หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร)
คําอธิบายรายวิชา
026101

กีฏวิทยาทั่วไป
3(2-3)
(General Entomology)
แมลงและความสําคัญของแมลง ความสัมพันธของแมลงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม
สาธารณสุข การดําเนินงานและวิธีการประสานงานเกี่ยวกับการปองกันและกําจัด
Insects and their importance, insects in relation to economic, social, industrial, and public health
development, procedures and coordinating method of insect control.

026311

การวิเคราะหและจําแนกแมลง
2(1-3)
(Insect Identification and Classification)
พื้นฐาน : 036241
วิวัฒนาการการแบงหมวดหมูของแมลง การวิเคราะหและจําแนกแมลงตามอันดับ และวงศที่สําคัญ
Evolution of insect classification, identification and classification of insects to the orders and common
families.

026312

แมลงสําคัญทางเศรษฐกิจ
3(2-3)
(Economic Entomology)
พื้นฐาน : 036241
แมลงที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แหลงกําเนิด การแพรกระจาย แหลงที่อยูอาศัย
ชีววิทยา พืชอาศัย ลักษณะการทําลาย การสํารวจปริมาณแมลงและการปองกันกําจัด มีการศึกษานอกสถานที่
Important economic insects of Thailand, their origin, distribution, habitat, biology, host plants and
damages, insect survey and control measures. Field trips are included.

026321

การเลี้ยงไหม
3(2-3)
(Sericulture)
พื้นฐาน : 424111
การเลี้ยงไหม พันธุไหม อุปนิสัย ชีววิทยา พันธุหมอนเพื่อการเลี้ยงไหม ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่มีผลตอ
การเลี้ยงไหม การผลิตรังไหม โรคและศัตรูของหมอนไหม การปองกันกําจัด มีการศึกษานอกสถานที่
Silkworm rearing, silkworm strains. habit, biology, mulberry as food sources, environmental factors
affecting silkworm rearing, and silkworm cocoon production, diseases and other pests of mulberry and silkworm,
and control measures. Field trips.

026322

การเลี้ยงครั่ง
(Lac Culture)
พื้นฐาน : 424111

3(2-3)
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การเลี้ยงครั่ง พันธุครั่ง อุปนิสัย ชีววิทยา พืชอาหาร ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเลี้ยงครั่ง การ
เลี้ยงและผลิตครั่งเปนอุตสาหกรรม โรคและศัตรูของครั่ง การปองกันกําจัด มีการศึกษานอกสถานที่
Lac culture, lac insect strains, habit, biology, and host plants, environmental factors affecting the lac
culture, principles and practices in industrial lac culture and production, diseases and enemies of lac insects and
control measures. Field trips.
026323

การเลี้ยงผึ้ง
3(2-3)
(Apiculture)
พื้นฐาน : 424111 หรือ 424113
การเลี้ยงผึ้ง พันธุผึ้ง อุปนิสัย ชีววิทยา พืชอาหาร ปจจัยทางสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเลี้ยงผึ้งและแมลง
ผสมเกสรอื่นๆ การเลี้ยงและการผลิตน้ําผึ้งเปนอุตสาหกรรม โรคและศัตรูของผึ้ง การปองกันกําจัด มีการศึกษานอก
สถานที่
Beekeeping, honeybee strains, habit, biology, host plants, environmental factors affecting honeybees and
other pollinators, beekeeping and industrial honey production, diseases and enemies of honeybees and control
measures. Field trips.

026324

แมลงในน้ํา I
3(2-3)
(Aquatic Entomology I)
พื้นฐาน : 036241 หรือ 423113
แมลงในน้ํา ชีววิทยา การแพรกระจายและปจจัยทางสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต และการ
ระบาดของแมลงในน้ํา แมลงในน้ําที่มีประโยชนและโทษ วิธีการปองกันกําจัด มีการศึกษานอกสถานที่
Aquatic insects, biology, distribution and environmental factors relating to growth and outbreak of aquatic
insets, beneficial and harmful aquatic insects and control methods. Field trip.

026331

แมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร
3(2-3)
(Insect Pests of Cereal and Field Crops)
พื้นฐาน : 036241
แมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร ชีววิทยา ระยะของแมลงที่เขามาทําลาย และลักษณะการทําลาย การ
แพรกระจายและการปองกันและกําจัด มีการศึกษานอกสถานที่
Insect pests of cereal and field crops, biology, damaging stages and types of damages, distribution and
control measures. Field trips.

026332

แมลงศัตรูพืชสวน
3(2-3)
(Horticultural Pests)
พื้นฐาน : 036241
แมลงศัตรูผัก ไมผลและไมดอกไมประดับ ชีววิทยา ระยะของแมลงที่เขามาทําลายและลักษณะการทําลาย
การแพรกระจายและการปองกันกําจัด มีการศึกษานอกสถานที่
Insect pests of vegetable crops, fruit trees and ornamental plants, biology, damaging stages and types of
damages, distribution and control measures. Field trips.
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026333

แมลงศัตรูไมยืนตน
3(2-3)
(Insect Pests of Plantation Crops)
พื้นฐาน : 036241
แมลงศัตรูไมยืนตนประเภท ปาลม ยางพารา ชา กาแฟ ชีววิทยาการเจริญเติบโต ระยะของแมลงที่เขามา
ทําลายและลักษณะการทําลาย การแพรกระจายและการปองกันกําจัด มีการศึกษานอกสถานที่
Insect pests of plantation crops : palm trees, rubber, tea and coffee plants. Biology, damaging stages and
types of damages, distribution and control measures. Field trips.

026334

แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ
3(2-3)
(Insect Pests of Stored Products)
พื้นฐาน : 036241
แมลงศัตรูพืชที่ระบาดทําลายเมล็ดพืชหรือผลผลิตทางการเกษตรในโรงเก็บ รูปรางลักษณะ ชีววิทยา การ
ระบาด การทําลาย การแพรกระจาย และการปองกันกําจัด กฎหมายและขอบังคับของบางประเทศในการตรวจและ
ปองกันการแพรกระจายของแมลงที่ติดไปกับสินคานําเขาและสงออก มีการศึกษานอกสถานที่
Insect pests infesting stored grain and stored products, their morphology and biology, outbreaks,
damages, distribution and control measures; selected laws and regulations concerning inspection and prevention
of spread of insect pests in imported and exported products. Field trips.

026335

แมลงศัตรูปาไม ไมใหรมและวนผลิตภัณฑ
3(2-3)
(Insect Pests of Forest, Shade Tree and Forest Products)
พื้นฐาน : 036241
บทบาท ความสําคัญของแมลงศัตรูปาไม ไมใหรม และวนผลิตภัณฑ นิเวศวิทยาของแมลงศัตรูปาไม และ
การปองกันกําจัด มีการศึกษานอกสถานที่
Roles and economic importance of insect pests of forest, shade trees and forest products, their ecology
and control measures. Field trips.

026371

การปองกันกําจัดนกและสัตวฟนแทะ
3(2-3)
(Bird and Rodent Control)
พื้นฐาน : 424111
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของนก หนูและสัตวฟนแทะอื่นๆ ที่เปนศัตรูทําลายพืชและผลผลิต การ
เจริญเติบโต ชีพจักร ถิ่นอาศัย และการปองกันกําจัดเหลานี้ มีการศึกษานอกสถานที่
Economic importance of birds and rodents destroying plants and products, their development, life
history, habits, and control measures. Field trips.
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026431

ปลวกและการปองกันกําจัด
3(2-3)
(Termites and Their Control)
พื้นฐาน : 036241 หรือ 302331
ปญหาและการแพรกระจายของปลวก ปจจัยที่มีตอการแพรกระจาย ชีววิทยาการจําแนกชนิดของปลวกใน
ประเทศไทย การเลี้ยงและการทดสอบในหองปฏิบัติการ วิธีการหลักในการปองกันกําจัดปลวก การตรวจสอบ การ
รักษาเนื้อไม การปองกันกําจัดกอนและหลังกอสรางอาคารบานเรือน มีการศึกษานอกสถานที่
Problems and distribution of termites, factors affecting their distribution and biology, classification of
termites in Thailand, laboratory rearing and testing, principal control methods, examining and maintaining of
wood. Control measures before and after building construction. Field trips.

026441

สัณฐานวิทยาของแมลง
3(2-3)
(Insect Morphology)
พื้นฐาน : 036241
การศึกษาเปรียบเทียบรูปรางและลักษณะของอวัยวะตางๆ ทั้งภายนอกและภายในของแมลง ลักษณะของ
เนื้อเยื่อตางๆ และวิวัฒนาการของแมลง
Comparative study on external and internal anatomy of insect, histology of insect and insect evolution.

026452

แมงมุมวิทยา
3(2-3)
(Araneology)
พื้นฐาน : 424111
ลักษณะของแมงมุม กายวิภาค นิเวศวิทยา และการจําแนกอันดับและวงศ คุณและโทษ วิธีเก็บและรักษา
ตัวอยางแมงมุมเพื่อการศึกษาและคนควาวิจัย การปองกันกําจัดแมงมุมที่เปนอันตราย
Spider morphology, anatomy, ecology, and classification, beneficial and injurious spiders, collecting,
handling and preserving spiders for study and research, control procedures of the harmful spiders.

