คำอธิบำยรำยวิชำ
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1.1) รำยวิชำที่มหำวิทยำลัยกำหนด
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
มมศท 101 กำรศึกษำทั่วไปเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์
2 (1-2-3)
MUGE 110 General Education for Human Development
2 (1-2-3)
เงื่อนไข:
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และควำมสั มพันธ์ของวิช ำศึกษำทั่ว ไปกับวิช ำชีพ/วิช ำเฉพำะ ควำมเชื่อมโยง
สัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมและจิตภำวะ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ กำร
วิเครำะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์/ปัญหำ และกำรสังเครำะห์แนวทำงแก้ไข ป้องกัน
ปัญหำ หรือปรับปรุงพัฒนำเหตุกำรณ์/สถำนกำรณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม กำรประยุกต์
ควำมรู้เพื่อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำกรณีศึกษำ
Meanings, importance, and the relation of General Education to other special subject; the
relation between behavior and mentalities; critical thinking; the essence of ideal graduates; the
analysis of causes and consequence of events/ situations/ problems; and the synthesis of
solutions to, pre-cautions against, or improvements in those events/ situations to be of benefit
to oneself, others, and the community.
มมศท 102 สังคมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์
3 (2-2-5)
MUGE 110 Social Studies for Human Development
3 (2-2-5)
เงื่อนไข:
หลักกำรและทฤษฎีพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ /เหตุกำรณ์ /ปัญหำที่สำคัญของสังคมไทยและสังคม
โลก อำทิ วิวัฒนำกำรของอำรยธรรมและเหตุกำรณ์สำคัญในประวัติศำสตร์ ระบบกำรเมืองกำรปกครอง ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสุขภำพ กำรวิเครำะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุกำรณ์ /สถำนกำรณ์ /ปัญหำ และกำร
สังเครำะห์แนวทำงแก้ไข ป้องกันปัญหำ หรือแนวทำงปรับปรุงพัฒนำเหตุกำรณ์ /สถำนกำรณ์ /เพื่อคุณ ประโยชน์
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม กำรประยุกต์ควำมรู้เพื่อเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำกรณีศึกษำ
Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical,
political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of
causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to,
precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their
community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.

มมศท 110 ศิลปวิทยำกำรเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์
2 (1-2-3)
MUGE 110 Arts and Science for Human Development
2 (1-2-3)
เงื่อนไข: มนุษยภำพในอดีต ปัจจุบัน และอนำคต เหตุกำรณ์ / สถำนกำรณ์ / ปัญหำเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรที่สำคัญ
ทำงด้ำนศิลปวิทยำกำรของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กำรวิเครำะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุกำรณ์ / สถำนกำรณ์ / ปัญหำ และกำรสังเครำะห์แนวทำงแก้ไข ป้องกันปัญหำ หรือแนวทำง
ปรับปรุงพัฒนำเหตุกำรณ์ / สถำนกำรณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม กำรประยุกต์ควำมรู้เพื่อ
เสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำกรณีศึกษำ
Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to
the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the
sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems;
synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to
benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the
problems of case studies.
กลุ่มวิชำภำษำ
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
ศศภท 100 ศิลปะกำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
3 (2-2-5)
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication
3 (2-2-5)
เงื่อนไข:
ศิลปะกำรใช้ภำษำไทย ทักษะกำรใช้ภำษำไทยในด้ำนกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด เพื่อ
กำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for
accurate and appropriate communication.
ศศภอ 103 ภำษำอังกฤษระดับ 1
3 (2-2-5)
LAEN 103 English Level 1
3 (2-2-5)
เงื่อนไข:
โครงสร้ำง ไวยำกรณ์ และศัพท์ภำษำอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ในลักษณะของบูรณำกำรทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน) รวมทั้งกล
ยุทธ์ในกำรอ่ำนบทควำม กำรเขียนในระดับประโยค กำรฟังเพื่อจับใจควำมสำคัญ กำรออกเสียง และกำรพูดสื่อสำร
ในชั้นเรียนระดับบทสนทนำ

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing
with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing); reading strategies,
sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication.
ศศภอ 104 ภำษำอังกฤษระดับ 2
3 (2-2-5)
ALEN 104 English Level 2
3 (2-2-5)
เงื่อนไข:
คำศัพท์ สำนวน ไวยำกรณ์ และกำรใช้ภำษำอังกฤษในบริบททำงสังคมปัจจุบัน ทักษะกำรสนทนำในกลุ่มย่อย
ทักษะกำรเขียนในระดับย่อหน้ำ และกลยุทธ์ในกำรอ่ำน
Vocabulary, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in
small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.
ศศภอ 105 ภำษำอังกฤษระดับ 3
3 (2-2-5)
LAEN 105 English Level 3
3 (2-2-5)
เงื่อนไข:
กำรอ่ำนข้อควำมและกำรเขียนทั้งระดับประโยค และระดับย่อหน้ำที่เกี่ยวกับสัดส่วน ควำมถี่ และควำม
น่ำจะเป็น รูปร่ำง กำรวัด กำรเปรียบเทียบและกำรเปรียบต่ำง คำจำกัดควำมและกำรจำแนก กำรเขียนอย่ำงมี
เอกภำพ กำรใช้คำเชื่อม กำรฟังเพื่อจับใจควำมสำคัญ กำรฟังเพื่อรำยละเอียดจำเฉพำะ และกำรทำกำรอนุมำน
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion,
frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and
classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main
idea; listening for specific details; and making inferences.

ศศภอ 106 ภำษำอังกฤษระดับ 4
3 (2-2-5)
LAEN 106 English Level 4
3 (2-2-5)
เงื่อนไข:
กำรอ่ำนข้อควำมและกำรเขีย นทั้งระดับ ประโยคและระดับย่ อหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบอกล ำดับเหตุกำรณ์
ขั้นตอน หน้ำที่ จุดประสงค์ เครื่องมือ สำเหตุ ผลลัพธ์ และเงื่อนไข กำรเขียนในระดับย่อหน้ำอย่ำงถูก ต้องตำม
รูปแบบภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร กำรเขียนเรียงควำมขั้นต้น กำรฟังเพื่อจับใจควำมสำคัญ กำรฟังเพื่อรำยละเอียด
จำเฉพำะ และกำรทำกำรอนุมำน
Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about sequence of events
and process, function, purpose, method and means, cause and effect, and conditional

reasoning; academic English paragraph writing and introduction to essay writing; listening
comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences.
0.0) รำยวิชำที่หลักสูตรกำหนด
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สวศท 105
บูรณำกำรสุขภำพและสิ่งแวดล้อม
ENGE 105
Integrating Health and Environment
เงื่อนไข:
แนวคิดสำหรับ “สุขภำพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภำพ และปัจจัยที่กำหนดสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม กำรปฏิรูประบบสุขภำพ
กำรพัฒนำเชิงยุทธศำสตร์สำหรับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและสิ่งแวดล้อม
กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพและสิ่งแวดล้อม
กำรวิจัยเชิงบูรณำกำรเพื่อสุขภำพ ตัวชี้วัดควำมอยู่ดีมีสุข
ระบบสำรสนเทศเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพและสิ่งแวดล้อม นโยบำยสุขภำพสำธำรณะ กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิต กำรดำเนินชีวิตเพื่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคกำรบูรณำกำรสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสุขภำพและสิ่งแวดล้อมกับอำชีพ
Concepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and factors
determining health and environment. Health system reform, strategic development of health
and environment promotion, healthy public policy, health and environmental impact
assessment. Integrative research for health and environment, indicators of well-beings.
Information system for promoting health and environment, communication for health and
environment. Learning process for developing quality of life, living for health and environment,
self-sufficient economy, techniques for integrating health and environment, health, environment
and occupations.
กลุ่มวิชำภำษำ
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

อจกษ 391
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอ่ำนและกำรเขียนงำนวิจัย
AMAG 391 English for Research Reading and Writing
เงื่อนไข:
กำรบูรณำกำรทักษะทำงภำษำอังกฤษเพื่อศึกษำโครงสร้ำงของบทควำมวิจัย ได้แก่ บทคัดย่อ บทนำ ระเบียบ
วิธีวิจัย บทสรุปและบทอภิปรำยผล รวมทั้งกำรเตรียมกำรนำเสนอโครงงำนวิจัย

The integration of English language skills to study the structure of research articles:
abstract, introduction, methods, results and discussion, including the references; the preparation
of presentation research project.
กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

สมสค 130
หลักเศรษฐศำสตร์
SHSS 130
Principles of Economics
เงื่อนไข:
เศรษฐศำสตร์มหภำคและเศรษฐศำสตร์จุลภำค ปัญหำพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ และกระแส
หมุนเวียนของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ กลไกรำคำ กำรกำหนดขึ้นเป็นรำคำโดยอุปสงค์และอุปทำน ควำมยืดหยุ่น
ของอุปสงค์และอุปทำน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ผลิต กำรตั้งรำคำและผลผลิตใน
ตลำดแบบต่ ำ ง ๆ รำยได้ ป ระชำชำติ กำรกระจำยรำยได้ ก ำรเงิ น และกำรธนำคำร ภำวะเงิ น เฟ้ อ เงิ น ฝื ด
ตลำดแรงงำนและกำรว่ำงงำน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจประเทศ
ไทย
Macro - economics and Micro - economics, basic economic problem, economic units and
economic flows price mechanism price determination by demand and supply elasticity of
demand and supply theory of consumer behavior Theory of producer behavior pricing and
products in various markets national income income distribution money and banking
Inflation deflation labor market and unemployment economic development International
Trade Economic system and Thai economy.

