธ
ระหวางเครือญาติและอัตราเลือดชิด หลักการและวิธีการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุสัตว
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ANSC 4408 สรีรวิทยาประยุกตเพื่อการผลิตสัตว
3(3-0)
Applied Physiology for Animal Production
การประยุกตหลักวิชาการพืน้ ฐานทางสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง เพื่อนํามาใชปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตของสัตวเศรษฐกิจชนิดตางๆภายใตสภาพแวดลอมของประเทศไทย และการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสัตว
VET 1101 โรคและการสุขาภิบาลสัตวทั่วไป
3(1-3)
General Diseases and Sanitation of Domestic Animals
กระบวนการเกิดโรค โรคและพยาธิของสัตวเศรษฐกิจ สาเหตุอาการของโรค
การตรวจวินิจฉัยโรคและมาตรฐานการกําจัดโรคในฟารมเลี้ยงสัตว การสุขาภิบาลสัตว น้ํายาฆาเชื้อ
โรค และ การเลือกใชน้ํายาฆาเชื้อโรคในฟารม
VET 1201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง
4(3-2)
Animal Anatomy and Physiology
รูปรางลักษณะ ตําแหนง และ องคประกอบของอวัยวะในระบบตางๆ ทางกาย
วิภาคศาสตรของรางกายสัตวเลี้ยงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและหนาที่การทํางานของระบบตางๆ
ตลอดจนความสัมพันธของแตละระบบในขณะที่มกี ารเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ในรางกายสัตว
เลี้ยง
VET 2301 เวชภัณฑและเคมีภัณฑในสัตวเลี้ยง
3(3-0)
Drug and Chemical Substance in Farm Animals
ลักษณะและสรรพคุณของเวชภัณฑและเคมีภัณฑตางๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบตางๆ
ของรางกายสัตว ผลขางเคียงที่เกิดจากการใชเวชภัณฑและเคมีภณ
ั ฑในสัตวเลี้ยง
VET 2303 การบังคับสัตวและการจัดการ
3(2-2)
Animal Restraint and Management
พื้นฐานพฤติกรรมสัตว การบังคับ ความผิดปกติและวิธีการแกไขพฤติกรรมของ
โค สุกร แพะ แกะ และสัตวปก ผลจากความเครียดตอพฤติกรรมสัตว สวัสดิภาพของสัตว
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VET 3302 หลักการสงเสริมเกี่ยวกับปศุสัตว
3(3-0)
Principles of Livestock Extension
ความหมาย ความสําคัญ และขอบเขตของการสงเสริมการปศุสัตว ปรัชญา
หลักการและวิธีการสงเสริมปศุสัตว การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จในงาน สงเสริมการ
ปศุสัตว ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการปศุสัตว และแนวทางแกไข
VET 4402 หลักการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
3(3-0)
Principles of Veterinary Service
ศึกษาเกี่ยวกับโรคสัตวติดคน หลักการระบาดวิทยาเบื้องตน กฎหมายเกี่ยวกับ
สัตวและปศุสตั ว
VET 4403 การจัดการสุขภาพสัตว
3(2-2)
Animal Health Management
หลักการจัดการฟารมและปองกันโรคทาง Preventive Medicine โดยเนนการ
ปรับตัวของพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม หลักการจัดการฟารมสัตว แบบ Specific Pathogenic Free
เพื่อลดปญหาดานการเกิดโรค การจัดการดาน Health management
FISH 2201 การเพาะพันธุปลา
3(2-2)
Fish Breeding
ศึกษาหลักการ วิธีการและดําเนินการคัดเลือก และเลี้ยงพอแมพันธุปลา การ
เพาะพันธุปลาดวยวิธีตาง ๆ การจัดการในการดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกปลา
FISH 2202 การเพาะพันธุกบ
3(2-2)
Frog Breeding
ศึกษาหลักการ วิธีการและดําเนินการคัดเลือก และเลี้ยงพอแมพันธุกบ การเพาะพันธุกบ
การจัดการในการดําเนินการเพาะพันธุและอนุบาลลูกออดการเลี้ยง รวมถึงการรักษาโรค
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FISH 3202 การเลี้ยงปลาน้ําจืด
3(2-2)
Fresh Water Fish Raising
การเลี้ยงปลาน้าํ จืดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ปลาจีน ปลาตะเพียนขาว ปลานิล
ปลาไน ปลาสวาย ปลาดุก ปลาชอน ปลาบู ฯลฯ การเลือกทําเล การเตรียมบอ ขนาด และอัตรา
การปลอย การใหอาหาร การปองกันและกําจัดศัตรูและโรคปลา ตนทุนการผลิต การตลาด
FISH 4201 การเลี้ยงและเพาะพันธุปลาสวยงาม
3(2-2)
Fancy Fish Raising
ศึกษาประเภท ลักษณะ ความเปนอยู การเลี้ยงและคัดเลือกพอพันธุ แมพันธุ
การเพาะพันธุแ ละอนุบาล โรคพยาธิและการปองกันรักษา ตลอดจน วัสดุอุปกรณในการเลี้ยงปลา
สวยงาม เชน ภาชนะที่ใชเลี้ยง พันธุไมนา้ํ ที่ใชในการจัดตูปลา ระบบการกรองน้ํา คุณสมบัติของ
น้ํา และอาหารที่ใชเลี้ยงปลาแตละชนิด
AGI

