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7

หน่ วยกิต
2(90)

5(230)

ค หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

6

หน่ วยกิต

เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซาก
ํ บั
รายวิชาทีเคยเรี ยนมาแล้วและต้องไม่เป็ นรายวิชาทีกาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
รหัส
ชือและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ต)
4011309
ฟิ สิกส์ พืนฐาน
3(2-3-6)
Fundamental Physics
ระบบหน่วย เวกเตอร์ การเคลื อนทีของวัตถุ โมเมนตัม กฎการเคลื อนทีของนิ วตัน
โมเมนต์ งาน ก าํ ลัง พลังงาน เครื องกลอย่างง่าย ความหนาแน่ น หลัก ของอาร์ -คีเมเดส ความรู ้
เบืองต้นเกียวกับ ความร้อน ไฟฟ้ า แม่เหล็กไฟฟ้ า กมั มันตภาพรังสี และการประยุกต์ใช้ ฝึ กปฏิบตั ิก าร
ตามเนือหาข้างต้น
4021101

เคมีทัวไป 1
3(2-2-5)
General Chemistry I
หลักเคมีเบืองต้น การจําแนกสาร สมบัติของธาตุ สารประกอบ ของผสมสารละลาย วิธี
แยกโดยการกลัน การกรอง การตกผลึ ก การใช้ตวั ทําละลายและโครมาโทกราฟี ระบบเปิ ด ระบบปิ ด
ปริ ม าณสารสัม พัน ธ์ ความเข้ม ข้นของสารละลาย อะตอม โครงสร้ างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบืองต้น ปฏิกริ ิ ยา เคมีองค์ประกอบทีมีผลต่ออัตราของปฏิกริ ิ ยา กรด เบส เกลือ อินดิเคเตอร์ สมบัติแ ก๊ส
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตร ความดันและอุณหภูมิ ทฤษฏีจลน์ โมเลกุลของแก๊ส การแพร่ ของแก๊ส ฝึ ก
ปฏิบตั ิการตามเนือหาข้างต้น
4021107

เคมีอนิ ทรีย์พืนฐาน
3(2-2-5)
Fundamental of Organic Chemistry
การเกิดไฮบริ ดอร์ปิทัล สเตอริ โอเคมี ชนิดของปฏิกริ ิ ยาเคมีอินทรี ย ์ การเรี ยกชื อสมบัติ
กายภาพการเตรี ย มและปฏิ ก ิริย าของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน สารประกอบอะโรมาติ ก และ
สารประกอบอินทรี ยท์ ีมีหมู่ฟังก์ชนชนิ
ั ดต่างๆ เช่น เฮไลท์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์
บอกซิลิกและอนุพนั ธ์ แอมีนและสารประกอบโมเลกุลใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน เป็ นต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการตามเนือหาข้างต้น

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

4031107

ชีววิทยาพืนฐาน
3(2-3-6)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิงมีชีวิต เซลล์ เนือเยือ การสื บพันธุ์ การเจริ ญเติบโต ระบบต่างๆ
ของสิงมีชีวิต การจําแนกสิงมีชีวิต การกําเนิดชีวิต วิวฒั นาการ พันธุกรรม สิงมีชีวิตและสภาวะแวดล้อ ม
การอนุรักษ์สิงแวดล้อม ฝึ กปฏิบตั ิการตามเนือหาข้างต้น
4111101

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิ ติ ขอบเขตและประโยชน์ข องสถิ ติ สถิ ติ ทีใช้ใ นชี วิต ประจําวัน
ขันตอนในการใช้สถิติเพือการตัดสินใจ หลักเบืองต้นของความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ความ
น่าจะเป็ นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่ าทีได้จากตัวอย่าง หลัก การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์
5001102

หลักพืชศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Plant Science
ความหมายและการจัดจําแนก ลัก ษณะทางรู ปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช
โครงสร้างและหน้าทีสําคัญของราก ลําต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช กระบวนการสําคัญทีเกิดขึนใน
พืช เกียวก บั โภชนาการของพืช การเจริ ญ เติ บ โตและพัฒ นาการของพื ช ปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
เจริ ญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชทีปลูก หลักและวิธีการปลูกพืชแบบ
ต่างๆ หลักการบํารุ งรัก ษา ขยายพันธุ์ และปรับปรุ งพันธุ์พืช หลัก การเก็บเกียวผลผลิ ต และวิทยาการ
ภายหลังการเก็บเกียวผลผลิต ฝึ กปฏิบตั ิการจําแนกโครงสร้างภายในและภายนอกของพืชจากตัวอย่างพืช
การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ การปลูกการบํารุ งรักษาและการเก็บเกียวพืชในแปลงปฏิบตั ิการ