จศศท 200 จิตตปัญญำวิถี
2 (1-2-3)
CEGE 200 Contemplative Ways
2 (1-2-3)
เงื่อนไข:
กำรรวมปรัชญำ แนวคิด เจตคติ และคุณค่ำเข้ ำกับชีวิตประจำวัน เพื่อสร้ำงวิถีชีวิตที่สมดุล กลมกลืนกับ
ตนเอง ผู้อื่น สังคม และธรรมชำติ ผ่ำนกำรบูรณำกำรศำสตร์ตะวันตกเข้ำกับภูมิปัญญำตะวันออก เชื่อมโยงเข้ำ
กับประสบกำรณ์จริง เพื่อให้ตระหนักถึงควำมสุขอันแท้จริงของชีวิต รวมถึงบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิด ชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
The practical combination philosophy, concepts, attitudes and values with daily life for
balancing within oneself, others, society and nature through the integration of Western science
and Eastern wisdom relations with true experience, to realize true happiness, including one’s
role, duties and responsibility to oneself, others and society.

วภภษ 107 ควำมหลำกหลำยของภำษำและวัฒนธรรมอำเซียน
3 (3-0-6
LCLG 107 Language and Cultural Diversity in ASEAN
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:
ภำษำและวัฒนธรรมประจำชำติใน 10 ประเทศสมำชิกอำเซียนบวกสำม ได้แก่ จีน อินเดีย และ ญี่ปุ่น และกลุ่ม
ชำติพันธุ์ในอำเซียนที่มีควำมเชื่อมโยงกัน กำรเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมในอำเซียน
ประเด็นด้ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม ภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำเพื่อกำรทำงำนในประชำคมอำเซียน
National languages and cultures of 10ASEAN member countries plus China, India, and
Japan and related ethnic groups, comparison of cultural similarities and differences in ASEAN,
intercultural communication issues, English as a working language in ASEAN community.
อจกษ 392
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์
0(0-0-0)
AMAG 392 Moral and Ethics for Human Development
0 (0-0-0)
เงื่อนไข:
นิยำมของคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรมในฐำนะลูก ฐำนะเพื่อน ฐำนะนักศึกษำ และ
ฐำนะพลเมือง คุณธรรมและจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร กำรค้ำ กำรทำงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตร และ
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร กำรเจริญสติและสมำธิในชีวิตประจำวัน กำรรู้จักตน วิธีคิดตำม
หลักพุทธธรรม กำรพัฒนำจิต พัฒนำตน สู่ควำมเป็นบุคลำกรทำงกำรเกษตรที่มีคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์
The definition of moral and ethics; moral and ethics for human: child, friend, student, citizen;
moral and ethics in agriculture: farmer, merchant, researcher, and extensionist; mindfulness and
meditation in daily life; learning in oneself; thinking in the Buddhist way; spirit and oneself
development for moral agriculturist; and group community activities.

กลุ่มวิชำสุขภำพและนันทนำกำร
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
วกศท xxx กลุ่มวิชำสุขภำพและนันทนำกำร
0 (0-0-0)*
SPGE xxx xxxx
0 (0-0-0)
* นักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำในกลุ่มวิชำสุขภำพและนันทนำกำรตำมควำมสนใจ

0) หมวดวิชำเฉพำะ
0.0) กลุ่มวิชำแกน
กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

วทคณ 117 คณิตศำสตร์
SCMA 117 Mathematics
เงื่อนไข:
ควำมรู้พื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ กำรฝึกทักษะกำรคำณวน กำรให้เหตุผล กำรฝึกแก้ปัญหำกำรประเมินค่ำ
ลิมิต ภำวะต่อเนื่อง กำรหำอนุพันธ์ของฟังก์ชันลอกำริทึม ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและฟังก์ชันผกผัน
ผลต่ำงเชิงอนุพันธ์ กำรประยุกต์อนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูงกว่ำหนึ่ง กำรหำอนุพันธ์โดยปริยำย หลักเกณฑ์โลปิตำล
ปริพันธ์ กำรหำปริพันธ์โดยกำรแทนค่ำ กำรหำปริพันธ์โดยกำรแยกส่วน กำรหำปริพันธ์โดยเศษส่วนย่อย อนุพันธ์
ย่อย กำรแนะนำสมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ กำรหำผลเฉลยของสมกำรเชิงอนุพันธ์แยกกันได้และสมกำรเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้นอันดับหนึ่ง
Basic knowledge in mathematics, practice of computation skills, reasoning, practice of
solving problems in evaluation of limits, continuity, differentiation of logarithmic functions,
exponential functions, trigonometric functions and inverse functions, differentials, applications of
derivatives, derivatives of order greater than one, implicit differentiation, l'Hospital's rule,
integrals, integration by substitution, integration by parts, integration by partial fractions, partial
derivatives, introduction to ordinary differential equations, solving separable differential
equations and linear first order differential equations.
อจกษ 010
สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลองสำหรับงำนวิจัยทำงกำรเกษตร 3 (3-0-6)
AMAG 010
Statistics and Experimental Design for Agricultural Research 3 (3-0-6)
เงื่อนไข:
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ กำรหำค่ำสถิติเบื้องต้น กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบไคสแควร์ หลักกำรวิจัย
และระเบียบวิธีที่ใช้ในกำรวิจัยทำงกำรเกษตร กำรทดสอบสมมุติฐำน กำรสุ่มตัวอย่ำง กำรวำงแผนกำรทดลองทำง
กำรเกษตร กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย กำรถดถอยเชิงเส้นตรงและสหสัมพันธ์ กำร
วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น กำรแปลผลและสรุปผล
Introduction to statistics; determination of basic statistics; estimation; Chi-square test;
concepts and methodology for conduction research in agriculture; hypothesis testing; sampling ;
experimental design in agriculture; analysis of variance; means comparison; linear regression and
correlation; basic of data analysis by statistical package; interpretation and conclusion.
กลุ่มวิชำเคมี
วทคม 001

เคมีทั่วไป

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
3 (3-0-6)

SCCH 001 General Chemistry
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:
โครงสร้ ำงอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สำรละลำย คอลลอยด์ อุณหพลศำสตร์เคมี
จลนพลศำสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้ำเคมี ตำรำงธำตุปัจจุบัน
Atomic structure, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, colloids, chemical
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, electrochemistry, the
present periodic table.
อจกษ 010
เคมีวิเครำะห์ทำงกำรเกษตร
3 (2-3-4)
AMAG 010 Agricultural Chemical Analysis
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
วทคม 110 เคมีทั่วไป
พื้นฐำนทำงเคมีวิเครำะห์ หลักกำรใช้เครื่องมือวิเครำะห์ วิธีกำรดูแลรักษำเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ วิธีกำร
เก็บตัวอย่ำง และกำรเตรียมตัวอย่ำงเพื่อกำรวิเครำะห์ หลักกำรและวิธีกำรวิเครำะห์ พืช น้ำ อำหำรสัตว์ ปุ๋ย
วิทยำศำสตร์ ปุ๋ยอินทรีย์ และ สำรเคมีเกษตร กำรแปลควำมหมำยและกำรประยุกต์ผลกำรวิเครำะห์เพื่อใช้ใน
กำรเกษตร
Basic analytical chemistry; principles of instrumental analysis; scientific instrument
maintenance; sampling and sample preparation for analysis, principles and analytical methods
of plant materials, water, feeds, fertilizers, organic fertilizer and agricultural chemical substances;
interpretation and application of analytical results on agriculture.
กลุม่ วิชำฟิสิกส์
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
อจกษ 010
ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐำนสำหรับวิทยำศำสตร์กำรเกษตร
3 (3-0-6)
AMAG 010 Basic Physics for Agricultural Science
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:
จลศำสตร์ แรงและสมดุล งำนและพลังงำน กลศำสตร์ กลศำสตร์ของไหล ควำมร้อนและอุณหพลศำสตร์
คลื่น ไฟฟ้ำสถิต ไฟฟ้ำกระแสตรง ไฟฟ้ำกระแสสลับ วงจรไฟฟ้ำ สนำมแม่เหล็กและพลังงำนแม่เหล็ก นำโน
เทคโนโลยี และฟิสิกส์นิวเคลียร์
Kinematics; force and equilibrium; work and energy; mechanics; fluid dynamics; heat and
thermodynamics; waves; electrostatic; direct current (DC) and alternating current (AC) electricity;
electric circuit; magnetic field and magnetic forces; nanotechnology; nuclear physics.
กลุ่มวิชำชีววิทยำ
วทชว 124

ชีววิทยำทั่วไป 1

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
2 (2-0-4)

SCBI 124
General Biology I
2 (2-0-4)
เงื่อนไข:
แนวคิดพื้นฐำนทำงชีววิทยำ คำร์บอนและควำมหลำกหลำยระดับโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต โครงสร้ำงและหน้ำที่
ของเซลล์ พลังงำนและเมทำบอลิซึม กำรหำยใจในระดับเซลล์ กำรสังเครำะห์ด้วยแสง หลักกำรถ่ำยทอดพั นธุกรรม
พันธุศำสตร์และยีนในระดับโมเลกุล วิวัฒนำกำร พันธุศำสตร์เชิงประชำกร นิเวศวิทยำและชีววิทยำเชิงอนุรักษ์
Basic concepts in biology, carbon and the molecular diversity of life, cell structure and
function, energy and metabolism, cellular respiration, photosynthesis, principles of heredity,
molecular biology of gene, evolution, population genetics, ecology and conservative biology.
วทชว 102
ปฏิบัติกำรหลักชีววิทยำ 1
1 (0-3-0)
SCBI 102
Biology Laboratory I
1 (0-3-0)
เงื่อนไข:
ปฏิบัติกำรกำรใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้ำงและหน้ำที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ กำรแบ่งเซลล์ พันธุ
ศำสตร์และกำรคัดเลือกโดยธรรมชำติ นิเวศวิทยำ และพฤติกรรม
Microscopy, cell structure and function, plant and animal tissues; cell division, genetics
and natural selection, ecology, and behavior.
วทชว 125
ชีววิทยำทั่วไป 2
3 (3-0-6)
SCBI 125
General Biology II
3 (3-0-6)
เงื่อนไข: ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และสถำนภำพควำมหลำกหลำยในประเทศไทย กำรจัดหมวดหมู่และควำม
หลำกหลำยของยู แบคทีเรี ย อำร์ เ คีย และยู คำเรีย กำรสื บ พันธุ์และกำรเจริ ญของเอ็ มบริโ อ กำรสร้ำ งอวัยวะ
โครงสร้ำงของร่ำงกำยสัตว์และหน้ำที่ ได้แก่ กำรได้มำซึ่งอำหำรและระบบย่อยอำหำร ระบบหำยใจ ระบบไหลเวียน
ของเลือด ระบบขับถ่ำย ระบบภูมิคุ้มกัน ภำวะธำรงดุล ฮอร์โมนและระบบประสำท
Biodiversity and diversity status of Thailand; classification and diversity of Eubacteria,
Archaea and Eukarya; reproduction, embryo development and organogenesis; animal form and
function, such as food procurement and digestion, respiratory system, circulatory system,
excretory system, immune system, homeostasis, hormones, and nervous system.
วทชว 104
ปฏิบัติกำรหลักชีววิทยำ 2
1 (0-3-0)
SCBI 104
Biology Laboratory II
1 (0-3-0)
เงื่อนไข:
ทักษะกำรจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ ทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง กำรสร้ำงเซลล์
สืบพันธุ์ ชีววิทยำของกำรเจริญ ระบบประสำทและกำรควบคุมกำรทำงำนของร่ำงกำย กำรไหลเวียนเลือด

Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and
development; nervous system and control of body function; circulatory system.
อจกษ 010
จุลชีววิทยำขั้นพื้นฐำน
3 (0-0-4)
AMAG 010 Basic Microbiology
3 (0-0-4)
เงื่อนไข:
ควำมรู้ พื้น ฐำนทำงด้ำ นจุ ล ชี ว วิทยำ จุลิ นทรีย์ที่ส ำคัญ ไวรัส แบคทีเรี ย แอคติโ นมั ยซีส และรำ รูปร่ำ ง
โครงสร้ำงและหน้ำที่ สรีรวิทยำและพันธุศำสตร์ของจุลินทรีย์ กำรแบ่งกลุ่มจุลินทรีย์และอนุกรมวิธำน ปฏิสัมพันธ์
ของจุลินทรีย์กับเจ้ำบ้ำน กำรควบคุม กำรทำให้ปรำศจำกเชื้อจุลินทรีย์ และกำรประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ในด้ำน
อำหำร เทคโนโลยีชีวภำพ และกำรเกษตร
Basic knowledge of microorganisms, particularly viruses, bacteria, actinomyces, and fungi;
regarding shape, structure and functions; physiology and genetics; microbial classification and
taxonomy; host-microorganism interaction; control; sterilization; importance and application of
major microorganisms in food, biotechnology, and agriculture.
อจกษ 014 พันธุศำสตร์ขั้นพื้นฐำน
3 (2-3-4)
AMAG 014 Basic Genetics
3 (2-3-4)
เงื่อนไข:
องค์ประกอบของเซลล์ กำรแบ่งเซลล์และกำรสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรมตำมกฎ
ของเมนเดล ปฏิกิริยำร่วมของยีน มัลติเพิลอัลลีล ควำมน่ำจะเป็นและกำรทดสอบไคสแควร์ สำรพันธุกรรมและ
หน้ำที่ กำรแสดงออกและกำรควบคุมกำรทำงำนของยีน กำรกลำยพันธุ์ของยีนและโครโมโซม เจเนติกรีคอม
บิเนชั่น ควำมรู้พื้นฐำนทำงพันธุวิศวกรรม กำรถ่ำยทอดลักษณะทำงพันธุกรรม พันธุศำสตร์ประชำกร
Components of the cell; cell division and gametogenesis; Mendelian theory; gene
interaction; multiple alleles; probability and Chi-square test; genetic materials and function;
gene expression and gene regulation; gene and chromosome mutation; genetic recombination;
basic genetic engineering; genetic inheritance; population genetics.
กลุ่มวิชำชีวเคมี
อจกษ 015
AMAG 015
เงื่อนไข:

ชีวเคมีขั้นพื้นฐำน
Basic Biochemistry
-

จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

สมบัติโครงสร้ำงและหน้ำที่กำรทำงำนของคำร์โบไฮเดรต โปรตีน เอนไซม์และโคเอ็นไซม์ ลิปิด กรดนิวคลีอิก
วิตำมินและเกลือแร่ รวมถึงเมตำบอลิซึมของสำรชีวโมเลกุลต่ำงๆ กำรสังเครำะห์ดีเอ็นเอ อำร์เอ็นเอ และโปรตีน
กำรควบคุมกำรแสดงออกของยีน หลักกำรและเทคนิคทำงชีวโมเลกุล ฮอร์โมน กำรประยุกต์ใช้ชีวเคมีในด้ำน
กำรเกษตร
Structure and function properties of carbohydrates, proteins, enzymes and coenzyme,
lipids, nucleic acids, vitamins and minerals as well as their metabolic pathways; the synthesis of
DNA, RNA and proteins; regulation of gene expression; molecular biology substances, concept
and techniques; hormones; applications of biochemistry in agriculture.
2.2) กลุ่มวิชำบังคับ
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
0 (0-1-0)
0 (0-1-0)

อจกษ 141 เกษตรเพื่อสุขภำวะขั้นแนะนำ
AMAG 141 Introduction to Agriculture for Well-being
เงื่อนไข:
ควำมหมำยและควำมสำคัญของกำรเกษตร กำรเกษตรในอดีตและปัจจุบัน ปัจจัยและทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเกษตร ผลกระทบจำกกำรใช้เทคโนโลยี และสำรเคมีทำงกำรเกษตร กำรเกษตรเพื่อสุขภำวะของเกษตรกร
ผู้บริโภค และระบบนิเวศ โรคที่สัมพันธ์กับกำรเกษตร สุขภำวะในระบบเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรผสมผสำน เกษตรพึ่ง
ตน เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและกำร
รับรอง กำรจัดกำรสินค้ำเกษตร กำรตรวจสอบย้อนกลับ กำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำง
The meaning and importance of agriculture; agriculture in the past and present; factors
and resources related to agriculture; impact of technology and chemicals in agriculture;
agriculture for well-being of agriculturist, consumer and ecology; diseases related to agriculture;
well-being in monoculture agriculture, integrated farming, self-sufficient agriculture, safe
agriculture and organic farming; food security and food safety; standards and certification for
agricultural products; handling of agricultural products; traceability; detection of poison residues
in agricultural products.
อจกษ 211
กำรผลิตพืชเพื่อสุขภำวะ
3 (3-0-6)
AMAG 211 Crop Production for Well-being
3 (3-0-6)
เงื่อนไข :
แหล่งกำเนิ ดและกำรจำแนกพืชปลู ก (พืชไร่ พืช ผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชอุตสำหกรรม และ พืช
พลังงำน) กำรขยำยพันธุ์พืช ปัจจัยที่มีผลต่อกำรผลิตพืช กำรเพำะปลูกพืช กำรจัดกำรดิน น้ำ ศัตรูพืช กำรเก็บเกี่ยว

และ กำรเก็บรักษำเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค และระบบนิเวศน์ ตลอดจนกำรถนอมอำหำร กำรแปรรูป
ผลผลิต และกำรตลำด
Origin and classification of the cultivated crops (cereal crop, vegetable crops, fruit crops,
ornamental plants, industrial crops and energy crops); plant propagation; factors affecting crop
production; plant production; soil, water, pests, harvest and storage managements for safety of
farmer, consumer and ecology system; including product processing and marketing.
อจกษ 221
กำรผลิตสัตว์เพื่อสุขภำวะ
3 (3-0-6)
AMAG 221 Livestock Production for Well-being
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:
ควำมส ำคัญ สถิติและแนวโน้ มกำรผลิ ตสั ตว์เศรษฐกิจที่ส ำคัญของโลกและประเทศไทย ระบบกำรผลิ ต
หลักกำรพื้นฐำนที่จำเป็นสำหรับกำรผลิตสัตว์ (พันธุ์ อำหำร กำรจัดกำร โรคและกำรป้องกัน) สวัสดิภำพสัตว์ กำร
จัดกำรผลผลิต กำรจัดกำรของเสียที่เกิดจำกกำรผลิตสัตว์ เทคโนโลยีชีวภำพและกำรใช้พืชสมุนไพรในกำรผลิตสัตว์
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรผลิตสัตว์ กฎหมำยกับปศุสัตว์ กำรตลำด
The importance, statistics and trend of livestock production in the world and Thailand;
production systems; principles of livestock production (breeds, feed, management, disease and
prevention); animal welfare; production management; waste management from livestock
production; biotechnology and herbal used in livestock production; application of information
technology for livestock production; law for animal husbandry; marketing.

อจกษ 000
เทคโนโลยีเกษตรปรำดเปรื่อง
3 (3-0-6)
AMAG 000 Smart Farm Technology
3 (3-0-6)
เงื่อนไข :
วิวัฒนำกำรของฟำร์มเกษตร ควำมสำคัญของกำรใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำรเพื่อกำรเกษตร เทคโนโลยีต่ำงๆที่นำมำใช้ในกำรจัดกำรฟำร์มเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีในกำรระบุพิกัด
เทคโนโลยีภูมิศำสตร์สำรสนเทศ เทคโนโลยีกำรรับรู้ระยะไกล เทคโนโลยีกำรรับรู้ระยะใกล้ กำร ตรวจวัดและ
ควบคุมโดยใช้เครือข่ำยเซ็นเซอร์แบบมีสำยและไร้สำย เทคโนโลยีสำหรับตรวจวัดควำมอุดมสมบู รณ์ของดินและ
คุณภำพของน้ำ เทคโนโลยีกำรให้ปุ๋ยและยำฆ่ำแมลงตำมสภำพควำมแตกต่ำงของพื้นที่ เทคโนโลยีสำหรับกำร
จัดกำรมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เทคโนโลยีด้ำนบรรจุภัณฑ์ กำรขนส่งสินค้ำเกษตร ระบบตรวจสอบย้อนกลับสำหรับ
สินค้ำเกษตร โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อกำรเกษตร และเทคโนโลยีด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ทำงกำร
เกษตรที่เหมำะกับบริบทของพื้นที่ เป็นต้น