2101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Food Science and Technology
ขอบเขตและแนวโนมของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ลักษณะทาง
อุตสาหกรรมอาหาร องคประกอบของอาหาร ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอาหาร การเสื่อมเสียของ
อาหารและควบคุม หลักเบื้องตนของการแปรรูปอาหารชนิดตางๆ ผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ เชน
ผลิตภัณฑเนื้อ ผลิตภัณฑนม อาหารทะเล ไขมันและน้ํามัน ธัญชาติ ผักผลไมเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ
หมัก การบรรจุภณ
ั ฑอาหาร และความปลอดภัยในอาหาร
AGI

1402 กระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร
3(2-2)
Food Processing and Food Production
ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญของกระบวนการแปรรูปและการผลิตอาหาร
รวมถึงการศึกษาเกีย่ วกับเทคนิคและกระบวนการของการลดขนาดและการรอน สวนที่เปนของแข็ง
การผสมและการทําเปนอิมัลชั่น การกรองและการสกัดการตกผลึก การผานความรอน การระเหย
การทําแหง การแชแข็งการผานรังสี การจัดการ การเก็บรักษา และการกําจัดของเสีย ศึกษาและฝก
ทักษะการใชเครื่องมือและเครื่องจักรในกระบวนการผลิตตางๆ ตลอดจนการจัดแบบแผนการผลิต
และการประเมินผลใหมีการฝกปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน
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AGI

2401 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร
3(2-2)
Principles of Agricultural Products Preservation
ความหมายและความสําคัญของการแปรรูป ผลิตผลทางเกษตรใหเปนผลิตภัณฑ
อาหาร ปจจัยตาง ๆ ที่ใหผลิตผลเกิดการบูดเนาเสียหาย การควบคุมและปองกัน หลักการถนอม
อาหาร เทคนิคและวิธีการแปรรูปอาหารประเภทตาง ๆ วิธีทําผลิตภัณฑอาหารแบบตาง ๆ
AGI