026461

นิเวศวิทยาของแมลง
3(2-3)
(Insect Ecology)
พื้นฐาน : 036241 และ 422111
อิทธิพลของปจจัยในสิ่งแวดลอมทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตที่มีผลตอการอยูรอด การเจริญเติบโตและการ
ระบาดของแมลง ลักษณะและความหนาแนนของประชากรแมลง การเปลี่ยนแปลงของประชากรแมลง และการ
ทดแทนของชุมชน มีการศึกษานอกสถานที่
Influences of environmental factors, both abiotic and biotic factors, to the survival, growth, and outbreak
of insects, population attributes and density, their fluctuation and community succession. Field trips.
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026471

หลักการบริหารแมลงศัตรูพืช
3(2-3)
(Principles of Insect Pest Management)
พื้นฐาน : 036241
คํานิยาม แนวทางและปรัชญาของการบริหารศัตรูพืช พื้นฐานทางนิเวศวิทยา เศรษฐศาสตรและสังคมวิทยา
ของการบริหารศัตรูพืช แนวทางและการดําเนินงานการบริหารแมลงศัตรูพืช และการบริหารศัตรูพืชแบบ
ผสมผสาน สถานภาพปจจุบัน ขอจํากัดและอนาคตของการบริหารแมลงศัตรูพืช
Definitions, concepts and approaches, and philosophy of pest management. Ecological, economical and
sociological backgrounds of pest management. Guidelines and implementation of insect pest management and
integrated pest management. Current status, limitations and future of insect pest management.

026472

กีฏวิทยาทางการสงเสริม
3(2-3)
(Extension Entomology)
พื้นฐาน : 036241
หลักกีฏวิทยาทางการสงเสริม วิธีการควบคุมศัตรูพืช ปญหาที่เกิดจากแมลงในแงการเกษตร การแพทย และ
การสาธารณสุข คําแนะนําและแนวทางแกปญหาและการบริหารทางกีฏวิทยาแกชุมชน
Principles of extension entomology, pest control measures, problems caused by insects in agricultural,
medical and public health aspects, recommendation and guidelines for solving the problems, entomological
services to the community.

026481

สารฆาแมลงและวิธีการใช
3(2-3)
(Insecticides and Their Application)
พื้นฐาน : 036241 และ 403221
การจําแนก รูปแบบ คุณสมบัติ และปฏิกริยาการออกฤทธิ์ของสารฆาแมลง ความเปนพิษที่มีตอมนุษย สัตว
และสิ่งแวดลอม ความตานทานของแมลงตอสารฆาแมลง วิธีการใชสารฆาแมลงและเครื่องฉีดพนอยางถูกตอง
Classification, formulation, properties and mode of action of insecticides, toxicity to man, animal and
environment, insecticide resistance in insects, proper use of insecticides and spraying equipments.

026482

พิษวิทยาของสารฆาแมลง
3(2-3)
(Toxicology of Insecticides)
พื้นฐาน : 036241 และ 403221
การแบงกลุมของสารกําจัดแมลง ความเปนพิษของสารเคมีกลุมตาง ๆ การเขาสูสิ่งมีชีวิตของสารกําจัดแมลง
ปฏิกริยาการออกฤทธิ์และเมตาโบลิซึมในสภาพธรรมชาติ ในตัวแมลงและมนุษย กระบวนการสลายตัวของสารพิษ
ทางดานสรีรวิทยาและชีวเคมีในรางกายของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม การเคลื่อนยายของสารกําจัดแมลงใน
สภาพแวดลอม ความตานทานของแมลง ปญหาและแนวทางการแกไขในกรณีพิษตกคางและการปนเปอนของสาร
กําจัดแมลงในอาหาร
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Classification of insecticides, toxicity of various groups of insecticides, mode of entries into living
organisms, mode of action and metabolism in nature as well as in insects, animals and human beings,
physiological and biochemical process of degradation in living organisms and environment, translocation of
insecticides in the environment, insecticide resistance in insects, problems and solutions of toxic residues and
food contamination.
026491

พื้นฐานการวิจัยทางกีฏวิทยา
1(1-0)
(Basis Research in Entomology)
พื้นฐาน : 036241
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางกีฏวิทยา การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะห และตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการ
วิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in Entomology research, identification of research problems, formulation of
research objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and presentation.

026492

สถิติสําหรับงานวิจัยทางกีฏวิทยา
3(2-3)
(Statistics for Entomological Research)
พื้นฐาน : 422111
การใชวิธีวิเคราะหทางสถิติกับขอมูลทางกีฏวิทยา การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหโปรบิตกับการ
ทดสอบสารกําจัดแมลง การแปลงขอมูลจํานวนนับแมลง การวิเคราะหความแปรปรวน วิธีนอนพาราเมตริก เทคนิค
การเก็บตัวอยางประชาการแมลงแบบตางๆ
Application of statistical techniques for entomological data, regression analysis, probit analysis of
insecticide trials, data transformation of insect counts, analysis of variance, nonparametric methods, various
sampling techniques on insect populations.

026496

เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยา
1-3
(Selected Topics in Entomology)
เรื่องเฉพาะทางกีฏวิทยาในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in Entomology at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.

026497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางกีฏวิทยาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in Entomology at the bachelor’s degree level.
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026498

ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางกีฏวิทยาระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in Entomology at the bachelor’s degree level and compile into a written report.

026499

การฝกงานเฉพาะดานกีฏวิทยา
(Specific Practicum in Entomology)
พื้นฐาน : 036299
การฝกงานเฉพาะดานกีฏวิทยา
Specific practicum in Entomology.

028301

ปฐพีวิทยามูลฐาน
3 (2-3)
(Elementary Soil Science)
องคประกอบและลักษณะทั่วไปของดิน การกําเนิดและการจําแนกดิน สมบัติของดินที่มีความสําคัญตอการ
สนองธาตุอาหาร น้ํา อากาศ และพลังงานความรอนแกพืช การเสื่อม คุณภาพดินและการแกไข หลักขั้นตนของ
การอนุรักษและการจัดการดินและน้ํา
Composition, general characteristics, genesis and classification, of soils; soil properties for importance in
the supply of nutrient elements, water, oxygen and heat for plants; quality deterioration in soils; and correction
measures; basic principles of conservation and management of soil and water, resources.

028321

ปุย
3 (3-0)
(Fertilizers and Manures)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
ชนิดของปุยอินทรียและปุยอนินทรียสมบัติที่สําคัญของปุยเคมีการใชปุยเคมีสมบัติที่สําคัญของปุยอินทรีย
การผลิตและ การใชปุยอินทรีย การแนะนําการใชปุยใหเหมาะกับพืชและดิน หลักการใชปุยมีการศึกษานอกสถานที่
Kinds and important properties of organic and inorganic fertilizers, organic fertilizer preparation, principle
of fertilizer application, suitable uses of fertilizers for some economic crops under different soil types. Field trip
required.

028401

มลพิษของดินขั้นมูลฐาน
3 (3-0)
(Elementary Soil Pollution)
องคประกอบของดิ น การเกิด ดิน สิ่ งเปน พิษ ในดิ นที่ม า จากวัตถุต นกําเนิด มาจากสภาพแวดล อ มตาม
ธรรมชาติและมาจากการกระทําของมนุษย สิ่งเปนพิษที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และชีววิทยาในดิน และ
บทบาทของสิ่งเปนพิษในดินตอระบบนิเวศน
Composition and formation of soil; soil pollulant originating from parent material, natural enviroment,
and chemical and biological changes occuring in soil; role of soil pollutants in the ecosystem.

3 (0-10)
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028411

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทางการเกษตร
3 (2-3)
(Geographic Information System in Agriculture)
พื้นฐาน : 036261
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร องคประกอบ การออกแบบและการจัดหาขอมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อใชทางการเกษตร ระบบพิกัดและการแปลงระบบพิกัด หลักการของเครื่องอานพิกัดตําแหนงผิวโลก การ
ใชขอมูลระยะไกลที่เกี่ยวของกับดินและการเกษตรในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การประมาณคาขอมูลเชิงสมบัติของ
ดินและทางการเกษตรในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การสรางแบบจําลองและการใชแบบจําลองในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อการเกษตรและปฐพีวิทยา
Development of geographic information system (GIS), GIS components, data design and data sources for
GIS application in agriculture, co-ordinate systems and their transformation, principles of geographic positioning
system (GPS), application of remote sense data related to soil and agriculture production in GIS, interpolation of
soil and agriculture data in GIS, soil and agriculture modeling and their application in GIS.

028421 ความอุดมสมบูรณของดิน
3 (3-0)
(Soil Fertility)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
ปจจัยที่ควบคุมการใหผลผลิตของพืช ธรรมชาติและ ความสําคัญของธาตุอาหารของพืชในดิน การใชปุย
หลักการตรวจประเมินผลและแกปญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณของดิน
Factors controlling plant productivity; nature and importance of plant nutrients in soils; fertilizer uses;
methods to test, assess and solve soil fertility problems.
028422 ความสัมพันธระหวางดินและพืช
3 (3-0)
(Soil and Plant Relationships)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
สมบัติทางสัณฐาน กายภาพ เคมี และทางชีวภาพของดินที่มีผลตอปริมาณและความเปนประโยชนของธาตุ
อาหารพืช ในดิน ตลอดจนความสัมพันธระหวางสมบัติเหลานี้ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช
Morphology, physical, chemical and biological properties affecting quantily and availability of plant
nutrients in soils; relationships of soil properties with plant growth and plant production.
028423

เทคโนโลยีการผลิตและการใชปุยวิทยาศาสตร
3 (3-0)
(Chemical Fertilizer Technology and Usage)
พื้นฐาน : 028321
ชนิดของแหลงแรและวัตถุดิบที่ใชผลิตปุย กรรมวิธีในการผลิตปุยไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปแตสเซียม
การผลิตปุยผสมปฏิกริยาของปุยไนโตรเจน ฟอสเฟต และโปแตสเซียมในดิน และความเปนประโยชนของปุยใน
ดินตอพืชหลักการใชปุยเคมี มีการศึกษานอกสถานที่
Types of mineral resources and raw materials for fertilizer production; processes and procedures for
production of nitrogen, phopphate and porduction of nitrogen, phosphat and potassium fertilizers. Production of
mixed fertilizers; reaction of nitrogen, phosphate and potassium fertilizers in soils and availability of fertilizers in
soils for plants; priciples of chemical fertilizer usages. Field trip required.
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028431

เคมีของดิน
3 (3-0)
(Soil Chemistry)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
องคประกอบและโครงสรางของสารคอลลอยดในดินโดยสังเขป เคมีของอินทรียวัตถุของดิน ปฏิกิริยา ทาง
เคมีที่สําคัญของดิน ความสําคัญของคอลลอยดตอปฏิกิริยาทางเคมีตาง ๆ ในดิน
Chemical and biological composition of soils; important chemical reaction in soils; importance of colloids
to chemical reactions in soils.