Evolution of agricultural farm; importance of electronic technology, computer, information
and communication for agriculture; technologies for agricultural farming, particularly Global
Positioning System (GPS), Geographic Information System (GIS), Remote Sensing, Proximal
Sensing, sensor networks (wired and wireless), sensors to evaluate the soil fertility and water
quality, Variable Rate Technology (VRT), Crop Models and Decision Support System (DSS),
management for agricultural product standards, packaging technology, transportation for
agricultural products, traceability system for agricultural products, mobile application for
agriculture, and location based services etc.
อจกษ 000 อุตุนิยมวิทยำและภำวะภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลงกับกำรเกษตร
3 (3-0-6)
AMAG 000 Meteorology and Climate Change on Agriculture
3 (3-0-6)
เงื่อนไข :
หลักกำรเบื้องต้นของอุตุนิยมวิทยำ องค์ประกอบขั้นมูลฐำนของลมฟ้ำอำกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร กำร
หมุนเวียนของชั้นบรรยำกำศ เมฆ น้ำฟ้ำ เครื่องมือทำงอุตุนิยมวิทยำและกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลทำงอุตุนิยมวิทยำเพื่อ
กำรเกษตร ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์และรีโมทเซนซิ่งทำงอุตุนิยมวิทยำด้ำนกำรเกษตร คำจำกัดควำมของกำร
เปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ ภำวะโลกร้ อ น สำเหตุ แ ละดั ช นี ชี้ วั ด ของภำวะภู มิ อ ำกำศเปลี่ ย นแปลง กำร
เปลี่ยนแปลงฤดูกำล ผลกระทบต่อระบบนิเวศ แหล่งน้ำ กำรผลิตพืช กำรปศุสัตว์ กำรประมง ควำมมั่นคงทำง
อำหำร และกำรปรับตัวของระบบกำรเกษตร และกรณีศึกษำ
Principles of meteorology, meteorological instruments and the use of available
meteorological data; basic concepts of weather and some meteorological elements;
atmospheric circulations; cloud; precipitation; instruments and application for agriculture;
geographic information system (GIS) and remote sensing application in agricultural meteorology;
Terminology, global warming, causes and indicators of climate change; timing of seasonal
changes; impacts on ecosystem, water resource, crop production, livestock, fisheries, food
security and adaptation of agricultural system and case studies.
อจกษ 241
วิทยำศำสตร์กำรเกษตรเพื่อสุขภำวะ
3 (0-0-4)
AMAG 241 Agricultural Science for Well-being
3 (0-0-4)
เงื่อนไข:
แนวคิดและหลักกำรของสุขภำวะแบบองค์รวมทำงกำรเกษตร หลักกำรเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ทำงกำรเกษตรเพื่อสุขภำวะ (เกษตรกร ผู้บริโภค และระบบนิเวศ) กำรบำดเจ็บและโรคที่สัมพันธ์กับกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม สถำนกำรณ์สุขภำพของเกษตรกรและผู้บริโภค สถำนกำรณ์ควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและ
กำรลดลงของควำมหลำกหลำยทำงชีว ภำพในระบบเกษตร กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและดินเพื่อกำรเกษตร

อย่ำงเหมำะสม ดัชนีชี้วัดของระบบนิเวศเกษตร ข้อคำนึงถึงกำรใช้วิทยำศำสตร์ทำงกำรเกษตรและปัจจัยกำรผลิต
ด้ำนต่ำงๆ ควำมสำคัญของเกษตรเพื่อสุขภำวะและควำมปลอดภัยในอำชีพเกษตรกรรมในปัจจุบัน องค์ประกอบ
และปัจจัยเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเกษตรและสุขภำวะ วิถีชีวิตและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อสุขภำพ และกรณีศึกษำ
Concept and principles of holistic health in agriculture; principles of agricultural science and
technology for well-being (agriculturist, consumer and ecology); occupational injury and disease
in agriculture; situations related to agriculturist and consumer’s health; degradation of
environment and reduction of biodiversity in agricultural system; management of soil and water
resources for agriculture; indicators of agricultural ecology; awareness of agricultural science and
various factors for production; importance of health agriculture in current society; occupational
health and safety in agriculture; components and linkage factors between agriculture and wellbeing; life style and local wisdom for well-being; and case studies.
อจกษ 050 ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติท้องถิ่นและกำรจัดกำรลุ่มน้ำ
3 (2-3-4)
AMAG 050 Local Natural Resources and watershed management
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ควำมหมำย ประเภท ลักษณะ ควำมสำคัญของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติท้องถิ่น ได้แก่ ทรัพยำกรแร่และดิน
ทรัพยำกรน้ำ ป่ำไม้และสัตว์ป่ำ นิยำมและกำรกำหนดขอบเขตลุ่มน้ำ บทบำทของลุ่มน้ำ กำรประเมินผลกระทบจำก
กำรใช้ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติท้องถิ่นต่อสิ่งแวดล้อม แนวทำงกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม แนวคิดและหลักกำร
อนุรักษ์ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน และ กำรออกภำคสนำม
Definition, type, characteristic and importance of local natural resources such as mineral
and soil, water, forest and wildlife; concept and boundary of watershed; watershed function, the
assessment of the effect natural resources usage on the environment, utilization and
appropriate management of natural resource diversity, principals of resources conservation to
sustainability and field trip.
อจกษ 050 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
3 (2-3-4)
AMAG 050 Soil Fertility
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ควำมสำคัญของทรัพยำกรดิน กำรกำเนิดและจำแนกดินเบื้องต้น วิวัฒนำกำรของควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
สมบัติทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพของดิน บทบำทของธำตุอำหำรพืชที่จำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช
ธรรมชำติและสมบัติทำงเคมีของธำตุอำหำรพืชในดิน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดินและพืช มโนทัศน์เชิงบูรณำกำร และ
องค์ประกอบของสุขภำวะทำงดิน กำรจัดกำรดินแบบองค์รวม ปัจจัยที่ควบคุมควำมอุดมสมบูรณ์และสุขภำวะทำง
ดิน หลักกำรตรวจประเมินผล คุณภำพดิน หลักกำรและวิธีกำรจัดกำรดิน และกำรอนุรักษ์ดิน

The importance of soil resources; origin of soil genesis and classification; evolution of soil
fertility; soil physical, chemical and biological properties; the role of essential nutrient elements
in the plant growth; nature and chemical properties of essential elements in soil; the soil-plant
relationship; conceptualization and components of soil health; holistic soil management; factors
controlling; assessment of soil quality; principles and practices of soil; and soil conservation.
อจกษ 060

กำรส่งเสริมทำงกำรเกษตรและกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร
3 (2-3-4)
แบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชน
AMAG 060 Agricultural Extension and Participatory Action Research
3 (2-3-4)
for Community
เงื่อนไข :
หลั กกำร วัตถุป ระสงค์ และขอบเขตของกำรส่ งเสริมกำรเกษตร บทบำท หน้ำที่ และคุณสมบัติของนัก
ส่งเสริมกำรเกษตร สำรสนเทศและฐำนข้อมูลกำรเกษตร แหล่งถ่ำยทอดเทคโนโลยีและเทคนิควิธีกำรส่งเสริม
กำรเกษตร หลักกำรใช้เทคโนโลยีกำรเกษตรที่เหมำะสมและกำรสื่อสำรเพื่อกำรพัฒนำกำรเกษตร กำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่องำนส่งเสริมกำรเกษตร กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนกำรส่งเสริมแบบมีส่วนร่ว ม
ควำมสำคัญของกำรส่งเสริมทำงกำรเกษตรกับกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม หลักกำรและกำรปฏิบัติกำร
วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม กระบวนกำรในกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมและเทคนิควิธีต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง กำรประเมินผล กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรคืนข้อมูลสู่ชุมชนเพื่อกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำ
Principle, objectives, and scope of agricultural extension; roles, duties and qualifications of
agricultural extensionist; agricultural information and data-base; source of technology transfer
and techniques for agricultural extension; principles of appropriate agricultural technology and
communication for agricultural development; knowledge management for agricultural extension;
participatory learning process and participatory extension process; importance of agricultural
extension and participatory action research; principle and practice of participatory action
research; process of participatory action research and related techniques; evaluation; data
analysis; information returning for community problem solving and development.
อจกษ 060 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรเกษตร
3 (3-0-6)
ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง
AMAG 060 Philosophy of Sufficiency Economy, Local Wisdom and Agriculture 3 (3-0-6)
in the Mekong Subregion
เงื่อนไข :
หลักกำรและเนื้อหำหลักปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว แนวทำงกำร
ดำเนินชีวิตตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมตระหนักในวิถีชีวิตแห่งควำม

พอเพียง ควำมหมำยและรูปแบบของภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรจัดกำรควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นในมิติด้ำนโครงสร้ำง
สังคม ประเพณี ระบบควำมเชื่อ วัฒนธรรม และตำนำนประจำท้องถิ่น ภูมิปัญญำท้องถิ่นทำงกำรเกษตรในมิติด้ำน
วิทยำศำสตร์ กำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรประกอบอำชีพและกำรดูแลสุขภำพ กำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพี ย งและภู มิ ปั ญญำท้ อ งถิ่น ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในกำรด ำรงชี วิ ต อย่ ำ งเหมำะสมกั บสภำพสั งคมที่ เ ปลี่ ย นแปลง
กำรเกษตรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเกษตรของอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่ำ ลำว กัมพูชำ
เวียดนำม และจีนตอนใต้
Principles and content of His Majesty the King’s philosophy of Sufficiency Economy;
guidelines for living following the Sufficiency Economy philosophy; learning from actions to
create awareness of sufficient ways of life; definitions and types of local wisdom; knowledge
management; local wisdom in terms of social structures, tradition, belief system, culture and
myths; local wisdom in terms of science for agriculture; local wisdom for occupations and health
care; appropriate application of the Sufficiency Economy philosophy’s principles and local
wisdom to living in the changing society; agriculture and use of agricultural resources in Mekong
Subregion (Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam and southern China).
อจกษ 000 กำยวิภำคและสรีรวิทยำพืช
3 (2-3-4)
AMAG 000 Plant Anatomy and Physiology
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
องค์ประกอบ ชนิด โครงสร้ำง และหน้ำที่ของเซลล์พืช โครงสร้ำง หน้ำที่ และกำรเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช
ดอก (รำก ลำต้น ใบ ดอก และผล) สัณฐำนวิทยำของพืช สมดุลของน้ำในพืช กำรเคลื่อนย้ำยน้ำแร่ธำตุและอำหำร
ภำยในไซเลมและโฟลเอม กำรสังเครำะห์ด้วยแสง กำรหำยใจและกำรถ่ำยทอดพลังงำน ไนโตรเจนเมแทบอลิซึม
กำรเจริญเติบโตและกำรพัฒนำของพืช คุณสมบัติและผลของสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตพืช กระบวนกำรออกดอก
กำรติดผลและกำรเจริญเติบโตของผล ดัชนีควำมบริบูรณ์ กำรสุกแก่ กำรชรำภำพและกำรร่วง เมล็ด กระบวนกำร
งอกและกำรพักตัวของเมล็ด
Components, types, structure and function of plant cells; structure, function and growth of
plant tissues (roots, stems, leaves, flowers and fruits); plant morphology; water balance of the
plant; translocation in xylem and phloem; photosynthesis; respiration and electron transport;
nitrogen metabolism; plant growth and development; properties of plant regulators and its role
on physiological changes; processes of flowering; fruiting and fruit growth; maturity index;
ripening, senescence, and abscission; seed; seed germination and dormancy.
อจกษ 000 กำรอำรักขำพืช
AMAG 000 Plant Protection
เงื่อนไข :
-