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5001105

พืชเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Crops
ความสําคัญของพืชเศรษฐกิจ พฤกษศาสตร์ ข องพืชเศรษฐกิจชนิ ดต่างๆ แหล่ งปลู ก
พันธุ์ และดินทีเหมาะสม หลักการปฏิบตั ิบาํ รุ งพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์และปรับปรุ งพันธุ์
การเก็บเกียว การจัดจําหน่าย การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการผลิตและการแปรรู ป การปลูกข้าว ยางพาราและ
พืชเศรษฐกิจทีเหมาะสมกบั ท้องถิน ประโยชน์และหลัก การพิจารณาการทําไร่ นาสวนผสม ตลอดจน
มาตรฐานการผลิตพืช (global GAP) มาตรฐานอิ นทรี ย ์ และข้อ มู ล มาตรฐานจากมกอช. ฝึ กปฏิบตั ิก าร
จําแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ดําเนินการปลูก การดูแลรักษาตลอดจนการ
เก็บเกียวพืชเศรษฐกิจ และการศึกษานอกสถานที
5001601

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบืองต้ นเพือการเกษตร
Introduction to Computer Programming for Agriculture

3(2-3-6)

ความรู ้พืนฐานการใช้ค อมพิว เตอร์ โครงสร้าง ลัก ษณะ และระบบของคอมพิวเตอร์
เทคนิคการเขี ยนผังงานระบบตัวเลข การประมวลผลข้อ มู ล เบืองต้น การรับข้อ มู ล และการแสดงผล
โปรแกรมพืนฐาน โครงสร้างของโปรแกรมการทดสอบของโปรแกรมการใช้ค อมพิวเตอร์ ประยุก ต์ก บั
งานด้านการเกษตร ฝึ กปฏิบตั ิก ารวิเคราะห์ ข อ้ มู ล ด้านการเกษตร การพิม พ์งานวิจยั และการนําเสนอ
ผลงานวิจยั ด้วยโปรแกรม Open office การค้นคว้างานวิจยั ต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต
5002102

การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พชื ในท้ องถิน
2(1-2-3)
Survey and Plant Collection in Rural Communities
ความสําคัญและประโยชน์ของการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช ประเภทของพันธุ์
พืชทีสําคัญในท้องถิน วิธีการสํารวจ การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และการรักษาพันธุ์พืชทีเก็บรวบรวม
ฝึ กปฏิบตั ิการสํารวจพืนที การเก็บรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิน และการปลูกในแปลง

5002109 *

หลักสรีรวิทยาพืช
3(2-3-6)
Principles of Plant Physiology
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5001102 หลักพืชศาสตร์
ความสําคัญของกระบวนการทางสรี รวิทยาต่อ การผลิ ตพืช การเจริ ญเติบโตและ

ปัจจัยทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโต กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายนํา การลําเลี ยง การ
เจริ ญเติบโต การออกดอก ติดผล และการสุกแก่ของพืช การใช้ความรู ้ทางสรี รวิทยาในการผลิ ตและ
ปรับปรุ งผลผลิตพืช ฝึ กปฏิบตั ิการตามเนือหาข้างต้น

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5002110 *

พันธุศาสตร์ เพือการเกษตร
3(2-3-6)
Genetic for Agriculture
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4031107 ชีววิทยาพืนฐาน
พืนฐานด้านพันธุศาสตร์ พันธุ ศาสตร์ ข องเมนเดล พันธุ ศาสตร์ โมเลกุ ล พันธุ ศาสตร์
ประชากร และพันธุวิศวกรรม ความสําคัญของพันธุวิศวกรรมต่อการเกษตรในปัจจุบนั หลักการเบืองต้น
ของพันธุวิศวกรรม หลักการและความสําคัญของพันธุ ศาสตร์ ต่อ การปรับปรุ งพันธุ์พืช ฝึ กปฏิบตั ิก าร
กระจายตัวของยีน การเพาะเลียงแบคทีเรี ยสําหรับการทําพันธุวิศวกรรมในพืช การต้านทานสารปฏิชีวนะ
ของยาสูบและการถ่ายย้ายพันธุกรรมเบืองต้น
5002111 *

จุลชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-3-6)
Agriculture Microbiology
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 4031107 ชีววิทยาพืนฐาน
ความรู ้พืนฐานทางจุลชีววิทยา การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา สรี รวิทยาการสื บพันธุ์
การเจริ ญเติบโต และการควบคุมจุลินทรี ยท์ ีมีความสําคัญทางการเกษตร การนําจุลินทรี ยม์ าใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร การหมัก การผลิตก๊าซชีวภาพ ฝึ กปฏิบตั ิก ารการใช้ก ล้อ งจุล ทรรศน์ ชนิ ดและสัณฐาน
วิทยาของจุลินทรี ย ์ การเพาะเลียง การนับจํานวนและการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลิ นทรี ย ์ เทคนิ ค การย้อ มสี
การแยกเชือบริ สุทธิ การจําแนกเชือแบคทีเรี ยและแมแทบอลิซึมของจุลินทรี ย ์

5002112 *

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
Seed Science and Technology
ประโยชน์และความสําคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเกิดและการพัฒนา โครงสร้างและ
องค์ประกอบทางเคมี การงอก การพัก ตัว ปั จจัยทีมี ผลต่อ การผลิ ต การเก็บรัก ษา เทคนิ ค การทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุ งคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หลักเกณฑ์การรับรองเมล็ ดพันธุ์พืช พ.ร.บ.พันธุ์พืช
พ.ร.บ.กกั กนั พืชและพ.ร.บ.เมล็ดพันธุ์ ฝึ กปฏิบตั ิการวาดรู ปลักษณะโครงสร้างของเมล็ดพันธุ์ การทดสอบ
ความบริ สุทธิ ความงอกและความแข็งแรงแรงเมล็ดพันธุ์ การแกก้ ารพัก ตัวของเมล็ ดพันธุ์ การตรวจหา
องค์ประกอบทางเคมีและการยืดอายุเมล็ดพันธุ์
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5002502 *

ภาษาอังกฤษเพือการเกษตร 1
3(2-2-5)
English for Agriculture I
ภาษาอังกฤษเพือการเกษตร การใช้ภาษาอังกฤษเบืองต้นทีเกียวข้อ งก บั ชี วิตประจําวัน
การฝึ กทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษในเนือหาทีเกียวกับการเกษตร พืนฐานไวยกรณ์สําหรับการ
เขียนบทความทางวิชาการ การเขียนบรรยายกิจกรรมทางการเกษตรแบบพืนฐาน ฝึ กปฏิบตั ิก ารฟั งและ
ออกเสียงพืนฐาน การเขียนบรรยาย (ไดอารี ) กิจกรรมทีบ้านด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆ ฝึ กการเตรี ยมการ
นําเสนอข้อมูลเกียวกับการเกษตร
5002503 *

ภาษาอังกฤษเพือการเกษตร 2
3(2-2-5)
English for Agriculture II
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5002502 ภาษาอังกฤษเพือการเกษตร 1
ภาษาอังกฤษเพือการเกษตร การอ่านข้อเขียนจากสาขาต่างๆทางการเกษตร การใช้ภาษา
ศัพท์ และสํานวน การบรรยาย และอธิบายกิจกรรมหรื อ งานทางการเกษตร ขบวนการหรื อ วิธีก ารผลิ ต
การนําเสนอข้อ มู ล หรื อ ผลงานทางวิ ชาการ ฝึ กปฏิ บตั ิก ารฟั งและจับใจความสารคดี สันๆ เกียวก บั
การเกษตร การเขียนบรรยาย (ไดอารี ) กิจกรรมทีบ้านด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆ การเตรี ยมการนําเสนอข้อมูล
เกียวกับการเกษตร ฝึ กการเขียนบทความทางการเกษตรแบบพืนฐาน
5002811 *