028433

การวิเคราะหดินและพืชทางเคมี
3 (2-3)
(Chemical Analysis of Soil and Plant Materials)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
วิธีวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของดินและพืช โดยเฉพาะองคประกอบที่เปนธาตุอาหารพืชหลักการใช
เครื่องมือในการวิเคราะหดิน และพืชการใชผลการวิเคราะหเพื่อประกอบการพิจารณาแกไขและปรับปรุงดินให
เหมาะสมกับการเพาะปลูก
Methods on chemical analysis of soil and plant with special emphasis on plant nutients; principles on
instrumental analytical in soil and plant analysis; interpretation of analystical results for use in soil improvement
for crop production.

028441

การแปลภาพถายทางอากาศในการสํารวจดิน
3 (2-3)
(Aerial Photo-interpretation in Soil Survey)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111 หรือ 028301 หรือ 010111 หรือ 010101
ภาพถายทางอากาศและการสํารวจขอมูลระยะไกล หลักการแปลความหมายขอมูลจาก ภาพถายทางอากาศ
และขอสนเทศจากการสํารวจระยะไกล การแปลภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียมเพื่อการสํารวจดิน
การทําแผนที่การใชที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของ การใชอุปกรณ และเครื่องมือ พื้นฐานในการแปล
ภาพถายทางอากาศ มีการศึกษานอกสถานที่
Elements of aerial photographs and remote sensing; principles on interpretation of aerial photographs and
remote sensing information; methods in aerial-photo and landsat imagert interpretation for soil survey, land use
mapping and other related natural resources; uses of basic materials and instruments in aerial-photo
interpretation. Field trip required.

028442

การสํารวจดิน
3 (2-3)
(Soil Survey )
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
ลักษณะและชนิดของดิน การกําเนิดดินและระบบการจําแนกดิน หลักการและวิธีการสํารวจ และทําแผน
ที่ดิน การทํารายงานการสํารวจดิน มีการศึกษานอกสถานที่
Characteristics and types of soils; soil fermetion and soil classification systems; principles and methods in
soil survey and mopping; preparation of soil survey report. Field trip required.

9

028443

ดินของประเทศไทย
3 (3-0)
(Soils of Thailand )
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
ชนิดของดินในประเทศไทยและการจําแนกดิน สมบัติที่สําคัญ และประโยชนทางเกษตร ของดินเหลานั้น มี
การศึกษานอกสถานที่
Types of soils in Thailand; their classification, importance characteristics and agricultural potentials. Field
trip required.

028444

ดินที่สูง
3 (3-0)
(Highland Soils )
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
ชนิดและกําเนิดของดินในที่สูงและมีความลาดชันมาก การจําแนกดินลักษณะเดนทาง กายภาคเคมีและแร
วิทยาของดิน ไหลเขาความสัมพันธระหวางดินกับพืชพรรณ และตําแหนงในสภาพภูมิประเทศ พื้นฐานการใชและ
การอนุรักษดินในที่สูง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดิน และขอจํากัดทางการปลูกพืชเปนหลัก มีการศึกษานอก
สถานที่
Types and genesis of soils in highland and highly sloping areas; classification, prominent physical,
chemical and mineralogical properties of hillslope soils; relationship of soils to vegetation and topographic
position; basic concept on uses and conservation of highland soils based on soil properties and limitation for plant
production. Field trip required.

028451

จุลชีววิทยาของดิน
3 (2-3)
(Soil Microbiology)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111 หรือ 419211 และ 419214
ความสัมพันธของจุลินทรียดินตอสภาพแวดลอม บทบาท ของจุลินทรียดินตอขบวนการแปรสภาพของ
สารประกอบตาง ๆ ที่มีความสําคัญทางเกษตร บักเตรีในปมรากพืชตระกูลถั่ว อิทธิพลของจุลินทรียดินตอ ความ
อุดมสมบูรณของดิน
Relationship between microorganisms and environments; roles of microorganisms in transformation
processes of compounds important in agricultural practices; legume’s root nodule bacteria; influence of
microorganisms on soil fertility.

028452

ปุยชีวภาพ
3 (3-0)
(Biofertilizer)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
บทบาทความสําคัญ ชนิดและลักษณะทางชีววิทยาของปุยชีวภาพที่ใชในการเกษตรการผลิต การควบคุม
คุณภาพ และการใชประโยชน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของปุยชีวภาพ
Role, significance, kind and biological characteristic of biofertilizer being used in agriculture. Production,
quality control and utilization of biofertilizer. Biotechnology improvement of biofertilizer.
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028453

นิเวศวิทยาของดิน
3 (3-0)
(Soil Ecology)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
สิ่งแวดลอมของดินที่มีบทบาทตอสิ่งมีชีวิตในดิน ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในดิน นิเวศของวงจรธาตุ
อาหารพื ช สิ่ งแวดลอ มของดินที่มีปญหารุน แรง และดินที่มีม ลพิษ รวมทั้ งการใชนิเวศวิทยาของดินในทาง
การเกษตร
Soil environments and their roles on soil biota. Interactions between soil biota. Ecology of plant nutrient
cycling, extreme soil environments and polluted soils, and utilization of soil ecology in agriculture.

028461

การวิเคราะหดินทางฟสิกส
(Physical Analysis of Soils)
พื้นฐาน : 036261
หลักการและวิธีการวิเคราะหสมบัติดินทางกายภาพที่มีความสําคัญทางการเกษตร
Principle and analytical methods of soil physical properties for agricultural applications.

028462

สภาวะทางฟสิกสของดินกับการเติบโตของพืช
3 (3-0)
(Soil Physical Conditions and Plant Growth )
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111 หรือ 028301
ความสัมพันธร ะหวางสมบัติทางฟสิกสของดินกับ การเติบโตและพั ฒนาการของพืชการใช น้ําของพืช
ประโยชนของ น้ําในดินตอพืช การจัดการดินโดยพิจารณาถึงโครงสราง อุณหภูมิ และความชื้นเพื่อการผลิตพืช
Relationships of soil physical properties to plant growth and development; use of water by plants and
availability of soil water for plants; soil management for plant production based on soil structure, temperature and
water.

028463

ฟสิกสของดิน
3 (3-0)
(Soil Physics )
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111 หรือ 028301
องค ป ระกอบของดิ น การกระจายขนาด การจั ด เรี ย งและการเกาะยึ ด กั น ของอนุ ภ าคดิ น สมบั ติ และ
กระบวนการตาง ๆ ทางฟสิกสของดิน ปริมาณน้ําและพลังงานของน้ําในดิน การเคลื่อนที่ ของน้ํา อากาศ และ ความ
รอนในดิน
Soil composition; particals size distribution, orientation and aggregation; physical properties and
processes of soils; water quantity and energy in soils; movement of water, air and heat in soil.

028471

การจัดการดิน
3 (3-0)
(Soil Management )
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
การจัดการดินเพื่อการเพาะปลูก โดยพิจารณาถึงปจจัย ดานความชื้น อินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณ
ของดิน การเขตกรรมและการปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการดินสําหรับพืชเฉพาะอยาง มีการศึกษานอกสถานที่

3 (1-6)
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Management of soil moisture, soil organic matter and soil fertility for crop production; tillage operation
and crop rotation; management of soil for certain crop of importance. Field trip required.
028472

การอนุรักษดินและน้ํา
3 (3-0)
(Soil and Water Conservation)
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111
สาเหตุและการควบคุมการสึกกรอนพังทลายของดิน ความสัมพันธของการสึกกรอนพัง ทลายของดินกับ
สมบัติตาง ๆ ของดิน ลักษณะพื้นที่ และปจจัยอื่น ๆ แหลง การกระจายและวัฎจักรของทรัพยากรน้ํา หลักการ
อนุรักษดินและน้ํา มีการศึกษานอก สถานที่
Causes of soil erosion and its control measures; soil erosion in relation to various soil properties,
physiography of soil earth's surface and other factors; sources, geographical distribution and cycle of water
resources; principles of soil and water conservation. Field trip required.

028481

มลพิษของดินและการจัดการ
3 (3-0)
(Soils Pollution and Its Management )
พื้นฐาน : 036261 หรือ 009111 หรือ 028301
ที่มาของมลสารในดินจากสภาพแวดลอมธรรมชาติ และจากการกระทําของมนุษย ลักษณะของมลสาร
ดังกลาว การ เปลี่ยนแปลงของมลสารในดิน และผลกระทบตอสมบัติตาง ๆ ของดินการปนเปอนของมลสารใน ดิน
สูสภาพแวดลอม การจัดการมลสารโดยการจัดการวัสดุเหลือใชและการใชดินเปนแหลงทิ้งมลสาร มีการ ศึกษานอก
สถานที่
Soil pollutants from both natural and man-made sources. Characteristics of the pollutants and their
dynamic behaviors in soils. Their impacts on soil properties and their contamination to environment.
Management of soil pollution by waste management and landfill. Field trip required.