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

ควำมสำคัญของกำรอำรักขำพืช ศัตรูพืช (วัชพืช แมลง โรคพืช และสัตว์ ) ชนิด และลักษณะกำรทำลำยของ
ศัตรูพืชต่ำงๆ กำรแพร่ระบำดของศัตรูพืช กำรวินิจฉัยและกำรประเมินควำมเสียหำยจำกศัตรูพืช หลักกำรควบคุม
กำจัดศัตรูพืช ควำมสำคัญและพัฒนำกำรของศัตรูพืชในระบบนิเวศน์ธรรมชำติและนิเวศน์เกษตร ควำมปลอดภัย
ทำงชีวภำพด้ำนศัตรูพืช และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
The importance of plant protection; plant pests (weed, insect, decease and animal);
various types of plant pests and features of damages; pests outbreak; crop diagnosis and the
evaluation of pest damages; principles of pest control ; importance and development of plant
pests in natural and agroecosystems; plant pests biosecurity and impact of pests control on
economic, social and environment.

อจกษ 000
กำยวิภำคและสรีรวิทยำสัตว์
3 (2-3-4)
AMAG 000 Animal Anatomy and Physiology
3 (2-3-4)
เงื่อนไข:
โครงสร้ำงและหน้ำที่กำรทำงำนของเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะในระบบต่ำงๆ ได้แก่ ระบบกระดูกและข้อ
ระบบกล้ ำมเนื้ อ ระบบประสำท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบปกคลุ มร่ำงกำย ระบบทำงเดินอำหำร ระบบขับถ่ำย
ปัสสำวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหำยใจ และระบบรับควำมรู้สึกในปศุสัตว์
Structure and function of cell; tissue and various organ systems such as bone-joint,
muscular, nervous, endocrine, integument, gastrointestinal, urinary, reproductive, cardiovascular,
respiratory and sensory system in livestock.
อจกษ 331
ระบบชลประทำน เกษตรกลวิธำนและพลังงำนเพื่อกำรเกษตร
3 (0-0-4)
AMAG 331 Irrigation, Farm Machinery and Energy for Agricultural Farming 3 (0-0-4)
เงื่อนไข:
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดิน -น้ำ-บรรยำกำศ-พืช เทคโนโลยีกำรตรวจวัดข้อมูลในระบบดิน -น้ำ-พืชบรรยำกำศ
กำรหำปริมำณกำรใช้น้ำของพืชและควำมต้องกำรน้ำชลประทำน กำหนดกำรให้น้ำและวิธีกำรจัดกำรน้ำสำหรับพืช
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลผลิตกับปริมำณน้ำที่พืชใช้ กำรใช้น้ำเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด หลักกำรเลือกและออกแบบ
ระบบชลประทำนจุลภำค กำรวิเครำะห์ในเชิงเศรษฐศำสตร์ในกำรเลือกและออกแบบ กำรวำงแผนกำรให้น้ำและ
กำรประเมินผล ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร กำรบำรุงรักษำและกำรจัดกำรเครื่องจักรกลเกษตร
กำรประยุ กต์ใช้เทคโนโลยี ในด้ำนเครื่ องจั กรกลเกษตรอย่ำงเหมำะสมแหล่ งพลั งงำนที่ใช้เพื่อกำรเกษตรได้แก่
พลังงำนจำกเชื้อเพลิง ไฟฟ้ำ และพลังงำนทำงเลือก

Soil-water-plant-atmosphere relationships; technology for measuring soil-plant-water
atmosphere system, determination of crop evapotranspiration and irrigation water requirements;
irrigation scheduling and water management practices for crops; relationship between yield and
crop water used; water application for maximum yield; principles in selection and design of
micro-irrigation systems; economic analysis of selection and design of the system; water
application planning and evaluation; need and evolution of agricultural machinery; principle of
agricultural machinery; maintenance and management of agricultural machinery; an application
of appropriate technology for agricultural machinery; energy resources in agricultural farming:
fuel, electricity, and alternative energy.

อจกษ 000
หลักกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มเกษตรและกำรตลำด
3 (3-0-6)
AMAG 000 Principle of Agricultural Farming Management and Marketing 3 (3-0-6)
เงื่อนไข :
ควำมสำคัญและกำรจัดกำรระบบกำรทำฟำร์ม กำรจำแนกและกำหนดประเภทของฟำร์ม เป้ำหมำยกำรผลิต
หลักเศรษฐศำสตร์ที่นำมำใช้เพื่อจัดกำรฟำร์ม ปัจจัยกำรผลิต กำรวำงแผนและงบประมำณฟำร์ม กำรวิเครำะห์
ต้นทุนและกำรควบคุมกำรผลิต กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรจัดกำร ปัญหำในกำรจัดกำรฟำร์ม บัญชีฟำร์ม
กำรตลำดและรำคำผลิตผลฟำร์ม กฎหมำยทำงกำรเกษตร มำตรฐำนสินค้ำทำงกำรเกษตร จริยธรรมของกำรทำ
กิจกำรฟำร์มและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
The importance and systematic management of farm; farms classification; the objectives of
production; the economic principle of farm management; factors of production; planning and
farm budget; cost analysis and control of productivity; risk evaluation in farm management;
problems in farm management; farm account; marketing and price of farming product;
agricultural law; agricultural product standards; the ethics of farm operations and social
responsibility.
อจกษ 070
ฝึกงำน 1
1 (0-6-0)
AMAG 070 Training I
1 (0-6-0)
เงื่อนไข :
กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ ชั่วโมง ในหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือ
ชุมชน เพื่อให้นักศึกษำได้มีโอกำสสัมผัสกำรปฏิบัติงำนจริงในกิจกรรมทำงกำรเกษตร เพื่อเรียนรู้จักตนเอง และ

ค้นหำควำมชอบหรือควำมสนใจที่แท้จริงของตน ทั้งกำรได้ประสบกับสถำนกำรณ์จริง ปัญหำหรือข้อขัดข้องบำง
ประกำร ทำให้นักศึกษำได้นำกลับมำศึกษำหำคำตอบ หรือเพิ่มควำมรู้และพัฒนำทักษะภำยหลังกำรฝึกปฏิบัติงำน
และกำรนำเสนอรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกงำน
To be trainee in the government offices or private sectors or community that work on
agricultural science; at least 150 hours; learning through action, self-learning, finding the
interested field work for each one, and facing with a real situation; to improve knowledge and
skills by some problems or challenges; oral presentation and report writing of the training.

อจกษ 080
สัมมนำ 1
1 (1-0-2)
AMAG 080 Seminar I
1 (1-0-2)
เงื่อนไข:
วิธีกำรสืบค้นข้อมูล วิธีกำรเขียนโครงร่ำงงำนวิจัย วิธีกำรนำเสนอหัวข้อทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตร กำร
นำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย ภำยใต้กำรแนะนำของคณำจำรย์และปรำชญ์ท้องถิ่น ในรูปแบบของกำรสัมมนำ
Methods of information searching; proposal writing; study on formal presentation of topics
of interest in agricultural science; presenting the proposal of senior project; supervised by
academic staffs and local scholars in the seminar context.
อจกษ 382
โครงงำนวิจัยระดับปริญญำตรี 1
2 (1-6-0)
AMAG 382 Senior Project I
2 (1-6-0)
เงื่อนไข:
นักศึกษำเสนอหัวข้องำนวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตรที่ตนสนใจ โดยศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
ทำงำนวิจัยและเขียนโครงร่ำงงำนวิจัยภำยใต้กำรแนะนำจำกคณำจำรย์และปรำชญ์ท้องถิ่น และส่งโครงร่ำงงำนวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
The student submits one research topic that is related to agricultural science. The student
studies the possibility of the research topic and writes the research proposal under advices of
academic staff and local scholars. Research proposal will be completed and submitted at the
end of the semester.
อจกษ 470

ฝึกงำน 2

1 (0-6-0))

AMAG 470 Training II
1 (0-6-0)
เงื่อนไข :
อจกษ 370 ฝึกงำน 1
กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรเกษตร เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ ชั่วโมง ในหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือ
ชุมชน เป็นกำรฝึกทักษะกำรทำงำนทำงด้ำนกำรเกษตรที่นักศึกษำมีควำมสนใจ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบกำรณ์
สำมำรถนำไปใช้ได้จริงภำยหลังสำเร็จกำรศึกษำ หรือสำมำรถนำไปประยุกต์และแก้ไขปัญหำทำงกำรเกษตรได้ และ
กำรนำเสนอรำยงำนเมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกงำน
To be trainee in the government offices or private sectors or community that work on
agricultural science; at least 150 hours; to concentrate in the interested field of each one for
enhance the skills and experience; oral presentation and report writing of the training.