3405 เทคโนโลยีผักและผลไม
3(2-2)
Fruit and Vegetable Technology
ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและชีววิทยา
ของผักและผลไมและการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนตางๆ ในการแปรรูปผักและผลไม หลักการและ
วิธีการแปรรูป การบรรจุและการเก็บรักษา การใชประโยชนโดยตรงจากอุตสาหกรรมผักและ
ผลไม ผลไมสดตัดแตงพรอมบริโภค (Minimal Process Fruit)
ENT 3202 การปองกันและกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี
3(2-2)
แมลงตัวห้ํา ตัวเบียฬ และวิธีการเพาะเลี้ยง ประโยชน เชื้อราที่ทําลายศัตรูพืช
วิธีการเพาะ ประโยชน สารสกัดทางชีวภาพจากพืชและสัตว เพื่อปองกันกําจัดศัตรูพืช
ENT 3301 หลักการควบคุมวัชพืช
3(2-2)
Principle of Weed Control
ประเภทของวัชพืช ความเสียหาย และการใชประโยชนทเี่ กิดจากวัชพืช พฤกษศาสตร
และวัชพืช ลักษณะทางชีววิทยา การขยายพันธุและแพรกระจายพันธุ การปองกันและกําจัดดวย
สารเคมีและวิธีอื่น ๆ ประเภทและชนิดตาง ๆ ของยากําจัดวัชพืช ลักษณะเฉพาะอยางของยากําจัด
วัชพืชกลุมตางๆ ขอปฏิบัติตางๆ ในความปลอดภัยในการใชยากําจัดวัชพืช การเก็บและรักษา
ตัวอยางวัชพืชเพื่อการศึกษา
ENT 3302 มลภาวะทางการเกษตรและการจัดการของเสีย
3(2-2)
Agricultural Pollution and Waste Management
ความสําคัญและปญหาของการเกิดมลภาวะ ปจจัยทีก่ อ ใหเกิดมลภาวะ ผลกระทบ
จากมลพิษทางการเกษตรตอสิ่งแวดลอมและสังคมมนุษย การจัดการของเสียและการประยุกตใชให
เกิดประโยชน การปองกันและควบคุมอันตรายจากมลภาวะทางการเกษตร
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IRG

2101 หลักการชลประทาน
3(2-2)
Irrigation and Drainage
ความสัมพันธของดินน้ําและพืช หลักและวิธีการใหน้ํา การจัดประสิทธิภาพใน
การใหน้ํา การวางแผนผังในการใหน้ํา ระบบการสงน้าํ การควบคุมระดับน้ํา และการระบายน้ํา
บนดินและใตดิน
FM

1201 เครื่องยนตและเครื่องทุนแรง
2(1-2)
Power and Machinery
ชนิดและประเภทเครื่องยนต ระบบการทํางานของเครื่องยนตสองจังหวะและสี่จังหวะ
สวนประกอบและหนาที่ที่มคี วามสัมพันธในเครื่องยนต การใส การถอด ประกอบซอมแซม
การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ และการแกไขเครือ่ งยนต การขับเคลื่อนพาหนะ การเลือกใช
เครื่องจักรกลทุนแรง
AEXT 3101 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0)
Principles of Agricultural Extension
ความหมาย ความสําคัญและขอบเขตของการสงเสริมการเกษตร ปรัชญาหลักการ
หลักการและวิธีการสงเสริมการเกษตร การวางแผนและการประเมินผลสําเร็จ ในงานสงเสริม
การเกษตร ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการเกษตรและแนวทางแกไข
2. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาชีพครู
บังคับ
FE 1106 ความเปนครู
3(3-0)
Self-actualization for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของครู การพัฒนาจิ ตวิญญาณแหงความเป นครู
แบบองครวม สภาวะและสถานการณทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และปจจัยอื่น ๆ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย
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FE

3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2(2-0)
Learning Resources and Local Wisdom
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายของแหลงการเรีย นรูแ ละภูมิป ญญาท องถิ่น
ประเภทของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถิ่น โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและ
ทักษะที่สําคัญในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรียนรู
บทบาทของภูมิปญญาที่มีตอการถายทอดความรู จุดมุงหมาย และกระบวนการการถายทอด
ความรูในทองถิ่น การใชแหลงการเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อประโยชนทางการศึกษา
CI

1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร
3(3-0)
Principles of Education and Curriculum
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการศึกษา ปรัชญาการศึกษา
ความหมายและความสําคัญของหลักสู ตร ประเภทของหลัก สูตร องคประกอบของหลัก สูตร
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร
หลักการ จุดหมาย และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การเลือกใช
แหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
CI

2303 หลักการจัดการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู ระบบการเรียนรู กระบวน
การจัดการเรียนรู รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดผลและประเมินผล การวางแผนการจัดการเรียนรู
ETI