028496

เรื่องเฉพาะทางปฐพีวิทยา
1-3
(Seleted Topics in Soil Science)
เรื่องเฉพาะทางปฐพีวิทยาในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in soil science at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.

028497

สัมมนา
1
(Seminar )
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางปฐพีวิทยาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in soil science at the bachelor’s degree level.

028498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางปฐพีวิทยาระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in soil science at the bachelor’s degree level and compile into a written report.
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028499

การฝกงานเฉพาะดานปฐพีวิทยา
(Specific Practicum in Soil Science )
พื้นฐาน : 015299
การฝกงานเฉพาะดานปฐพีวิทยา
Specific practicum in soil science.

3 (0-10)

029201

การผลิตพืช
(Crop Production)
หลักการผลิตพืชเศรษฐกิจและการใชประโยชนทั่วไป
Principles and methods of economically important crops production and their utilization.

3 (3-0)

029211

พืชไรเศรษฐกิจ
2 (2-0)
(Economic Crops)
พื้นฐาน : 029111 หรือ 036231
พืชไรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ความสําคัญ แหลงปลูก สภาพภูมิอากาศและดินที่เหมาะสม การ
เขตกรรมและเก็บเกี่ยว ตลอดจนการใชประโยชน ปญหาในการผลิตและแนวทางในการแกไข
The most important economic crops, their significance, production area, suitable soils and climates,
cultural practices and harvest requirements, including utilization, production problems and solutions.

029212

ปฏิบัติการพืชไรเศรษฐกิจ
1 (0-3)
(Laboratory in Economic Crops)
พื้นฐาน : 029111 หรือ 036231
พฤกษศาสตรของพืชไรเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่ไดกลาวมาแลวในวิชา 029211 (พืชไรเศรษฐกิจ) รวมถึง
ปฏิบัติการในแปลงปลูกและในหองปฏิบัติการ
Botanical details of the most important economic crops indicated in 029211 (Economic Crops), including
field practicum and laboratory observed.

029417

หลักการควบคุมวัชพืช
3 (2-3)
(Principles of Weed Control)
พฤกษศาสตรของวัชพืช การจําแนก การขยายพันธุ การแขงขัน การควบคุมโดยวิธีการตางๆ สารเคมี และ
การใชสารเคมี
Botany of weeds, classification, propagation, competition with crop plants, weed control by different
methods, herbicides and the application.

029418

สารเคมีกําจัดวัชพืชและวิธีการใช
3 (2-3)
(Herbicides and Their Application)
การจําแนกสารเคมีกําจัดวัชพืชดวยวิธีตางๆ ชื่อเคมี ชื่อสามัญ และชื่อการคาของสารเคมีกําจัดวัชพืช
คุณสมบัติทางกายภาพของสารเคมีบริสุทธิ์ ลักษณะการใชเปนสารเคมีกําจัดวัชพืช ขอควรระวังในการเก็บรักษา
พฤติกรรมทางชีวเคมีในตนพืช พฤติกรรมในดิน ขอมูลความเปนพิษตอคน สัตว และสิ่งแวดลอม วิธีการ
สังเคราะห และวิธีการวิเคราะหทางปริมาณ
Methods of herbicide classification, chemical name, common name and trade name, chemical properties of
the active ingredients, methods of herbicide application, storage caution, biochemical activity in plant and soil,
including toxicity to human, animal and environment, methods of synthesize and quantity analytical.
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029419

ชีววิทยาวัชพืช
3 (3-0)
(Weed Biology)
พื้นฐาน : 401114
ประเภทของวัชพืช ความเสียหาย และประโยชนโดยทั่วไป ลักษณะชีววิทยา การขยายพันธุและแพรกระจาย
พันธุ การแกงแยง การเจริญของวัชพืชที่รายแรงและสําคัญบางชนิด ความเสียหายที่มีตอพืชปลูก
Study of growth and habitat, propagation, dispersal and competition of certain major weeds in cropped and
non-cropped areas.

029421

ภูมิอากาศของพืช
3 (3-0)
(Plant Climate)
พื้นฐาน : 029111 หรือ 036231
การแลกเปลี่ยนความรอนใกลระดับพื้นดิน ความสัมพันธของลักษณะภูมิประเทศกับจุลภูมิอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงของจุลภูมิอากาศ เนื่องจากวิธีการเขตกรรม
Energy exchange near the ground, crop microclimate and its management by cultural practices.

029423

การจัดการน้ําสําหรับพืชไร
3 (3-0)
(Water Management for Field Crops)
พื้นฐาน : 029111 หรือ 029211 หรือ 036231
การจัดการใชน้ําเพื่อประโยชนในการปลูกพืชไร ความสัมพันธระหวางน้ํา ดิน และพืช ระบบการใชน้ําใน
พืชไร การประเมินประสิทธิภาพการใชน้ําจากผลิตผลพืชไร
Water management for field crop production, relation between water, soil and crops. Systems of irrigation
and their efficiency.

029431

พืชไรเพื่ออุตสาหกรรม I
3 (3-0)
(Field Crops for Industry I)
พื้นฐาน : 029201 หรือ 029211 หรือ 036231
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชไรอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตแปง สภาพแวดลอมที่มีผลตอผลิตภาพ การ
จัดการผลผลิต การแปรรูป ขอจํากัดในการผลิต การตลาด และการใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม
Economic importance of starch producting field crop for industry. Effect of environments on
productivity, handling of products, processing. Production limitation, marketing and industrial utilization.

029432

พืชไรเพื่ออุตสาหกรรม II
3 (3-0)
(Field Crops for Industry II)
พื้นฐาน : 029201 หรือ 029211 หรือ 036231
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชไรเพื่ออุตสาหกรรม สภาพแวดลอมที่มีผลตอผลิตภาพ การจัดการผลผลิต
เพื่อการแปรรูป ขอจํากัดในการผลิต การตลาด และการใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม
Economic importance of field crop for industry. Effect of environments on productivity, handling of
products for processing. Production limitation marketing and industrial utilization.
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029433

พืชไรเพื่อพลังงาน
3 (3-0)
(Field Crops for Energy)
พื้นฐาน : 029201 หรือ 029211 หรือ 036231
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชไรเพื่อพลังงาน สภาพแวดลอมที่มีผลตอผลิตภาพ การจัดการผลผลิต
ขอจํากัดในการผลิต การตลาด และการใชประโยชน
Economic importance of field crop for energy. Effect of environments on productivity, production
management. Production limitation, marketing and utilization.

029434

พืชไรเพื่ออาหารสัตว
3 (3-0)
(Field Crops for Animal Feed)
พื้นฐาน : 029201 หรือ 029211 หรือ 036231
ความสําคัญของพืชอาหารสัตว ลักษณะเฉพาะทางพฤกษศาสตรและการเกษตรของพืชอาหารสัตว ชนิดและ
การจําแนกพืชอาหารสัตว การจัดการแปลง การปรับปรุงพันธุและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ การใชประโยชนของ
ผลพลอยได
Importance of forage crops, botanical and agricultural characteristics, types and identification of forage
crops, field management, breeding and seed technology in forage crops. Utilization of by products.

029451

สรีรวิทยาการผลิตพืชไร
3 (3-0)
(Physiology of Field Crop Production)
พื้นฐาน : 029211, 029212 และ 401114
สรีรวิทยาการเจริญเติบโตของพืชไร การใชหลักปฏิบัติในการเพาะปลูกโดยคํานึงถึง แสงสวาง อุณหภูมิ น้ํา
และคุณคาทางอาหารในดิน ที่มีผลทางสรีรวิทยา
Physiological aspects of crop growth, application to cultural practices with strong emphasis on influences
of light, temperature, water and soil minerals on crop yield.

029461

ระบบการปลูกพืช
3 (3-0)
(Cropping System)
พื้นฐาน : 029111 หรือ 029211 หรือ 036231
การจัดระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน ใหสัมพันธกับทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐสังคม
เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด
Systems of growing more than one crop in the same land in order to make efficient use of natural
resources, socioeconomic for a high return.

029471

หลักการปรับปรุงพันธุพืช
3 (3-0)
(Principles of Plant Breeding)
พื้นฐาน : 416311
หลักและวิธีการในการปรับปรุงพันธุพืช โดยวิธีผสมพันธุ คัดเลือกพันธุ และวิธีการอื่นๆ ที่นํามาใชในการ
ปรับปรุงพันธุพืช
An introduction to plant breeding with emphasis on genetic and cytogenetical principles used in crop
improvement.
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029472

เทคนิคการปรับปรุงพันธุพืช
3 (2-3)
(Techniques in Plant Breeding)
พื้นฐาน : 029471
เทคนิคและวิธีใชปฏิบัติการผสมพันธุพืชไร การเพาะตนออนในมีเดีย การทดสอบและสรางพันธุ การคัด
พันธุตานทาน และการผลิตเมล็ดพันธุ
Techniques used in hybridization and seedling culture of field crop, germplasm evaluation and lines
testing, screening for the resistant lines and seed production.