อจกษ 480
สัมมนำ 2
0 (0-0-0)
AMAG 480 Seminar II
0 (0-0-0)
เงื่อนไข :
อจกษ 381 สัมมนำ 1 และ อจกษ 382 โครงงำนวิจัยระดับปริญญำตรี 1
วิธีกำรเตรียมข้อมูล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำรนำเสนอผลงำนวิจัยจำกโครงงำนวิจัยระดับปริญญำตรี
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตร ภำยใต้กำรแนะนำของคณำจำรย์และปรำชญ์ท้องถิ่น
The methods of data preparation; research report writing; formal presentation of topics of
senior projects in agricultural science; supervised by academic staff and local scholars.
อจกษ 482
โครงงำนวิจัยระดับปริญญำตรี 2
0 (1-0-0)
AMAG 482 Senior Project II
0 (1-0-0)
เงื่อนไข:
นักศึกษำดำเนินกำรวิจัยตำมโครงร่ำงงำนวิจัยที่ได้นำเสนอในวิชำ อจกษ ๓๘๒ โครงงำนวิจัยระดับปริญญำ
ตรี ๑ และนำเสนอควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยต่อคณำจำรย์สำขำวิชำเกษตรศำสตร์
The students carry on their research that follow to the research proposal in Senior Project
I and the research progress will be reported to the senior project committee.
อจกษ 480
โครงงำนวิจัยระดับปริญญำตรี 3
1 (0-3-1)
AMAG 480 Senior Project III
1 (0-3-1)
เงื่อนไข:
นักศึกษำดำเนินกำรวิจัยตำมโครงร่ำงงำนวิจัยที่ได้นำเสนอในวิชำ อจกษ ๓๘๒ โครงงำนวิจัยระดับปริญญำ
ตรี ๑ และส่งรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำต่อคณำจำรย์สำขำวิชำเกษตรศำสตร์

The students research follow to the research proposal in Senior Project I and submit final
report to the senior project committee at the end of second semester.
2.3) กลุ่มวิชำเลือก
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้ำ)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

อจกษ 000
กำรปรับปรุงพันธุ์พืช
AMAG 000 Plant Breeding
เงื่อนไข :
อจกษ 204 พันธุศำสตร์ขั้นพื้นฐำน
วิวัฒนำกำรและควำมสำคัญของกำรปรับปรุงพันธุ์พืช แหล่งพันธุกรรมพืช กำรสืบพันธุ์ของพืช กำรผสมเกสร
และกำรปฏิสนธิ กำรถ่ำยทอดลักษณะและอิทธิพลของสภำพแวดล้อมต่อกำรแสดงออกของพืช วิธีกำรปรับปรุงพันธุ์
พืช ลักษณะทำงพันธุกรรมและกำรวำงแผนปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง และพืชผสมข้ำม กำรสร้ำงพันธุ์ลูกผสม
กำรปรั บปรุงพันธุ์โดยวิธีกำรกลำยพันธุ์ กำรแปรปรวนของจำนวนโครโมโซมกับกำรปรับปรุง พันธุ์ กำรใช้
เทคโนโลยีชีวภำพในกำรปรับปรุงพันธุ์ กำรจัดกำรพืชพันธุ์ใหม่ พันธุกรรมและวิธีผสมพันธุ์พืชเศรษฐกิจบำงชนิด
The evolution and importance of plant breeding; plant genetic resources; reproduction of
plants; pollination and fertilization; effects of genetics and environment to plant phenotypes;
methods of plant breeding; genetic basis and breeding plan for self-pollinated and crosspollinated plants; hybrid development; mutation breeding; polyploidy in plant breeding;
advanced biotechnology in plant breeding; new cultivar release; genetic and breeding methods
of economic crops.
อจกษ 004
เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว
3 (2-3-4)
AMAG 004 Postharvest Technology
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ควำมสำคัญของเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ เคมี ชีวเคมี และสรีรวิทยำของ
ผลผลิตทำงกำรเกษตรหลังกำรเก็บเกี่ยวในไม้ดอกไม้ประดับ ผัก ผลไม้ เครื่องเทศและสมุนไพร และเมล็ดธัญพืช
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ กำรควบคุมโรคและแมลงหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเตรียมผลิตผล กำรยืดอำยุและกำรเก็บรักษำ
กำรบรรจุหีบห่อ กำรขนส่ง ผักและผลไม้สดพร้อมบริโภค และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรเก็บรักษำผลผลิต
Importance of postharvest technology; physical, chemical, biochemical and physiological
changes of crop products after harvest in ornamental plants, vegetables, fruits, spicy and
medicinal plants, and cereal; seed technology; disease and insect control; preparation, extension
and storage; packaging; transportation; minimally processed fruit and vegetables; local wisdom
for preservation.

อจกษ 000
กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3 (2-3-4)
AMAG 000 Animal Breeding
3 (2-3-4)
เงื่อนไข:
กำรนำหลักพันธุศำสตร์มำประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ค่ำสถิติเบื้องต้นในกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ กำร
ประเมินพันธุกรรมสัตว์ วิธีกำรคัดเลือกพันธุ์สัตว์ ระบบกำรผสมพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจประเภทต่ำงๆ หลักกำรและเหตุผลในกำรผสมพันธุ์สัตว์
An application of genetic principles to animal breeding; basic statistics in animal breeding;
genetic evaluation; selection method for animal improvement; mating system; biotechnology for
animal breeding; genetic improvement in various species of farm animals; principles and reasons
behind breeding animals.
อจกษ 000
โภชนศำสตร์ พืชอำหำรสัตว์และกำรจัดกำรทุ่งหญ้ำ
3 (2-3-4)
AMAG 000 Nutrition, Forage Crops and Pasture Management
3 (2-3-4)
เงื่อนไข:
ควำมสำคัญของอำหำร หลักกำรให้อำหำรแก่สัตว์ กำรย่อย กำรดูดซึม และกระบวนกำรเมตำโบลิซึมของ
สำรอำหำรในสัตว์ กำรประเมินและคุณภำพของส่วนประกอบอำหำร ควำมสำคัญของกำรผลิตพืชอำหำรสัตว์และ
กำรจัดกำรทุ่งหญ้ำ กำรจำแนกประเภทและชนิดของพืชอำหำรสัตว์ที่สำคัญ ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ วิธีกำรปลูก
และกำรดูแลรักษำ กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต กำรเก็บรักษำ กำรแปรรูป กำรนำไปใช้ประโยชน์ กำรวิเครำะห์คุณค่ำทำง
อำหำรของพืชอำหำรสัตว์ รูปแบบของทุ่งหญ้ำอำหำรสัตว์ กำรเลือกชนิดและพันธุ์พืชอำหำรสั ตว์ให้เหมำะสมกับ
สภำพของฟำร์มและสัตว์ที่เลี้ยง ควำมสัมพันธ์ของกำรจัดกำรทุ่งหญ้ำกับสภำพกำรเจริญเติบโตของพืช กำรจัดกำร
ทุ่งหญ้ำสำหรับกำรเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด
The principles of feeds and feeding in livestock; digestion; absorption and metabolism of
nutrients in animals; methods of evaluating nutritive value and qualitative tests for feed
ingredients; the importance of forage crops production and pasture management; classification
of important forage crops; morphology; methods of cultivation; management; harvesting;
storage; processing; utilization; nutritional content evaluation of forage crops; patterns of
pasture; criteria for selecting appropriate varieties of plants for a pasture in term of farm
conditions and animals; relationship between pasture management and plant growth conditions;
managing pasture for animals.
อจกษ 040
AMAG 040
เงื่อนไข :

เกษตรกรรมทำงเลือกเพื่อสุขภำวะ
Alternative Agriculture
-

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

คำจำกัดควำม ควำมสำคัญ แนวคิด หลักกำร องค์ประกอบและชนิดของเกษตรกรรมทำงเลือก กำรเกษตร
แบบดั้ งเดิม เกษตรธรรมชำติ เกษตรอิ น ทรีย์ เกษตรยั่ งยื น เกษตรผสมผสำน เกษตรทฤษฏี ใหม่ วนเกษตร
ผลกระทบของเกษตรกรรมทำงเลือกต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภำวะของมนุษย์ กำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญำท้องถิ่น หลักกำรพิจำรณำกำรออกแบบเกษตรทำงเลือกที่เหมำะสม รูปแบบฟำร์มตัวอย่ำง
กรณีศึกษำและกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
The definitions; importance; concepts; principles; components and kinds of alternative
agriculture, traditional agriculture, natural farming, organic farming, sustainable agriculture,
integrated farming, new theory agriculture, and agroforestry; impact of alternative agriculture to
ecosystems, environment, economic, and human health; technology and local wisdoms
application; the appropriate criteria for farming design; farm models; case study and field trip.
อจกษ 060 สัมมำชีพและวิถีชุมชน
3 (0-1-6)
AMAG 060 Honest Livelihood and Community Life
3 (0-1-6)
เงื่อนไข :
สภำพควำมเป็นอยู่ วิถีชีวิตชุมชน กำรประกอบอำชีพและเศรษฐำนะของชุมชน สัมมำชีพที่ผูกพันและเคำรพ
ในธรรมชำติสิ่งแวดล้อม คุณควำมดี ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญำท้องถิ่นในวิถีชีวิต
ต้นทุนทำงวัฒนธรรมและสังคม อิทธิพลของวัฒนธรรมในสังคมยุคโลกำภิวัตน์ วัฒนธรรมร่วมสมัยของชุมชน กำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเรียนรู้ร่วมกันผ่ำนกำรปฏิบัติ
The living conditions; way of life; occupational and socio-economic status; honest
livelihood respect for natural environment; virtue and culture; philosophy of Sufficiency
Economy; local wisdom in the way of life; cultural and social costs; influence the globalizing
society; contemporary culture of the community; culture immunization; strong community;
knowledge sharing; interactive learning through action.
อจกษ 070
กำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจและกำรจัดกำร
3 (2-3-4)
AMAG 070 Economic Mushrooms Culture and Management
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ชีววิทยำของเห็ดและกำรจัดแบ่งประเภทเห็ด ประโยชน์และควำมสำคัญของเห็ด ประวัติควำมเป็นมำของ
กำรเพำะเห็ด เห็ดป่ำและเห็ดเศรษฐกิจ สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรเพำะเห็ด กำรทำหัวเชื้อเห็ด วิธีกำร
เพำะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูที่สำคัญ กำรเก็บรักษำ กำรแปรรูป กำรตลำดและผลิตภัณฑ์เห็ด และกำรพัฒนำปรับปรุง
สำยพันธุ์เห็ด
Biology and classification of mushrooms; benefits and importance of mushroom; history of
mushroom culture; wild and economic mushrooms; environmental factors related to mushroom