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพเกษตรศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Experience in Agriculture
การฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งภายในสถานศึก ษา เป็ นระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่า 90 ชัวโมง การ
เตรี ยมความพร้อ มของผูเ้ รี ยนก่อ นออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ ทางเกษตรศาสตร์ ในหน่ วยงานของ
ราชการหรื อสถานประกอบการทีให้ความร่ วมมือทีมีการดําเนินงานเกียวข้องกบั การเกษตร

5003103

วิทยาการหลังการเก็บเกียว
3(2-2-5)
Post Harvest Technology
ความสําคัญ ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกียว การเปลียนแปลงของ
กระบวนการทางชีวเคมีเกียวก บั การแก่ การสุ ก การเสื อมสภาพผลผลิ ต ดัชนี ก ารเก็บเกียว การเตรี ยม
ผลิตผลสดจากแหล่งผลิตสู่ผบู ้ ริ โภค คุณภาพและ มาตรฐาน การเก็บรักษา และการบรรจุหีบห่ อ
ฝึ กปฏิบตั ิการวัดอัตราการสูญเสียของผลิตผล ควบคุมการสูญเสียของผลไม้ การลดอุ ณหภูมิ ข องผลผลิ ต
กบั การเก็บรักษา และการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ภายหลังการเก็บเกียว

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5003701 *

การจัดการฟาร์ มเพือการเกษตร
3(3-0-6)
Farm Management for Agriculture
ลักษณะทัวไปของฟาร์ม ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทีใช้ในการจัดการฟาร์ม การวางแผน
และการจัดทํางบประมาณฟาร์ม การบริ หารและการจัดการธุรกิจฟาร์ม การบันทึกกิจการฟาร์ม การวัดผล
สําเร็จและวิเคราะห์ธุรกิจฟาร์ม ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ในการทําฟาร์ม หลักการคํานวณ
ผลผลิตฟาร์ม
5003806*

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพเกษตรศาสตร์
5(230)
Field Experience in Agriculture
วิชาทีต้องเรี ยนก่อน : 5002811 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ฯ
การฝึ กปฏิบ ัติงานจริ งในหน่ วยงานของราชการหรื อ สถานประกอบการทีให้ ค วาม
ร่ วมมื อ ทีมี ก ารดําเนิ นงานเกียวข้อ งก บั การเกษตร เป็ นระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่า 230 ชัวโมง ปฐมนิ เทศ
นักศึกษาก่อนฝึ กประสบการณ์ จัดทํารายงานปฏิบตั ิงาน การนําเสนอกิจกรรมและผลการปฎิ บตั ิงาน
ร่ วมกบั อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสินการปฏิบตั ิงานแล้ว
5003901 *

การวางแผนทดลองและสถิตสิ ําหรับการวิจยั ทางการเกษตร
3(2-2-5)
Experimental Design and Statistics for Agriculture
แผนการทดลองแบบต่างๆและสถิติสาํ หรับการวิจยั ทางการเกษตร วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ ข อ้ มู ล ทางสถิ ติเพือ
การวิจยั ทางการเกษตร และการแปลผลการวิจยั ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีมีการวางแผนการทดลอง
แบบต่างๆทีมีการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองทีมีปัจจัยเดียวและมากกว่าหนึงปัจจัย

5004701 *

การตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
ความสําคัญของการตลาด หลักเศรษฐศาสตร์และสถิติทีเกียวข้องกบั การตลาด การ
กาํ หนดราคาสินค้า การประมาณอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยทีมีผลต่อการบริ โภคและอุปทานผลิตผล
เกษตร การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของการตลาด การจัดมาตรฐานสินค้าเกษตร การซือขายล่วงหน้า การ
วางแผนการตลาด การจัดหาเงินทุน และบทบาทของรัฐบาลด้านการตลาดผลิตผลเกษตร
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5004904

สัมมนาทางการเกษตร
1(0-3-2)
Seminar in Agriculture
การค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียน แสดงความคิ ดเห็ นทางวิชาการในรู ปแบบการ
อภิปรายกลุ่ ม การเสนอรายงานเกียวก บั วิทยาการใหม่ ๆ การรวบรวมข้อ มู ล ต่าง ๆ รวมทังปั ญหาที
เกียวข้องทางการเกษตรของประเทศไทย และ/หรื อ ของต่างประเทศ ฝึ กปฏิบตั ิก ารค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ เขียน วิจารณ์และเสนอแนวคิดทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั
5004907*