029473

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลลเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชไร
3 (2-3)
(Plant Cell and Tissue Culture for Crop Improvement)
พื้นฐาน : 029471 และ 029451
พื้นฐานและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เซลล และอวัยวะสวนตางๆ ของพืช การเพาะเลี้ยงเซลลแขวนลอย
และโปรโตพลาสต การใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุพืช การขยายพันธุและการอนุรักษพันธุพืชไร
Basis and techniques of plant tissue, cell and organ culture, cell suspension and protoplast culture, their
application for improvement, propagation and germplasm preservation of field crops.

029481

เทคโนโลยีของเมล็ดพันธุพืชไร
3 (2-3)
(Seed Technology of Field Crop)
พื้นฐาน : 029211 และ 029212
สรีรวิทยาของเมล็ดพันธุพืชไร การผลิตเมล็ดพันธุ การเก็บรักษาและควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ หลักและ
ทฤษฎีในการทดสอบความงอก ความแข็งแรง ความมีชีวิตของเมล็ด
Physiology of field crop seeds, seed production, storage and quality control. Principle and theory in seed
quality testing.

029491

เทคนิคการวิจัยพื้นฐานทางพืชไร
3 (2-2)
(Basic Research Techniques in Agronomy)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชไร การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะห และตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการ
วิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in Agronomy research, identification of research problems, formulation of
research objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and presentation.

029493

วิธีการทดลองดานพืชไร
3 (2-2)
(Field Plot Methods in Agronomy)
พื้นฐาน : 422111
หลักการทางสถิติและการวางแผนการทดลองแบบตาง ๆ เพื่อการวิจัยทางพืชไร วิธีวิเคราะหขอมูล และการ
แปลผลการวิเคราะห การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
Principles of statistics and various field plot techniques for agronomic research. Data analysis and
interpretation. Use of statistical packages.
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029496

เรื่องเฉพาะทางพืชไรนา
1-3
(Selected Topics in Agronomy)
เรื่องเฉพาะทางพืชไรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in agronomy at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.

029497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางพืชไรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in Agronomy at the bachelor’s degree level.

029498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางพืชไรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in agronomy at the bachelor’s degree level and compile into a written report.

029499

การฝกงานเฉพาะดานพืชไร
3 (0-10)
(Specific Practicum in Agronomy)
พื้นฐาน : 036299
การฝกงานเฉพาะดานพืชไร
Specific practicum in agronomy.
031371 หลักการควบคุมโรคพืช
3 (2-3)
(Principles of Plant Disease Control)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการควบคุมโรคพืช โดยวิธีการกักกันโรค การปฏิบัติทางเขตกรรม การหลีกเลี่ยง
การเกิดและระบาดของโรค การควบคุมโรคพืชโดยวิธีการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการใชพันธุตานทานโรค
Theory and practice in plant disease control, quarantine, cultural practice, avoidance of disease, physical,
chemical and biological control, use of resistant varieties.
031411

โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
3 (2-3)
(Bacterial Diseases of Plants)
พื้นฐาน : 419211
ลักษณะอาการของโรค การจําแนกเชื้อ การเขาทําลาย และการแพรระบาดของโรค ความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตอื่น วิธีการควบคุมโรค
Symptomatology, classification, epidemiology, interaction with environmental conditions and other
organisms and control measures.

031421

ราวิทยาเบื้องตน
(Introduction to Mycology)
พื้นฐาน : 401114

4 (3-3)
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ลักษณะโดยทั่วไปทางสัณฐานวิทยา การพัฒนา และการเจริญของโครงสราง วิวัฒนาการ และ อนุกรมวิธาน
ของราที่เลือกเปนตัวแทนในแตละหมวดหมู
An introduction to the morphology, ontogeny, evolution and taxonomy of representative species of the
major taxa of the fungi.
031422

ราในน้ําและดิน
3 (2-3)
(Aquatic and Soil Fungi)
พื้นฐาน : 424111 และ 424112 หรือ 424113 และ 424442
เทคนิคการแยกราในน้ําและในดินใหเปนเชื้อบริสุทธิ์ ศึกษาการดํารงชีวิต การจําแนกชนิด ความสัมพันธ
ของเชื้อราในน้ําและในดินกับสิ่งมีชีวิตอื่น
Isolation, identification, life cycle, relation of aquatic and soil fungi with other organisms.

031424

โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
3 (2-3)
(Fungus Diseases of Plants)
พื้นฐาน : 031421
ลักษณะอาการของโรค การจําแนกเชื้อ การเขาทําลาย การแพรระบาดของโรค ความสัมพันธระหวางเชื้อ
กับพืชที่เปนโรค วิธีการควบคุมโรค
Symptomatology, identification, modes of infection, epidemiology, physiological interaction between
fungus and diseased plant and control measures.

031431

ไสเดือนฝอยศัตรูพืช
3 (2-3)
(Plant Parasitic Nematodes)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
ประวัติความเปนมา รูปรางลักษณะ กายวิภาค การจัดแบงหมวดหมูไสเดือนฝอยศัตรูพืช ลักษณะอาการ
ของโรค นิเวศวิทยา และ หลักการควบคุมไสเดือนฝอยศัตรูพืช
History, morphology, anatomy, classification of plant parasitic nematodes, symptomatology of diseases
caused by plant parasitic nematodes of economic crops, ecology and control measures.

031432

โรคพืชที่เกิดจากไสเดือนฝอย
3 (2-3)
(Plant Diseases Cause by Plant Nematodes)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
ประวัติความเปนมา ความสําคัญทางเศรษฐกิจ อาการวิทยา วงจรโรค การแพรระบาด ปจจัยสําคัญตอการเกิด
โรค กลไกการเกิดโรค ภาวะโรครวม โรครากปม โรครากแผล โรคทางรากอื่น ๆ โรคที่หัวและลําตนใตดิน โรคที่ใบ
และเมล็ด หลักการควบคุมโดยพันธุตานทาน ชีววิธี การเขตกรรม การกักกันพืช แบบผสมผสานและการบริหาร
จัดการ
History, Economic important, Symptomatology, Diseases cycle, Diseases dispersal, Factors affecting
disease severity, Disease complex, Root knot disease, Root lesion, others root diseases, Diseases of buld, corm,
tuber, Disease on leaf and seed, Control by resistant variety, biological, cultural practices, quarantine, integrated and
Disease management.
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031441

ไวรัสวิทยาเบื้องตนของพืช
3 (2-3)
(Introduction to Plant Virology)
ลักษณะที่สําคัญของไวรัสพืช โครงสรางและองคประกอบของอนุภาคไวรัส การเขาทําลาย การเพิ่มปริมาณ
การดํารงชีพและการแพรกระจายในธรรมชาติ ลักษณะอาการของโรคไวรัส วิธีการควบคุมโรค เทคนิคพื้นฐานใน
การจําแนกไวรัสพืช และการตรวจวินิจฉัยโรค
Characteristics of plant viruses, structure and compositions of virus particles, infection process,
multiplication, life cycle, distribution, disease symptoms, control measures and techniques for identification and
diagnosis.

031451

โรคพืชวิทยาระดับโมเลกุล
3 (3-0)
(Molecular Plant Pathology)
พื้นฐาน : 419211 และ 402311
ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อสาเหตุโรคพืช โครงสรางทางพันธุกรรมของเชื้อและความสัมพันธที่
เกี่ยวของกับพืชในการกอโรค และความตานทานโรค ความสัมพันธระหวางเชื้อโรคและพาหะ การจัดการยีน และ
พันธุวิศวกรรมของยีนเชื้อโรคพืช เพื่อนําไปใชประโยชนในการควบคุมโรคพืช
Molecular biology of plant pathogens, gene structures, gene regulation and gene expression involving
infection and plant response, pathogen and vector relationship, manipulation of genetic materials of plant
pathogens and the utilization for disease control.

031461

โรคของพืชไร
3 (2-3)
(Diseases of Field Crops I)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
โรคของพืชไรใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติและทองถิ่นที่เกิดโรค ลักษณะอาการ
สาเหตุ วงจรโรค การอยูขามฤดูของเชื้อโรค การเขาทําลายพืช การระบาด ความสัมพันธระหวางเชื้อโรคกับพืช
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรค และวิธีการควบคุมโรค
Diseases of economic field crops especially monocotyledonous plants ; history, geographical distribution,
symptomatology, etiology, disease cycle, infection, epidemiology, host-parasite interaction, environmental
factors affecting disease development and control measures.

031462

โรคของพืชไร II
3 (2-3)
(Diseases of Field Crops I)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
โรคของพืชไรใบเลี้ยงคูที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติและทองถิ่นที่เกิดโรค ลักษณะอาการ สาเหตุ
วงจรโรค การอยูขามฤดูของเชื้อโรค การเขาทําลายพืช การระบาด ความสัมพันธระหวางเชื้อโรคกับพืช
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรค และวิธีการควบคุมโรค
Diseases of economic field crops especially dicotyledonous plants ; history, geographical distribution,
symptomatology, etiology, disease cycle, infection, epidemiology, host-parasite interaction, environmental
factors affecting disease development and control measures.
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031463

โรคของไมผล
3 (2-3)
(Diseases of Fruit Crops)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
โรคของไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ การเกิดโรค ลักษณะอาการ สาเหตุของโรค ปจจัยและ
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรค การวินิจฉัยโรค และ วิธีการควบคุมโรค
Diseases of economic fruit crops, symptomatology, their causes, predisposing factors, diseases diagnosis
and control measures.

031464

โรคของไมดอกไมประดับ
3 (2-3)
(Diseases of Ornamental Plants)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
โรคของไมดอกไมประดับที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติและทองถิ่นที่เกิดโรค ลักษณะอาการ
สาเหตุ ชีพจักร และ การระบาดของโรค ความสัมพันธระหวางเชื้อโรคกับพืช วิธีการควบคุมโรค
Diseases of economic ornamental plants, geographical distribution, symptomatology, etiology, life cycle,
epidemiology, host-parasite interaction and control measures.