2101 เทคโนโลยีการศึกษา
3(3-0)
Educational Technology
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ า คั ญ ประโยชน และพั ฒ นาการของเทคโนโลยี
การศึกษา นวัตกรรมการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู สื่อการสอนประเภท
ตาง ๆ การเลือก การแสวงหา การผลิต การใช การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใช
แหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อการเรียนรู การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู
แนวโนมของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
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ER

2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(3-0)
Principles of Learning Measurement and Evaluation
ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวัดผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางเครื่องมือชนิด
ตาง ๆ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ
การแปลความหมายจากการวัดผลการเรียนรู การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในโรงเรียน

ER

3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
3(3-0)
Research for Teaching and Learning Development
ความหมายและลักษณะของการวิจัย
วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู
ประโยชนความสําคัญ และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย
ฝกปฏิบัติ การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน
ชั้นเรียน การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอผลการวิจัย การประเมินผลงานวิจัยและการนํา
ผลการวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
PG

1203 การประยุกตจติ วิทยาเพื่อการเรียนรู
3(3-0)
Applied Psychology for Learning
ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการของมนุ ษ ย วิ ธี ก ารศึ ก ษาทางจิ ต วิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย ทฤษฎี
การเรียนรูและการประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอ
การเรี ย นรู การจั ด สภาพแวดล อ มที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และการปรับพฤติกรรมผูเรียน
PG

3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ รียน
3(3-0)
Activity Organization for Student Development
ความหมาย หลั ก การ ความสํ า คั ญ และจุ ด มุ ง หมายของการจั ด กิ จ กรรม
เพื่อพัฒนาผูเรียน หลักการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน
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3305 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา องคกร สถาบัน ดานการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ปจจัย ตัวชี้วัดของ
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา ปญหา
และแนวโนมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย
SPE

3601 การศึกษาแบบเรียนรวม
2(2-0)
Inclusive Education
ความหมาย ปรัชญา หลักการ ประเภท ลักษณะ และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ต อ งการพิ เ ศษ ความหมายและความมุ ง หมายของการศึ ก ษาแบบเรี ย นรวม การปรั บ เปลี่ ย น
หลักสูตร สื่อและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนและ
การจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม ความรวมมือระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ในการใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เลือก
FE 3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
2(2-0)
Education and Development of the Country
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาประเทศ การศึ ก ษากั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
FE

3204 กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น
2(2-0)
Educational Activity for Local
โครงสร า งระบบการศึ ก ษาส ว นท อ งถิ่ น บทบาทของคนและองค ก รชุ ม ชน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีทองถิ่น กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกร
ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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FE

4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
2(2-0)
Independent Study in Education
นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเรื่องที่สนใจทางการศึกษา โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน
FE

4902 สัมมนาปญหาการศึกษา
Seminar in Educational Problems
ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิ ารสัมมนาปญหาการศึกษา

3(3-0)

CI

3201 กิจกรรมรวมหลักสูตร
2(2-0)
Co-curriculum Activities
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความมุ ง หมายของกิ จ กรรมร ว มหลั ก สู ต ร
ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร ลักษณะของผูนําและผูตาม ตามวิถีทาง
แหงประชาธิปไตย หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร
การประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร

CI

3210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
2(2-0)
Curriculum Development for Local
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร กระบวนการสร า งและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การประเมินผลหลักสูตร ความเปนมา และความสําคัญของหลักสูตร หลักการ จุดหมาย
โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร หลักการ
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองกับทองถิ่น
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3301 ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะ
การนํ า เข า สู บ ทเรี ย น การเร า ความสนใจ การตั้ ง คํ า ถาม การใช สื่ อ การเรี ย นการสอน
การเล า เรื่ อ ง การเสริ ม แรง การใช กิ ริ ย าท า ทางและวาจา การใช ก ระดานดํ า การอธิ บ าย
ยกตัวอยาง และสรุปบทเรียน การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล การใช
เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม เทคนิคการสอน
โดยใชกระบวนการคิด
CI

3302 การนิเทศการศึกษา
2(2-0)
Educational Supervision
ความหมาย ความสําคัญ และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา ขอบขาย
ของการนิเทศการศึกษา หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน
การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน

CI

4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-2)
Teaching Skills for Science Teachers
วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี โครงงาน
วิ ท ยาศาสตร การออกแบบและการสร า งสื่ อ การสอนวิ ท ยาศาสตร การจั ด กิ จ กรรมค า ย
วิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน ทักษะอื่น ๆ
ที่จําเปน การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
ETI

1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
2(2-0)
Utilization of Mass Media in Education
ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรู ปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชแ ละเลื อกรับขอมูลขาวสารที่เ ปน ประโยชนตอ
การเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู
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ETI

3301 การผลิตวัสดุกราฟก
3(2-2)
Production of Graphic Materials
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน
ETI

4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
2(2-0)
Telecommunications and Distance Learning
แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย การจั ด การศึ ก ษาโดยผ า นระบบสื่ อ ทางไกลในรู ป แบบต า ง ๆ การใช เ ครื อ ข า ยสากล
(Internet) ในการสืบคน การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ
การเรียนการสอน การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล

ER

4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา
2(2-0)
Project Analysis and Project Evaluation in Education
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของโครงการและการเขี ย นโครงการทางการศึ ก ษา
วงจรการวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility
Study) รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและ
โครงการ
PG

2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0)
Human Relations for Teachers
ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู หลักการ องคประกอบ
กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษย
สัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู เนนการฝกปฏิบัติสราง
มนุษยสัมพันธ เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือ
นักเรียน
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PG

3101 ความคิดสรางสรรค
2(2-0)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค ลักษณะ
เด็กที่มีความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาท
ของพอแมและครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
การประเมินความคิดสรางสรรค
PG

3302 ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม
2(2-0)
Theories and Practice in Social Psychology
ความหมาย ความสํา คั ญ ประโยชน ข องจิ ต วิท ยาสั ง คม กลุ ม และกระบวน
การกลุ ม กระบวนการสั ง คมประกฤติ ปฏิ บั ติ ก ารทางจิ ต วิ ท ยา บทบาท และการคล อ ยตาม
(เนนบทบาทของผูบริหาร ครู นักเรียน) จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมาย
และการรับรูทางสังคม เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ
แรงจูงใจในทางสังคม การรวมมือ การแขงขัน การแกปญหาความขัดแยง ความเปนผูนํา
การนําความรูทางจิตวิทยาสังคมไปใชในการเรียนการสอน
PG

3501 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน
3(3-0)
Adolescence Guidance Psychology
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน ปจจัยที่
สง ผลต อ พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวเด็ ก วั ย รุน ในโรงเรี ย น
การจัดบริการแนะแนวเพื่อปองกัน แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของวัยรุนดาน
การศึกษา อาชีพ สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใช
กระบวนการแนะแนว
PG

3502 จิตวิทยาการแนะแนว
2(2-0)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว
คุ ณ สมบั ติ แ ละจรรยาบรรณของครู แ นะแนว กลไกความสํ า เร็ จ ของการแนะแนว การใช
กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน
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PG

3603 เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว
2(2-0)
Tools and Techniques in Guidance
หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเครื่องมือ
และเทคนิคการแนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ทั้งที่เปนแบบทดสอบ
และไมใชแบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใช
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน

EA

1101 หลักการบริหารการศึกษา
2(2-0)
Principles of Educational Administration
ศึ ก ษาความหมายการบริ ห ารการศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ
การบริหารการศึกษา กระบวนการบริหารการศึกษา ระบบบริหารการศึกษา การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ปญหาตาง ๆ และวิธีการ
แกปญหาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย
EA

1102 ภาวะผูนาํ
2(2-0)
Leadership
ความหมายและความสําคัญของผูนํา แบบของผูนํา บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุ ณ ลั ก ษณะของผู นําที่ ดี การเสริมสร า งภาวะผู นํา จิตวิท ยาผู นํา การพั ฒ นาความสร า งสรรค
ของผูนํา ผูนํากับการตัดสินใจ ฝกทักษะการเปนผูนํา
EA