ปัญหาพิเศษทางการเกษตร
3(0-6-3)
Special Problems in Agriculture
การค้นคว้าข้อมูล และการวิเคราะห์เรื องทีเป็ นประเด็นทีน่าสนใจในปัจจุบนั ทีมี ผลกระทบต่อ

การเกษตร ดําเนินการทดลอง/วิจยั /สํารวจค้นคว้าออกแบบสอบถามบุค คลต่างๆ ภายใต้ก ารควบคุ ม
ของอาจารย์ทีปรึ กษา ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์เรื องทีเป็ นประเด็นทีน่าสนใจทางการเกษตร ดําเนิ นการ
วิจยั หรื อการออกแบบสอบถามบุคคลต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ทีปรึ ก ษา การจัดทําเล่ ม
งานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

5011101

ปฐพีวทิ ยา
3(2-2-5)
Soil Science
ความสําคัญของดิน การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน
ธาตุอาหารพืช ปุ๋ ยและการใช้ปุ๋ย การปฏิบตั ิบาํ รุ งรักษาดินและนําสําหรับปลูกพืช การพังทลายของดิน
การอนุรักษ์ดินและนํา ชนิดของดินในประเทศ ฝึ กปฏิบตั ิการดูลกั ษณะทางกายภาพของดิน การวิเคราะห์
ขนาดอนุภาคของดิน การวัดความชืนดิน การหาความหนาแน่ นรวมของดิ น การวัดความเป็ นกรด-ด่ าง
ของดิน การทําปุ๋ ยหมัก
5013201

ความอุดมสมบูรณ์ ของดิน
3(2-2-5)
Soil Fertility
ปัจจัยทีควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความเป็ นประโยชน์
ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ชนิดและคุณสมบัติของดิน การปรับปรุ งดิน
ปัญหาเกียวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการแกป้ ัญหา ฝึ กปฏิบตั ิการประเมินความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์พืช ธาตุอาหารทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของพืชและผลผลิต

รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5013303 *

เทคโนโลยีการใช้ ดนิ ปุ๋ ย และนํา
3(2-2-5)
Technology Application of Soil, Fertilizers and Water
คุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา กายภาพ เคมี และชี ววิทยาของดิ น ทีมี ต่อ ปริ ม าณและความเป็ น

ประโยชน์ของนําในดินและธาตุอาหารพืช การเตรี ยมดินและการปรับปรุ งดิ น การประเมิ นระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปฏิกริ ิ ยาสัมพันธ์ระหว่างดิน ปุ๋ ย นํา กบั การเปลียนแปลงทางสรี รวิทยาของ
พืช ผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของพืช ฝึ กปฏิบตั ิการเตรี ยมดินวิธีต่างๆ วิธีก ารใช้ปุ๋ย
ระบบการให้นาก
ํ บั พืช การจัดการดิน-นํา-ปุ๋ ย ในพืชทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
5022201

พืชนํามัน
3(2-2-5)
Oil Crops
ความสําคัญ ประโยชน์และชนิดของพืชนํามัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และ
การปรับปรุ งพันธุ์ การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้ องกนั กําจัดโรคและแมลงศัตรู การเก็บเกียว การ
แปรรู ปและการจําหน่ าย ฝึ กปฏิบตั ิก ารจําแนกลัก ษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชนํามันอย่างน้อ ย 3 ชนิ ด
(ปาล์มนํามัน งา ทานตะวัน) การผลิต ระบบการผลิตและการตลาดของพืชนํามัน