031465

โรคของผัก
3 (2-3)
(Diseases of Vegetable Crops)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
โรคของผักที่สําคัญทางเศรษฐกิจ ประวัติ ลักษณะอาการ สาเหตุ วงจรโรค การระบาด ความสัมพันธ
ระหวางพืชกับเชื้อ สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเกิดโรค และวิธีการควบคุมโรค
Diseases of economic vegetable crops, history, symptomatology, etiology, disease cycle, epidemiology,
host-parasite interaction, favorable environmental conditions for disease development and control measures.

031466

โรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต
3 (2-3)
(Non-Parasitic Diseases of Plants)
พื้นฐาน :401351
โรคพืชที่เกิดจากความไมสมดุลของธาตุอาหาร สารเคมีตาง ๆ ของเสียในน้ําในอากาศ และ สภาพแวดลอม
อื่น ๆ ลักษณะอาการของโรค และวิธีการแกไข
Plant diseases cause by nutritional excess, deficiency, water and air pollution, environmental conditions
and control measures.

031468

เชื้อสาเหตุโรคพืช
3 (3-0)
(Plant Pathogens)
ลักษณะสําคัญของเชื้อสาเหตุโรคพืช แบคทีเรีย รา ไสเดือนฝอย ไวรัส ไวรอยด และ ไฟโตพลาสมา
อนุกรมวิธานและการจําแนกเชื้อ พันธุศาสตรของเชื้อและความสัมพันธกับพืช นิเวศวิทยา การแพรระบาดโรค การ
จัดการโรค แนวโนมการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางโรคพืช
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Essential characteristics of plant pathogens; bacteria, fungi, nematodes, viruses, viroids and phytoplasmas.
Classification and identification of pathogens, host-parasite interaction, ecology, epidemiology and disease
management. Research trends and development in plant pathology.
031469

ปฏิบัติการเชื้อสาเหตุโรคพืช
(Laboratory in Plant Pathogens)
พื้นฐาน : 031468
ปฏิบัติการสําหรับวิชาเชื้อสาเหตุโรคพืช
Laboratory work for Plant Pathogens.

1 (0-3)

031471

สารเคมีที่ใชในการควบคุมโรคพืช
3 (2-3)
(Chemicals Used in Plant Disease Control)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
ประเภทของสารเคมีที่ใชในการควบคุมเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และไสเดือนฝอย สารเคมีดูดซึม และ ไม
ดูดซึม องคประกอบและคุณสมบัติของสารเหลานี้ทางเคมีและกายภาพ ประโยชนในการปองกันโรค การกําจัด
โรคและการรักษา บทบาทตอสภาพแวดลอม การกระตุนใหเกิดความตานทานตอสารเคมี การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพสารเคมีและการใชในสภาพไรนา
Types of chemicals used in plant disease control. Structure and chemical properties, analysis of chemical
residues, chemical reaction against the pathogens, effect of chemicals to the environmental use and application.

031472

สารเคมีในกระบวนการควบคุมโรคพืช
3 (2-3)
(Chemicals in Plant Disease Control Process)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467 และ 403221
สารเคมีที่เกี่ยวของในกระบวนการควบคุมโรคพืช สารเคมีที่พืชสรางขึ้นเองตามธรรมชาติ สรางขึ้นโดยการ
กระตุนจากปจจัยอื่น และสรางขึ้นโดยเชื้อจุลินทรียชนิดตาง ๆ ที่ใชในการควบคุมโรคพืช ประเภทของสารเคมี
สังเคราะหที่ใชในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส และ ไสเดือนฝอย สารเคมีชนิดดูดซึมและไม ดูดซึม
ประวัติ องคประกอบ และคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ วิธีการใชและประสิทธิภาพในการควบคุม โรคพืช
พิษตกคางของสารเคมีที่มีตอสภาพแวดลอมทั้งทางตรงและทางออมตลอดจนวิธีการตรวจสอบ
Chemicals involved in plant disease control process. Preformed antimicrobial substances, plant-response
active substances to environmental factors, and chemicals derived from microorganisms for plant disease control
caused by fungus, virus, bacterium and nematode are emphasized. History, chemical structures, physical and
chemical properties, methods of application and efficacy evaluation, residual effects in environment and residue
detection.

031481

การวินิจฉัยโรคพืช
3 (1-6)
(Diagnosis of Plant Diseases)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
วิธีการวินิจฉัยโรคพืชโดยศึกษาจากลักษณะอาการ การตรวจแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืช และ เทคนิคอื่นที่
เกี่ยวของในการวินิจฉัย การใหคําแนะนําในการควบคุมโรค
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Diagnosis of plant diseases by direct observation and isolation of causal agents from diseased tissues and
other diagnostic tools. Recommendations for control measures.
031482

โรคของเมล็ดพันธุ
3 (2-3)
(Seed Pathology)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
ประวัติและความสําคัญของโรคที่ติดไปกับเมล็ด การถายทอดเชื้อผานทางเมล็ด วิธีการตรวจสอบและการ
ควบคุมโรค
History, economic importance, seed transmission of pathogens, detection and control measures.

031483

โรคของผลิตผลพืชภายหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-3)
(Post-Harvest Diseases)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะอาการ สาเหตุ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดโรค และการสรางสารพิษ
การตรวจสอบและวิธีการควบคุมโรค
Economic importance, symptomatology, causal agents, factors affecting disease incidence and toxin
production, detection and control measures.

031484

เซรุมวิทยาทางดานโรคพืช
3 (2-3)
(Serology in Plant Pathology)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467 หรือ 419211
ระบบภูมิคุมกันโรค คุณสมบัติในการเปนแอนติเจนของเชื้อสาเหตุโรคพืช การผลิต และการเตรียมแอนติ
ซีรัมใหบริสุทธิ์ การทดสอบทางเซรุมวิทยาขั้นพื้นฐาน การใชวิธีการทางเซรุมวิทยาเพื่อตรวจสอบและพยากรณ
โรคพืช
Introduction to immune response, antigenic properties of plant pathogens, production, purification and
basic serological tests of antisera, application of serological reactions for plant disease diagnosis and forecasting.

031491

เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช
3 (2-3)
(Research Techniques in Plant Pathology)
พื้นฐาน : 036281 หรือ 031467
เทคนิคในการเขียนโครงการวิจัย และวางแผนงานวิจัย การคนเอกสาร การวางแผนงานทดลอง การรวบรวม
และวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานและการเขียนรายงาน หลักการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรทั่วไปในการวิจัย
ทางดานโรคพืช เทคนิคการวิจัยที่สําคัญทางโรคพืชและการผลิตพืชปลอดโรค
Techniques in research planning and experimental designs, literature search, data collection and analysis,
presentation and report writing, principles and used of selected scientific equipments and various techniques in
plant pathology, techniques for disease-free plant production.
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031496

เรื่องเฉพาะทางโรคพืช
1-3
(Selected Topics in Plant Pathology)
เรื่องเฉพาะทางโรคพืชในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in plant pathology at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each
semester.

031497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางโรคพืชในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in plant pathology at the bachelor’s degree level.

031498

ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางโรคพืชระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in plant pathology at the bachelor’s degree level and compile into a written report.

031499

การฝกงานเฉพาะดานโรคพืช
(Specific Practicum in Plant Pathology)
พื้นฐาน : 036299
การฝกงานเฉพาะดานโรคพืช
Specific practicum in Plant Pathology.

032211

พัฒนาการสงเสริมชนบท
3 (3-0)
(Rural Extension Development)
บทบาทของการสงเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท ลักษณะ และรูปแบบของการสงเสริมการเกษตรที่มี
ผลตอการพัฒนาการเกษตรและชนบท
Roles of agricultural extension in rural development; extension structure affecting rural development.

032301

การเกษตร
3 (3-0)
(Agriculture)
ประวัติ นโยบายและองคการทางการเกษตรของประเทศไทย หลักการและปญหาของการผลิตพืชและสัตว
ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม มีการศึกษางานนอกสถานที่
History, policy and agricultural organization of Thailand. Principles and problems of crop and animal
productions important to economic and social benefits. Field trip required.

032302

การพัฒนาการเกษตร
3 (3-0)
(Agricultural Development)
ปญหาทางการเกษตร การใชเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตวที่
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคม แนวทางในการสงเสริมการเกษตร การจัดการเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร
และการตลาด มีการศึกษานอกสถานที่

3 (0-10)
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Agricultural problems, applied agricultural technology to increase crop and animal production that are
important to economy and society; a guideline to agricultural extension, production and marketing management.
Field trip required.
032311

การสงเสริมเบื้องตน
3 (3-0)
(Introduction to Extension)
ปรัชญา หลักการของการสงเสริมโดยเนนทางการเกษตร การวินิจฉัยปญหา การเลือกใชวิธีการและการ
ปฏิบัติ หลักการและกระบวนการประเมินผลสําเร็จของงานสงเสริม
Philosophy, specific principles of agricultural extension; problem identification, selection, methods and
practices; principles and procedure of extension evaluation.

032312

การพัฒนาการเกษตรเชิงสหวิทยาการ
3 (3-0)
(Interdisciplinary Aspects for Agricultural Development)
พื้นฐาน : 036211
แนวคิด หลักการ วิธีการและทฤษฎีการพัฒนาการเกษตร สถานการณและปญหาทางการเกษตร มิติทางการ
เกษตรที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และนโยบายการเกษตร ความรูเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาการ
เกษตรอยางยั่งยืน กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Concept, principles, methods and agricultural development theory. Agricultural situations and problems.
Agricultural dimensions involving in economic, social, environment, and agricultural policy. Interdisciplinary
knowledge for sustainable agricultural development. Case study. Field trip required.