culture; inoculum production; cultivation; pests; storage; marketing and processing; mushrooms
improvement.
อจกษ 070
หลักศิลปะเพื่อกำรออกแบบภูมิทัศน์
1 (0-3-0)
AMAG 070 Principle of Art for Landscape Design
1 (0-3-0)
เงื่อนไข :
บทนำ ประวัติศิลปะ องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะกับกำรออกแบบจัดสวน อุปกรณ์ในกำรออกแบบเขียน
แบบ แสงและเงำ กำรเขียนภำพลำยเส้น ทฤษฎีสีและกำรระบำยสี สัญลักษณ์ในกำรออกแบบจัดสวน เส้นระดับ
และควำมชัน กำรนำเสนองำนด้ำนกำรออกแบบจัดสวน รูปด้ำนและรูปตัด ทัศนียภำพ คอมพิวเตอร์ในงำน
ออกแบบเบื้องต้น แบบจำลองในงำนออกแบบจัดสวน กำรนำเสนองำนที่ได้รับมอบหมำย
Introduction; history of art; elements of art; art in landscape design; equipment design;
stationery in art works; light and shadow; color theory and painting; symbols in landscape
design; contour and slope presentation in landscape design project; elevation and section;
perspective view; basic computer application for landscape design; model in landscape design;
presentation in assignment.
อจกษ 074
กำรออกแบบภูมิทัศน์และวัสดุพืชพรรณ
3 (2-3-4)
AMAG 074 Landscape Design and Plant Materials
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
อจกษ 373 หลักศิลปะเพื่อกำรออกแบบภูมิทัศน์
ควำมหมำย ประวัติ และรูปแบบของสวน วัสดุพืชพรรณและกำรใช้ในงำน สิ่งก่อสร้ำงและวัสดุตกแต่งใน
สวน งำนพื้นแข็ง กำรสำรวจและปักผังบริเวณ หลักกำรออกแบบและวำงผังบริเวณ สวนหย่อมและสวนหิน
กำรออกแบบน้ำตก ลำธำร และน้ำพุ กำรประมำณรำคำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงำนออกแบบภูมิทัศน์ กำร
ดูแลรักษำสภำพภูมิทัศน์
Definition, history, and styles of garden; plant materials and usage; construction and
materials in garden; hardscape; site survey and mapping; principle of design and site planning;
decorative and rock gardens; waterfall; stream and fountain designs; cost estimation; computer
applications in landscape design; landscape maintenance.
อจกษ 400
เทคโนโลยีชีวภำพทำงพืช
3 (2-3-4)
AMAG 400 Plant Biotechnology
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ควำมหมำยและควำมสำคัญของเทคโนโลยีชีวภำพ ประโยชน์และหลักกำรของกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ธำตุ
อำหำรและอำหำรเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พื้นฐำนเกี่ยวกับเซลล์ในกำรเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รูปแบบของกำรเจริญและพัฒนำ

ของเนื้อเยื่อไปเป็นแคลลัส เอ็มบริโอและอวัยวะ อิทธิพลของสูตรอำหำรและสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตต่อกำร
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อกำรขยำยพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ กำรชักนำให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ กำรเก็บรักษำสำยพันธุ์ กำร
อนุรักษ์สำยพันธุ์ กำรผลิตสำรสำคัญจำกพืช กำรตรวจลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ กำรโคลนยีน เทคนิคดีเอ็นเอลูกผสม กำร
ถ่ำยยีนเข้ำสู่พืช เทคโนโลยีดีเอ็นเอเครื่องหมำย จริยธรรมกำรวิจัย กำรใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อป้องกันกำ จัดศัตรูพืช
กำรบำบัดสำรพิษทำงชีวภำพ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพเพื่อกำรเกษตร กำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
Definition and importance of biotechnology; benefits and principles of plant tissue culture;
nutrients and plant tissue culture media; cell basis in plant tissue culture; growth and
developmental patterns of tissue through callus, embryogenesis, and organogenesis; effect of
culture media and plant growth regulators in plant tissue culture and applications; DNA
fingerprinting; gene cloning; basic techniques of DNA recombinant technology; plant gene
transfer techniques; DNA marker technology; Research ethics; antagonist of plant pest;
bioremediation; application for agriculture; field trip required.
อจกษ 400
กำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
3 (2-3-4)
AMAG 400 Soilless Culture
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ประวัติควำมเป็นมำและวิวัฒนำกำรในกำรปลูกพืชในสภำพไร้ดิน คำจำกัดควำม ประเภทของกำรปลูกพืชไร้
ดิน วัสดุปลูกพืช สูตรสำรละลำยธำตุอำหำรพืช หลักกำรและกำรจัดกำร กำรปลูกในพืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ
เศรษฐกิจ
The history and evolution in the soilless culture, definition, types of soilless culture,
growing materials, nutrient solution formulae, principle and management of hydroponics,
economic vegetable and ornamental plants in soilless culture.
อจกษ 400
เทคโนโลยีชีวภำพทำงสัตว์
3 (2-3-4)
AMAG 400 Animal Biotechnology
3 (2-3-4)
เงื่อนไข:
ควำมส ำคั ญ ของเทคโนโลยี ชี ว ภำพในกำรผลิ ต สั ต ว์ อณู พั น ธุ ศ ำสตร์ พื้ น ฐำนส ำหรั บ กำรผลิ ต สั ต ว์
เทคโนโลยีชีวภำพทำงด้ำนอณูพันธุศำสตร์ เทคโนโลยีชีวภำพทำงด้ำนกำรสืบพันธุ์ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพ
ในด้ำนกำรผลิต กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรสืบพันธุ์ อำหำรสัตว์ กำรป้องกันและตรวจสอบโรค มีกำรศึกษำนอกสถำนที่
The importance of biotechnology in animal production; basis of molecular genetics for
animals production; molecular biotechnology; reproduction biotechnology; application of
biotechnology in animals production, breeding, reproduction, nutrition, disease prevention and
detection; field trip required.

อจกษ 422
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำและกำรจัดกำร
3 (2-3-4)
AMAG 422 Aquaculture and management
3 (2-3-4)
เงื่อนไข:
ประวัติควำมเป็นมำและวิวัฒนำกำรในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิธีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีควำมสำคัญทำง
เศรษฐกิจ วิธีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสำน กำรเพำะพันธุ์สัตว์น้ำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ กำรอนุบำลและกำรเลี้ยง
อำหำรสำหรับสัตว์น้ำ โรคและศัตรู มำตรฐำนฟำร์ม กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์น้ำ ระบบกำรจัดจำหน่ำยและกำรตลำด
The history and evolution in aquaculture; culture methods of economic aquatic animals;
integrated aquaculture; culture methods of aquatic animals; hatchery management and culture;
feed for aquatic animals; aquatic animal pest and disease; farm standard; aquatic farm
management; distribution and marketing system.
อจกษ 400
ธุรกิจกำรเกษตร โลจิสติกส์และกำรจัดกำรสำรสนเทศ
3 (3-0-6)
AMAG 400 Agri-enterprises, Logistic and Information Management
3 (3-0-6)
เงื่อนไข:
ธุ ร กิ จ กำรเกษตร ลั ก ษณะ ประเภท และระบบของธุ ร กิ จ เกษตร หลั ก กำรจั ด กำรธุ ร กิ จ กำรเกษตร
เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำรสำหรับผู้จัดกำรธุรกิจเกษตร กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง แนวคิดและทฤษฎีทำงกำรจัดกำรโล
จิสติกส์และห่วงโซ่อุปทำนเพื่อกำรประยุกต์ใช้ทำงธุรกิจกำรเกษตร ธุรกิจขนำดย่อม คุณลักษณะและทักษะที่
จำเป็นสำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร หลักกำรจัดกำรสำรสนเทศ กำรประยุ กต์หลักกำรจัดกำรสำรสนเทศกับธุรกิจ
กำรเกษตร กำรจัดกำรควำมปลอดภัยในระบบสำรสนเทศ กำรประกอบธุรกิจออนไลน์ จริยธรรมของธุรกิจและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
Agri-enterprises; features, types and systems of agricultural business; principles of agrienterprises management; managerial economics for agribusiness managers; inventory
management; concept and theory of logistics management and supply chain for application to
agricultural business; small and medium enterprises (SMEs); attributes and skills needed for
entrepreneurship; principle of information management; application of the information
management to agri-enterprises; security management of information system; online business;
business ethics and social responsibility.
อจกษ 440
AMAG 440
เงื่อนไข :

วิถีอินทรีย์และภูมิปัญญำข้ำวไทย
The Organic Way and Thai Rice Wisdom
-

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

คำจ ำกัดควำม ควำมส ำคัญ แนวคิด และหลักกำรของวิถีอินทรีย์ ข้ำวกับวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมไทย
วิวัฒนำกำรและเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปลูกข้ำว ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับ ข้ำว กำรทำนำข้ำวอินทรีย์
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภำวะของมนุษย์ ศักยภำพและสถำนกำรณ์กำรผลิตข้ำว
อินทรีย์ในประเทศไทย ตลำดและรำคำข้ำวอินทรีย์ กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว ระบบกำรตรวจสอบข้ำวอินทรีย์
งำนวิจัยกำรพัฒนำกำรผลิตข้ำวอินทรีย์
The definition; importance; concepts and principles of the organic way; rice related to Thai
lifestyle and culture; evolution and tools for rice cultivation; traditions and rituals associated
with rice; organic rice farming; impact to ecosystems, environment, economic, and human
health; potential and rice production situation in Thailand; marketing and price of organic rice;
post-harvest management; certification system for organic rice; research and development of
organic rice production.
อจกษ 440
สุขภำวะในฟำร์มปศุสัตว์กับสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-4)
AMAG 440 Livestock Health and Environment
3 (2-3-4)
เงื่อนไข:
ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภำพสัตว์ โรค แมลงศัตรูที่สำคัญในสัตว์เศรษฐกิจ กำรป้องกันและควบคุมโรค
ระบำดวิทยำ ภูมิคุ้มกันในสัตว์ กำรใช้เวชภัณฑ์ในสัตว์ เทคโนโลยีชีวภำพและกำรใช้พืชสมุนไพรในฟำร์มปศุสัตว์
กำรจัดกำรฟำร์ม หลักสุขำภิบำลในฟำร์ม ผลกระทบจำกกำรเลี้ยงสัตว์ในระบบฟำร์มต่อสิ่งแวดล้อม และกำร
จัดกำรของเสียในฟำร์ม
Factors affecting animal health; animal pests and disease in economic animals; disease
prevention and control; epidemiology; immunity in animals; medicine uses in animals;
biotechnology and herbal used in livestock farm; farm management; sanitation in animal farm;
effects of animal farming systems on the environment and waste management.
อจกษ 440
สำรผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำงกำรเกษตร
3 (2-3-4)
AMAG 440 Products for Agricultural Application
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ควำมสำคัญและประเภทของสำรผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำงกำรเกษตร สำรสังเครำะห์ทำงกำรเกษตร สำรเคมีเกษตร
ปุ๋ยเคมีสำรกำจัดแมลง สำรกำจัดวัชพืช สำรกำจัดโรคพืช สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ วัคซีน
เวชภัณฑ์ที่ใช้ในปศุสัตว์ ยำปฏิชีวนะ ประเภทของสำรผลิตภัณฑ์ธรรมชำติจำกพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ กำรสกัดและ
วิเครำะห์ ส ำรส ำคัญจำกผลิ ตภัณฑ์ธ รรมชำติ สมบัติและควำมเป็นพิ ษของสำรสั งเครำะห์ ทำงกำรเกษตร กำร
เคลื่อนย้ำยและสลำยตัวของสำรสังเครำะห์ทำงกำรเกษตรในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนอกเป้ำหมำย กำร
ใช้สำรสังเครำะห์ทำงกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย

The importance and types of natural products; types of agricultural synthetic substances,
agrochemical, insecticides, herbicides, fungicides, chemical fertilizers, plant and animal growth
regulators, vaccines, medicines, antibiotic substances; natural products from plant material,
natural products from animal substances, substance naturally produced by microorganisms, the
extraction and analysis of bioactive compound; properties and toxicology; movement and fate in
the environment; effects on non-target live organisms; the safe and effective useof agricultural
synthetic substances.
อจกษ 450
อนุกรมวิธำนพืชและพฤกษศำสตร์พื้นบ้ำน
3 (2-3-4)
AMAG 450
Plant Taxonomy and Ethnobotany
3 (2-3-4)
เงื่อนไข:
ประวัติของอนุกรมวิธำนพืชและพฤกษศำสตร์พื้นบ้ำน กำรศึกษำอนุกรมวิธ ำนพืช ศัพท์พฤกษศำสตร์
อำณำจักรพืช ภูมิศำสตร์ของพืช หลักในกำรจัดจำแนกพืช ระบบกำรจัดจำแนกพืช ควำมผันแปร วิวัฒนำกำรและ
กำรสืบเชื้อสำยของพืช ถิ่นกำเนิดของพืชวงศ์ต่ำงๆ กำรนำพืชไปใช้ประโยชน์ของชนกลุ่มพื้นเมือง แนวทำงของ
กำรพัฒนำและกำรใช้ประโยชน์พฤกษศำสตร์พื้นบ้ำน พืชดอกบำงวงศ์ในประเทศไทยและกำรใช้ประโยชน์
History of plant taxonomy and ethnobotany; taxonomic study; botanical terminology;
plant kingdom; plant geography; principle of plant classification; plant classification systems;
variation; evolution and phylogeny of plant; origin of plant families; plant uses by native
villagers; guidelines in developing and usage from ethnobotany knowledge some families of
Angiosperm in Thailand.
อจกษ 470 กำรขยำยพันธุ์พืชและกำรจัดกำรสถำนเพำะชำ
3 (2-3-4)
AMAG 470 Plant Propagation and Nursery Management
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ควำมส ำคั ญ ของกำรขยำยพั น ธุ์ พื ช กำรขยำยพั น ธุ์ พื ช แบบอำศั ย เพศและไม่ อ ำศั ย เพศ ควำมหมำย
ควำมสำคัญและชนิดของสถำนเพำะชำ กำรจัดผังบริเวณสถำนเพำะชำ กำรจัดกำรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ
กำรผลิตกล้ำไม้ กำรจัดกำรโรงเรือน กำรประกอบธุรกิจสถำนเพำะชำ
Importance of plant propagation; sexual and asexual plant propagation; meaning,
importance and types of plant nursery; site planning for plant nursery; management of
environments; seedling production; greenhouse management; plant nursery business.
อจกษ 470
AMAG 470

กำรแปรรูปอำหำรจำกผลิตผลทำงกำรเกษตร
Food Processing of Agricultural Products

3 (2-3-4)
3 (2-3-4)

เงื่อนไข :
ควำมจำเป็นในกำรแปรรูปและกำรถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร คุณลักษณะของวัตถุดิบ กำรคัดเลือกและเตรียม
วัตถุดิบ กำรแปรรูปอำหำรจำกผลิตผลเกษตรโดยใช้สำรเคมี ควำมร้อน ควำมเย็น กำรฉำยรังสี กำรทำให้เข้มข้น
กำรทำแห้ง กำรใช้พลังงำนไมโครเวฟ กำรหมักดอง และกำรรมควัน ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภำพผลิตภัณฑ์และกำร
ประเมินค่ำคุณภำพของผลิตภัณฑ์โดยวิธีประสำทสัมผัส กำรบรรจุหีบห่อ บทบำทหน้ำที่ของบรรจุภัณฑ์และวิธีเก็บ
รักษำผลิตภัณฑ์ กำรคัดเลือกวัสดุบรรจุและพื้นฐำนกำรออกแบบ ระบบกำรประกันคุณภำพและหลักเกณฑ์วิธีกำรที่
ดีในกำรผลิต กำรศึกษำนอกสถำนที่
The necessity of the agricultural products processing; characteristics of raw materials,
selection and preparation of raw materials; food processing of agricultural products by chemical,
thermal, cooling and freezing, irradiation, concentration, drying, microwave in food processing,
fermentation and smoking; factors affecting quality of processed products and sensory
evaluation; packaging, role of packaging and storage of processed products; selection of
packaging materials and basic design; products quality assurance system and good
manufacturing practice; field trip.
อจกษ 474
กำรจัดดอกไม้และตกแต่งสถำนที่เบื้องต้น
3 (2-3-4)
AMAG 474 Basic Flower Arrangement and Decoration
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ประวัติควำมเป็นมำ ประโยชน์และมูลค่ำของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับในกำรจัด
ดอกไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในกำรจัดดอกไม้ เทคนิคกำรรักษำและยืดอำยุไม้ดอกไม้ประดับ องค์ประกอบศิลป์กับกำร
จัดดอกไม้และกำรตกแต่งสถำนที่ รูปแบบ แนวคิด และเทคนิคกำรออกแบบจัดดอกไม้และกำรตกแต่งสถำนที่ใน
โอกำสต่ำงๆ
History; utility and value of flowers and ornamental plants; types of ornamental plants for
flower arrangement; material and tools; preservation techniques and extending of ornamental
plant life; art elementary in flower arrangement and site decoration; style and concept of
flower arrangement and decorative techniques in various occasions.
อจกษ 475
แมลงที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจ
3 (2-3-4)
AMAG 475 Economic Entomology
3 (2-3-4)
เงื่อนไข :
ชีววิทยำเบื้องต้น สัณฐำนวิทยำ กำรจัดจำแนกแมลงที่มีคุณค่ำและประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ แมลงศัตรู
ธรรมชำติ แมลงผสมเกสร แมลงย่อยสลำยอินทรียวัตถุ และแมลงอุตสำหกรรม ที่อยู่อำศัย วงจรชีวิต พืชอำหำร
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ และผลพลอยได้

Introduction to biology; morphology; identification of beneficial insects, natural enemies,
pollinators, decomposers, and industrial insects; habits; life cycles; food plants; economic
benefit; by-products.
อจกษ 484
กำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติเพื่องำนวิจัย
3 (3-0-6)
AMAG 484 Statistical Packages in Research
3 (3-0-6)
เงื่อนไข: ควำมสำคัญของกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติเพื่องำนวิจัย กำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติที่สำคัญ
กำรป้อนและกำรจัดกำรข้อมูล กำรวิเครำะห์และกำรแปลผล กำรนำเสนอข้อมูล กำรเลือกใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่เหมำะสม
The importance of statistical packages in research; using major statistical packages; entering
and manipulating data; analyzing and interpreting data; data presentation; selecting the
appropriate techniques for data analysis.
อจกษ 485
หัวข้อคัดสรรด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตรเพื่อสุขภำวะ
3 (2-3-4)/3(3-0-6)
AMAG 485 Selected Topic in Agricultural Science for Well-being 3 (2-3-4)/3(3-0-6)
เงื่อนไข :
หัวข้องำนวิจัยและควำมรู้ที่น่ำสนใจทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตรเพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดย
เชิญอำจำรย์พิเศษจำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนมำบรรยำย ปรับเปลี่ยนหัวข้อในแต่ละปีตำมควำมเหมำะสม
The update of interested research topics and knowledge on agricultural science, special
lectures are invited from various organizations of both governmental and private sectors. The
topic will be changed year by year.