5023505*

เทคโนโลยียางพารา
3(2-2-5)
Para Rubber Technology
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของยางพารา ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์และการคัดเลือก
พันธุ์ยาง ลักษณะยางพันธุ์ดี การขยายพันธุ์ การเพาะพันธุ์ตน้ กล้ายางพารา การดูแลและบํารุ งรักษา
การแปรรู ป การวางแผนจัดจําหน่าย ฝึ กปฏิบตั ิการขยายพันธุ์ การเพาะพันธุ์ตน้ กล้ายางพารา การดูแลและ
บํารุ งรักษา
5024501 * เทคโนโลยีการผลิตข้าว
3(2-2-5)
Rice Production Technology
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าว ประวัติและความสําคัญของข้าวต่อมนุษย์ ประวัตแิ ละ
การปรับปรุ งพันธุ์ขา้ ว เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เทคโนโลยีการทํานา (นานําฝน/นาชลประทาน)
ระบบมาตราฐานกบั การผลิตข้าวพืนเมืองและการผลิตข้าวอินทรี ย ์ ศัตรู ทีสําคัญของข้าวและการป้ องก นั
กาํ จัด การเก็บเกียวและวิทยาการหลังการเก็บเกียวข้าว ฝึ กปฏิบตั ิการจําแนกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
ข้าว การตรวจสอบคู่ผสมของสายพันธุ์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็จรู ป การตรวจสอบความบริ สุทธิของข้าว การ
ตรวจสอบทางกายภาพและเคมีของข้าว การทําลายระยะการพักตัวของข้าวและการทดสอบความงอก
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5032201

การผลิตผัก
3(2-2-5)
Vegetable Production
ความสําคัญของพืชผัก ประโยชน์ การจําแนกและการแบ่งชนิ ดของพืชผัก ชนิ ด และ
ลักษณะประจําพันธุ์ การเลือกพืนทีในการปลูกผัก การทดสอบความงอก และวิธีเร่ งการงอกของเมล็ ด
พันธุ์ผกั การขยายพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ ปัจจัยทีมีผลต่อการเจริ ญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การ
ป้ องก นั ก าํ จัดศัตรู พืช การเก็บเกียว การตัดแต่ง การบรรจุและการจัดจําหน่ าย ฝึ กปฏิบตั ิก ารผลิ ตผัก
พืนบ้านหรื อพืชผักสมุนไพรและผักทีตลาดต้องการในแปลงปลูกอินทรี ยแ์ ละจัดจําหน่ายผลผลิต
5032502 *

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Plant Propagation Technology
ความสําคัญและความหมายของการขยายพันธุ์พืช ประเภทของการขยายพันธุ์พืช ปัจจัย
ทีเกียวข้องกบั การขยายพันธุ์พืช การดูแลรักษา การใช้สารเคมีและเทคนิคต่างๆ ในการขยายพันธุ์พืช
ฝึ กปฏิบตั ิการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ การดูแลรักษา และเทคนิคในการดูแลพันธุ์พืช

5033204

เห็ดและการผลิตเห็ด
3(2-2-5)
Mushroom and Mushroom Production
ประวัติความเป็ นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และความสําคัญของเห็ ด ชี ววิทยาของ
เห็ดการจัดแบ่งประเภทเห็ด สภาพแวดล้อมทีเกียวข้องกบั การเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลียงเชือเห็ด ศัตรู เห็ ด
เห็ดทีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การถนอมและการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์เห็ด ฝึ กปฏิบตั ิการเตรี ยมอาหารวุน้ การโคลนเชือเห็ด การเพาะเลี ยงเส้นใยเห็ ดโดยใช้
และไม่ใช้เมล็ดธัญพืช การเพาะเห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางนวลและเห็ดฟาง สภาพแวดล้อมและการออก
ดอกของเห็ด
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5033401

หลักการไม้ผล
3(2-2-5)
Principles of Pomology
ไม้ผลและการจําแนกประเภทของไม้ผล ส่วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล การออกดอก
และสรี รวิทยาการออกดอก การติดผล สรี รวิทยาการติดผลและการสุ ก ของผล การเลื อ กพืนทีปลู ก การ
เลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลทีเหมาะสมกบั สภาพพืนทีและความต้องการของตลาด การเตรี ยมพืนทีปลู ก ไม้ผล
การดูแลรักษา ปรับปรุ ง การบํารุ งไม้ผล วิธีการขยายพันธุ์ทีเหมาะสมก บั ไม้ผลแต่ล ะชนิ ด การเก็บเกียว
การปฏิบตั ิการหลังการเก็บเกียว และการตลาดไม้ผล ฝึ กปฏิบตั ิการวาดรู ปโครงสร้างส่วนประกอบต่างๆ
ของไม้ผล การสํารวจตลาดไม้ผล การเลือกพืนทีและการเตรี ยมพืนทีปลูกไม้ผล การดูแลรักษาสวนไม้ผล
และวิธีการเก็บรักษาไม้ผลภายหลังการเก็บเกียว
5034305 *