2104 คุณธรรมสําหรับผูบริหาร
2(2-0)
Ethics for Administrators
ความหมายและความสํ า คั ญ ของคุ ณ ธรรมสํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร บทบาทหน า ที่
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน ผลการศึกษาเกี่ยวของกับ
คุณธรรมสําหรับผูบริหาร

70
EA

3101 ธุรกิจการศึกษา
2(2-0)
Educational Business
ศึ ก ษาความหมาย ขอบข า ย ประเภทและประโยชน ข องธุ ร กิ จ การศึ ก ษา
วิวัฒนาการของธุรกิจการศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา การใชประโยชนจาก
สถิติทางการศึกษา การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา ความสัมพันธระหวางการศึกษา
กับธุรกิจ การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
การสรางเสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา
การควบคุม การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา การศึกษาผลงานและ
ปญหาเกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา
EA

4301 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ
2(2-0)
Executive Fiscal and Commodity Administration
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ แนวคิด
และหลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ การเงินและพัสดุ

EC

1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0)
Child Care and Child Development
ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม สมาชิกในครอบครัว และรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย หลักการและวิธีอบรม การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นได
EC

2101 การศึกษาปฐมวัย
2(2-0)
Pre-school Education
ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา แนวคิดและทฤษฎี
ของนักการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา ประวัติความเปนมาของการอนุบาล
ศึ ก ษาของต า งประเทศ ประวั ติ ค วามเป น มาของการอนุ บ าล การศึ ก ษาไทยและรู ป แบบ
การจัดการอนุบาลไทย หนวยงานที่จัด ลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการ
อนุบาลศึกษา นวัตกรรมทางการอนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ
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EC

3501 การแนะแนวผูป กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Parents Guidance for Pre-school Children
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว ความสัมพันธระหวางการแนะแนว
กั บ การศึ ก ษา สภาพสั ง คมไทยกั บ ความจํ า เป น ต อ งมี ก ารแนะแนวผู ป กครอง ธรรมชาติ ข อง
เด็กปฐมวัยตอบทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา ความรวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน ยุทธวิธีการจัดกิจกรรม
แนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท
EC

4501 การใหการศึกษาแกผปู กครองเด็กปฐมวัย
2(2-0)
Education for Parents of Pre-school Children
ความสําคัญของพอแม ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย ความจําเปนที่จะตอง
ใหการศึกษาแกพอแม หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือ
กับองคกรในชุมชน เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม
3. กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา
1(60)
Study and Participation in School
ศึกษา สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย
2 สัปดาห
CI

4639 วิธีสอนเกษตรกรรม 1
2(1-2)
Methods of Teaching Agriculture 1
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรเกษตรกรรมในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2 การ
วิเคราะหหลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่นให
เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือ
พื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
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4640 วิธีสอนเกษตรกรรม 2
2(1-2)
Methods of Teaching Agriculture 2
ศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรเกษตรกรรมในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4
การวิเคราะหหลักสูตร หลักการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู การใชทรัพยากรในทองถิ่น
ใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ ทักษะการผลิตและการใชสื่อ อุปกรณและเครื่องมือ
พื้นฐานในการจัดการเรียนรู การทดลองสอนในชั้นเรียน
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4801 การทดลองสอน 1
1(60)
Teaching Practice 1
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2 แลวนําไปทดลองใช
ในสถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ทดลองสอนใน
ชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ
หรือเอกชนที่จดั การศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
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4802 การทดลองสอน 2
1(60)
Teaching Practice 2
วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะห อภิปราย แผนการจัดการ
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาชีพครู
หมายเหตุ
1. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1
ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ ทดลองสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป
หรือ 3 - 6 ป
2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 - 2 และ
เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง
3. สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
GED 5801 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Externship 1
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครู
ตามขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของ
ตนเอง
GED 5802 การปฏิบตั ิการวิชาชีพครู 2
5(450)
Teaching Professional Externship 2
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 นําปญหาหรือ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนา
อยางเปนระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบ