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
Floriculture and Ornamental Plant Production
ความสําคัญ ประโยชน์ และ เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การจัดแบ่งประเภท
ของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยทีเกียวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การจัดการภายหลังการเก็บเกียวและ
การตลาด การประยุกต์ใช้ไม้ดอกไม้ประดับในการจัดสวนหรื อ ตกแต่งสถานที ฝึ กปฏิบตั ิก ารทดสอบ
ความงอกของเมล็ดไม้ดอกไม้ประดับ การผลิตกล้าไม้ดอก ไม้ประดับ การขยายพันธุ์และการดู แลรัก ษา
ไม้ดอกไม้ประดับ การสํารวจตลาดไม้ดอกไม้ประดับ การปลู ก และการจัดการไม้ดอกไม้ประดับเพือ
การค้า วิทยาการหลังการเก็บเกียวไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวนถาด

5034502

การเพาะเลียงเนือเยือของพืชเพือการเกษตร
3(2-2-5)
Plant Tissue Culture in Agriculture
ความหมายของการเพาะเลียงเนือเยือพืชต่อการพัฒนาทางการเกษตร การเตรี ยมห้อง และ
เครื องมือในการเพาะเลียงเนือเยือ อาหารสําหรับการเพาะเลียงเนือเยือพืช การเตรี ยมชินส่วนพืชสําหรับ
การเพาะเลียงเนือเยือ ขันตอนการเพาะเลียงเนือเยือพืช เทคนิคการเพาะเลียงเนือเยือและอวัยวะของพืช
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเตรี ยมอาหารวุน้ การฟอกเนือเยือจากส่วนต่างๆของพืช การชักนํายอดจากส่วนต่างๆของพืช
การเพาะเลียงเอ็มบริ โอจากใบอ่อนของอ้อยและลําต้นอ่อนของข้าว
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5034505

เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช
3(3-0-6)
Plant Biotechnology
ความกา้ วหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช จีโนมและยีนของพืชเพือการปรับปรุ ง
คุณภาพพืช ความสําคัญของการเพาะเลี ยงเนื อเยือพืชและการประยุก ต์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพ นั ธุ
วิศวกรรมด้านพืช การถ่ายยีนจากสิงมีชีวิตบางชนิดเข้าสู่พืช การควบคุมการแสดงออกของยีนในพืช การ
ประยุก ต์งานวิจยั เทคโนโลยีชีวภาพของพืชเพือการปรับปรุ งคุ ณภาพ เพิมผลผลิ ตของพืช และรัก ษา
สภาพแวดล้อม
5041101

หลักการเลียงสัตว์
3(2-2-5)
Principles of Animal Science
ประโยชน์ และความสํา คัญของการเลี ยงสัต ว์ ความเหมาะสมของการเลี ยงสัต ว์ก บั
สภาพแวดล้อม พันธุ์สตั ว์และลักษณะประจําพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี ยงสัตว์ พืนฐานของการ
ปรับปรุ งพันธุ์สัตว์ การเลี ยงดู และบํารุ งรัก ษาสัตว์ในระยะต่าง ๆ อาหารและการให้ อ าหารสัตว์ การ
ป้ องกนั และควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพือการให้ผลผลิตของสัตว์ การจัดจําหน่ ายและ
การทําผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีทีจําเป็ นในการเลียงสัตว์ และมาตรฐานการผลิตสัตว์ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการ
สภาพแวดล้อม การเตรี ยมอาหารสัตว์ การเลียงสัตว์
5061102 *

หลักการเพาะเลียงสัตว์นาํ
3(2-2-5)
Principles of Aquaculture
ประวัติการเพาะเลียงสัตว์นาในต่
ํ างประเทศและประเทศไทย การเพาะเลี ยงสัตว์นาใน
ํ
ประเทศไทย และต่างประเทศในปัจจุบนั หลักเกณฑ์และการเตรี ยมการเพาะเลี ยงสัตว์นาชนิ
ํ ดต่าง ๆ ทีมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ และมาตรฐานการผลิตสัตว์นาํ ฝึ กปฏิบตั ิการเตรี ยมบ่อ การตรวจสอบคุณภาพนําและ
ดิน การทําอาหารสัตว์นาํ การเพาะพันธุ์สตั ว์นาํ การอนุบาลลูกสัตว์นาํ การบรรจุสินค้าสําหรับการ
ขนย้าย การเลียงสัตว์นาํ

5074409 *

การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
Agricultural Products Processing

3(2-3-6)

ความหมายและความสําคัญของการแปรรู ปผลิตผลทางเกษตร ปัจจัยทีมีผลต่อการ
เสือมเสียของผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ วิธีการแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรเป็ นผลิตภัณฑ์
อาหารด้วยวิธีต่างๆ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภณั ฑ์ ฝึ กปฏิบตั ิการแปรรู ป
ผลิตผลทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆ
รหัส

ชือและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ต)

5082102

เทคโนโลยีการป้ องกันกําจัดศัตรูพืช
3(2-2-5)
Technology of Plant Pest Control
ความหมายของศัตรู พืช ความสําคัญของศัตรู พืชต่อการเกษตรและอื นๆ ประเภทและ
ชนิดของศัตรู พืช การแพร่ ระบาดของศัตรู พืช การประเมินความเสียหายทีเกิดจากศัตรู พืชในทางเศรษฐกิจ
หลักการป้ องกนั และกาํ จัดศัตรู พืชด้วยวิธีการต่างๆ เครื องมื อ และอุ ปกรณ์ในการป้ องก นั ก าํ จัดศัตรู พืช
เทคนิ ค การป้ องก นั ก าํ จัดศัตรู พืชทีเหมาะสมในสภาพปั จจุบ ัน ความปลอดภัยต่ อ ชี วิตและธรรมชาติ
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการศัตรู ขา้ วในสภาพแปลงปลูกจนถึงระยะหลังการเก็บเกียว
5123102 *

งานช่ างภายในฟาร์ ม
3(2-2-5)
Farm Mechanization
ความรู ้พืนฐานทางด้านวิศวกรรมเพือการเกษตร ประวัติโดยย่อของการนําเครื องจักรกล
มาใช้ทางการเกษตร ความรู ้เบืองต้นเกียวก บั งานโลหะ งานปูนและงานไม้ การใช้เครื องจัก รกลทาง
การเกษตร การเรี ยนรู ้ขนพื
ั นฐานในหลัก การของเครื องยนต์สันดาปภายใน การบํารุ งรัก ษาและความ
ปลอดภัยในการใช้เครื องจักรกลทางการเกษตร ฝึ กปฏิบตั ิการงานโลหะเบืองต้น การควบคุ ม ไฟ การ
ดูแลซ่อมแซมเครื องยนต์สนั ดาปภายใน การขับรถไถหรื อเครื องยนต์ทางการเกษตร
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การส่ งเสริมการเกษตรแบบยังยืน
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วิวฒั นาการ ความหมาย ความสําคัญ ปัญหาและการพัฒนาการเกษตรของไทย ความรู ้
ทัวไปเกียวกับการส่งเสริ มการเกษตร บทบาท หน้าที ความรู ้ความชํานาญ คุณสมบัติพิเศษของ
นักส่งเสริ ม องค์ประกอบของการส่งเสริ ม และวิธีก ารส่ งเสริ ม การเกษตร กระบวนการเรี ยนรู้ และการ
ยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร ระบบการเกษตรทฤษฏีใหม่ กิจกรรมเสริ มประสิทธิภาพด้านการเกษตร
แบบยังยืน ระบบการเกษตรแบบยังยืน เกษตรอินทรี ย ์ เกษตรธรรมชาติ วนเกษตรและเกษตรผสมผสาน
การพัฒนาการเกษตรแบบยังยืน การศึก ษานอกสถานที ฝึ กปฏิบตั ิก ารทํากิจกรรมเกษตรอิ นทรี ยแ์ บบ
ผสมผสานทังการปลูกพืช การเลียงสัตว์ การเพาะเลียงสัตว์นาํ การเผาถ่านนําส้มควันไม้ การทําปุ๋ ยและ
นําหมักชีวภาพ