032342

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชนเกษตร
3 (3-0)
(Human Resource Development in Agricultural Community)
แนวคิด หลักการ วิธีการและแนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กลุม องคกร กระบวนการเรียนรู
องคกรแหงการเรียนรู การจัดการฐานความรูและภาวะผูนํา เทคนิคการมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในชุมชนเกษตร
Concepts, principles, methods and trends in human resource and development, groups, organizations,
learning process, learning organization, knowledge base management and leadership. Participatory techniques for
human resource development in agricultural community.

032351

หลักการถายรูป
3 (2-2)
(Principles of Photography)
หลักการถายรูป อุปกรณ เครื่องประกอบและวัสดุสําหรับการถายรูป เทคนิคในการถาย อัด ขยายรูป เพื่อใช
ในงานพิมพเอกสารเผยแพรและการแสดงนิทรรศการตาง ๆ ของงานสงเสริม
Principles of photography; photographic equipment, accessories and materials; techniques in taking,
printing, and enlarging pictures for extension publication and exhibition activities.
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032352

032353

การสื่อสารทางการเกษตร
3 (3-0)
(Communication in Agriculture)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีทางการสื่อสาร การใชสื่อและจิตวิทยาเพื่อพัฒนาการสื่อสารทางการเกษตร ความรู
พื้นฐานและขั้นตอนของการสื่อสารทางการเกษตร
Communication concepts, principles and theories. Media and psychology application for agricultural
communication development. Basic knowledge and steps in agricultural communiation.
การผลิตสื่อทางการเกษตร
3 (2-2)
(Media Productions in Agriculture)
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สื่อออนไลน
และสื่อพื้นบานทางการเกษตร
Concepts, principles, theories and production process of print materials, radio broadcasting, television, online and folklore media in agriculture.

032371

การวางแผนดานสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาการเกษตร
3 (3-0)
(Environmental Planning for Agricultural Development)
แนวคิด หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคและวิธีการในการวางแผนดานสิ่งแวดลอมในชุมชนเกษตร
เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน กรณีศึกษา การศึกษานอกสถานที่
Concepts, principles, process, steps, techniques and methods in environmental planning in agricultural
community for sustainable development. Case study. Field trip required.

032381

การสงเสริมธุรกิจเกษตรในชุมชนชนบท
3 (3-0)
(Agri-business Promotion in Rural Community)
แนวคิด หลักการ และกระบวนการสงเสริมธุรกิจเกษตรในชุมชนชนบท นโยบาย มาตรการและหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมธุรกิจเกษตร การสรางมูลคาเพิ่ม ธนกิจเกษตร การจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการ
ตลาดสินคาเกษตรสําหรับชุมชนทั้งตลาดในประเทศและการสงออก กรณีศึกษา และการศึกษานอกสถานที่
Concepts, principles process of agri-business promotion in rural community. Policy, measures and
concerned organizations in agri-business promotion. Value-added, agricultural financial, information system
management and agricultural marketing management for community in both domestic and export. Case study.
Field trip required.

032401

หลักการสงเสริมทั่วไป
3 (3-0)
(Principles of Extension)
หลักและวิธีการทั่ว ๆ ไปในการสงเสริมการเกษตรเพื่อที่จะนําความรู และสิ่งปฏิบัติใหม ๆ ไปสูประชาชนที่
เกี่ยวของ
Principles and methods in agricultural extension to bring about knowledge and new practices to relevant
people.

032411

ชุมชนชนบทกับการพัฒนาการเกษตร
(Rural community and Agricultural Development)
พื้นฐาน : 036211 หรือ 032311 หรือ 032401 หรือ 460111

3 (3-0)
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หลักการ ขอบขาย การวินิจฉัยปญหาและการประยุกตทฤษฎีทางสังคมในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาชุมชนชนบทและการพัฒนาการเกษตร
Principles, scope, rural community problems identifications, and application of social theories suitable to
resource development for rural community and agricultural development.
032412

การพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน
3 (3-0)
(Integrated Rural Development)
พื้นฐาน : 036211 หรือ 032311 หรือ 032401 หรือ 460111
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ กระบวนการ และยุทธวิธีในการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ผลในทางปฏิบัติตอ
การพัฒนาการเกษตรและชนบท โดยเฉพาะของประเทศที่กําลังพัฒนา วิเคราะหวิวัฒนาการดานการพัฒนาชนบทที่
มีผลกระทบตอการวางแผนพัฒนาประเทศ
Theories, principles, methods, procedures, and strategies in integrated rural development. Practical
effect on agricultural and rural development especially in developing countries. Analysis of developmental
factors affecting the national rural development plans.

032413

การสงเสริมเกษตรยั่งยืน
3 (3-0)
(Extension of Sustainable Agriculture)
แนวความคิด หลักการ วิธีการ ระบบและสถานการณเกษตรยั่งยืน การสงเสริมเกษตรยั่งยืน แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกับการทําเกษตรยั่งยืน ผลของเกษตรยั่งยืนตอการพัฒนาการเกษตรและชนบท
Concepts, principles, methods, systems and situations of sustainable agriculture. Extension of sustainable
agriculture. Self-sufficient economy concepts for sustainable agriculture. Effect of sustainable agriculture on
agricultural and rural development.

032421

การสงเสริมเคหกิจชนบท
3 (3-0)
(Rural Home Economics Extension)
พื้นฐาน : 036211 หรือ 032311 หรือ 032401
หลักการและกระบวนการในการสงเสริมเคหกิจชนบท การประยุกต ทฤษฎีทางคหกรรมศาสตรเกษตรและ
สงเสริมเพื่อการพัฒนาบุคคลและครอบครัวตามลักษณะเศรษฐกิจ สังคมชนบท
Principles, procedures in rural home economics extension, applied theory in home economics.
Agricultural extension for personnel’s and family development to suit rural economics situation.

032422

การพัฒนางานสงเสริมเคหกิจชนบท
3 (3-0)
(Rural Home Economics Extension Development)
พื้นฐาน : 036211 หรือ 032311 หรือ 032401
การประยุกต ความรูและทรัพยากรของหนวยงานของรัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนางานสงเสริมเคหกิจชนบท
Development of applied technology and resource personnels of the government and private sectors for
rural home economics extension development.
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032431

เยาวชนชนบทกับการพัฒนา
3 (3-0)
(Rural Youth and Development)
หลักปรัญชากับการปฏิบัติวาดวยการจัดตั้ง การพัฒนากลุม การคัดเลือก การฝกอบรมผูนํา การสนับสนุน
กิจกรรมของกลุมเยาวชน ชนบทเพื่อการพัฒนาการเกษตรและชนบท
Philosophy, practice, establishment, group development, selection, leadership training, rural youth group
activity to support agricultural and rural development.

032432

การพัฒนาผูนําเยาวชนชนบทและผูนําทองถิ่น
3 (3-0)
(Rural youth and Adult Leadership Development)
พื้นฐาน : 036211 หรือ 032311 หรือ 032401 หรือ 460111
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาผูนําเยาวชนชนบทและผูนําทองถิ่น การดําเนินกิจกรรมของเยาวชนชนบททั้ง
ในและนอกระบบโรงเรียน การพัฒนาเยาวชนชนบท การพัฒนาผูนําทองถิ่นและพัฒนากลุมอาชีพ ความสําคัญของ
เยาวชนชนบทและผูนําทองถิ่นในงานสงเสริมการเกษตร และการพัฒนาการเกษตร
Basic concept of rural youth and adult leadership development, rural youth activities arrangement in
formal and nonformal education system, rural youth development, importance of rural youth and adult leadership
in agricultural extension and development.

032433

การพัฒนางานอาชีพของเยาวชนชนบท
3 (3-0)
(Career Development of Rural Youth)
พื้นฐาน : 036211 หรือ 032311 หรือ 032401
ลักษณะและการปลูกฝงงานอาชีพการเกษตร ปญหาวิธีการ และกระบวนการพัฒนางานอาชีพใหกับเยาวชน
ชนบท เพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบท
Characteristics and implanting agricultural career. Problems, methods and procedures of career
development to rural youth for agricultural and rural development.

032441

การศึกษาประชากร
3 (3-0)
(Population Studies)
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพและปริมาณของประชากร รวมทั้งทฤษฎีนโยบาย องคประกอบ
โครงสรางและการกระจายตัวของประชากร ภาวะเจริญพันธ ภาวะการตาย การยายถิ่น และภาวะแรงงานของ
ประชากรในชุมชน ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงประชากร ผลจากการเปลี่ยนแปลงประชากร และ
ความสัมพันธกับศาสตรดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเกษตรและชนบท
Some changes in quality and quantity of population, including theory, policy, component, structure,
population distribution, maturity, mortality, migration, labour condition of rural people. Factors affection to
population change, impact from population change related to others involving agricultural and rural development.

032451

การติดตอสื่อสารทางเกษตร
(Agricultural Communication)
ทฤษฎี หลักการ วิธีการ และเทคนิคตาง ๆ ในการติดตอสื่อสารที่ใชในงานสงเสริมการเกษตร
Theory, principles, methods and techniques in agricultural communication.

3 (3-0)
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032452

โสตทัศนูปกรณในงานสงเสริม
3(2-2)
(Audio-Visual Materials in Extension Work)
พื้นฐาน : 036211 หรือ 032311 หรือ 032401
ความสําคัญ การเลือก การเตรียม การผลิต และการใชโสตทัศนูปกรณ เทคนิคในการใชอุปกรณตาง ๆ ให
บังเกิดผลในงานสงเสริม
Importance, selection, preparation, production, and techniques of using audio-visual materials in extension
work.

032453

การพูดและการเขียนในงานสงเสริม
3 (3-0)
(Oral and Written Expression in Extension Work)
พื้นฐาน : 036211 หรือ 032311 หรือ 032401
หลักการพูดในที่ชุมชน การดําเนินการประชุม อภิปราย ตลอดจนหลักการเขียนบทความ ขาว และรายงาน
ทางการเกษตรเพื่อนําออกเผยแพรสูประชาชน
Principles of public speaking; administering meetings and conference; practice in preparation and oral
presentation of written information, news and reports in extension work.

032454

การพูดในที่สาธารณะ
2 (2-0)
(Public Speaking)
หลักและวิธีการในการดําเนินการพูดในที่ชุมชน การดําเนินการประชุม การวิจารณ การอภิปราย การประชุม
กลุม
Principles and methods of public speaking, meeting procedures, criticism, discussion and group meeting.

032455

การเขียนและผลิตขาวสารเกษตร
2 (2-0)
(Writing and Producing Agricultural Information)
พื้นฐาน : 036211 หรือ 032311 หรือ 032401
หลักการเขียนบทความ ขาวและรายงานทางเกษตร เพื่อนําออกเผยแพรสูประชาชน
Principles and practice in preparation of agricultural articles, news, and reports for extension work.

032456

การจัดรายการวิทยุและโทรทัศนทางการเกษตร
3 (2-2)
(Radio and Television Programs Preparation in Agriculture)
หลักการเสนอขาวสาร บทความทางวิทยุและโทรทัศน การเขียน บทความและจัดรายการวิทยุสําหรับ
เกษตรกร
Principles of presenting agricultural information, radio and TV programs; article writing, and preparation
of radio programs for farmers.

28

032457

หลักการประชาสัมพันธ
3 (3-0)
(Principles of Public Relations)
ความสําคัญ นิยาม และความหมายของการประชาสัมพันธ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ประวัติและ
วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ กระบวนการสื่อสาร การโนมนาวจิตใจ การวางแผน การเลือกยุทธวิธี การสราง
ประชามติ และการประเมินผลการ ประชาสัมพันธ
Significance of public relations, definitions, meaning, principles and other related theories. History and
development of public relations, communication process, persuasion, planning strategies, public opinions
formation, and evaluation.

032458

การบริหารงานสื่อ
3 (3-0)
(Communication Media Administration)
หลักการและวิธีการบริหารงานสื่อเพื่อการติดตอสื่อสารกับประชากรในชนบท การวิเคราะหประเภทงานสื่อ
และการประยุกตเทคนิคการใชสื่อ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
Principles and methods of communication media administration related to rural population. Media
analysis and utilization techniques applicable to rural situation.

032459

สื่อสารมวลชนกับการสงเสริม
3 (3-0)
(Mass Communication for Extension)
อิทธิพลความสําคัญและประโยชนของสื่อสารมวลชนตองานสงเสริม เทคนิคในการเลือกใชสื่อมวลชน
ประเภทตาง ๆ ในงานสงเสริม
Influence, importance and profitable of mass communication for extension, selection techniques in
choosing appropriate mass media for extension.

032461

การถายภาพเทคนิค
(Technical Photography)
พื้นฐาน : 032351
การผลิตภาพเทคนิคตาง ๆ เพื่อใชสําหรับเอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพรและงานวิจัย
Technical Photography production for education material, publication and research work.

032462

การถายทําภาพยนตร
3 (2-2)
(Cinematography)
พื้นฐาน : 032351
วิวัฒนาการของการถายทําภาพยนตร ทฤษฎี หลักการ วัสดุอุปกรณ วิธีการ และขั้นตอนของการถายทํา
ภาพยนตร
Cinematography development, theory, principles, materials, methods and steps in cinematography.

3 (1-4)
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032463

การผลิตรายการวิทยุเพื่อการสงเสริม
(Radio Programs Production for Extension)
พื้นฐาน : 032451
การเขียนบท ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่องานสงเสริม
Script writing, steps on radio programs production for extension.

3 (1-4)

032464

การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการสงเสริม
(Television Programs Production for Extension)
พื้นฐาน : 032451
การเขียนบท ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศนเพื่องานสงเสริม
Script writing, steps on television programs production for extension.

3 (1-4)

032465

คอมพิวเตอรในงานสงเสริมการเกษตร
3 (2-2)
(Computer in Agricultural Extension Works)
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสงเสริมการเกษตร การจัดการฐานขอมูลการเกษตร การวิเคราะหขอมูล
สําหรับงานวิจัย ระบบเครือขาย คอมพิวเตอรและการใชคอมพิวเตอรเพื่อการผลิตสื่อประเภทตาง ๆ
Application of computer for extension works, database management for agriculture, data analysis,
computer network and computer using for media production.

032466

การถายทอดสารสนเทศทางการเกษตร
3 (2-2)
(Agricultural Information Transfer)
หลักการและทฤษฎีในการพูด เขียนและประชาสัมพันธขาวสารทางการเกษตร การใชเทคโนโลยีและการ
วางแผนในการถายทอดสารสนเทศทางการเกษตร
Principles and theories for agricultural information oral and written expression and public relation.
Technology utilization and planning for agricultural information transfer.

032467

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร
3 (2-2)
(Agricultural Electronic Media Production)
แนวคิด หลักการ กระบวนการและขั้นตอนของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่องานสงเสริมทางการเกษตร
ความรูพื้นฐานและทฤษฎีการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส เทคนิคการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบออฟไลน
และแบบออนไลน รวมถึงการจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกสทางการเกษตร
Concepts, principles, process and steps of agricultural electronic media production in agricultural
extension works. Basic knowledge and theories in electronic media design. Electronic media production
techniques in off-line and on-line types including agricultural electronic media management.
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032472

การสงเสริมการจัดการทรัพยากรเกษตรในชุมชนชนบท
3 (3-0)
(Agricultural Resources Management Promotion in Rural Community)
การประยุกตหลักการ วิธีการ กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติในการสงเสริมการจัดการทรัพยากรเกษตรที่
เหมาะสมในชุมชนชนบท กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Application of principles, methods, process, and implementation for appropriate agricultural resource
management promotion in rural community. Case study. Field trip required.

032491

ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
3 (3-0)
(Basic Research Methods in Agricultural Extension and Communication)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การ
ตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะห และตีความขอมูล การ
ใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in Agricultural Extension and Communication research, identification of research
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire,
data analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing and presentation.

032492

การจัดการเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร
3 (3-0)
(System Management for Agricultural Development)
แนวคิดและกระบวนทัศนในการจัดการเชิงระบบเพื่อพัฒนาการเกษตร แนวโนมในการพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืนดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่
Concept and paradigm for system management in agricultural development. Trend in sustainable
agricultural development through socio-economic and environmental by interdisciplinary approaches. Case
study. Field trip required.

032496

เรื่องเฉพาะทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
1-3
(Selected Topics in Agricultural Extension and Communication)
เรื่องเฉพาะทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรในระดับปริญญาตรี
หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in agricultural extension and communication at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.

032497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in agricultural extension and communication at
the bachelor’s degree level.
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032498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตรระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research agricultural extension and communication at the bachelor’s degree level and compile
into a written report.

032499

การฝกงานเฉพาะดานสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
(Specific Practicum in Agricultural Extension and Communication)
พื้นฐาน : 036299
การฝกงานเฉพาะดานสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร
Specific practicum in Agricultural Extension and Communication.

036111

เกษตรศาสตรทั่วไป
1 (1-0)
(Overview in Agriculture)
ความสําคัญของการเกษตรตออารยธรรม ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม
กับการเกษตรของประเทศไทยและของโลก หนวยงานและองคกรในประเทศและระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรและสิ่งแวดลอม
ระบบการเกษตรและโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรของประเทศไทย
และ
ความสัมพันธกับอุตสาหกรรมเกษตร
The significance of agriculture to civilization; relationship of economics, society, politics and environment to
agriculture in Thailand and the world; national and international institutions and organizations involving in agriculture
and environment; agricultural system and production structure; relationship with agroindustry.

036211

การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
3 (3-0)
(Agricultural Extension and Technology Transfer)
แนวคิดและหลักการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู การติดตอสื่อสารเพื่อการถายทอด
เทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล การสงเสริมแบบยั่งยืน การสงเสริมเปรียบเทียบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุมเปาหมาย วิธีการใชสื่อในการทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
Concept, meaning, philosophy and principles of agricultural extension, learning and communication
processes for the transfer of technology. Program planning and evaluation for sustainable agricultural extension,
comparative extension work, agricultural information and technology. Innovation and adoption process for target
audience. Media communication for technology transfer.

036221

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานสัตว
3 (3-0)
(Animal Science and Technology)
ความสําคัญของการผลิตสัตว ความสัมพันธกับการเกษตรสาขาอื่น ๆ หลักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว การจัดการฟารมและสภาพแวดลอม ผลผลิตขั้นปฐมและผลิตภัณฑจากสัตว การตลาด ปศุสัตว แนวโนม
การผลิตสัตวในอนาคต
Importance of animal production, relationship to other agricultural production sectors, science and
technology in animal production, farm management and the environment, primary products and animal products,
livestock marketing, future trend of animal production.

3 (0-10)
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036231

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชไร
2 (2-0)
(Crop Science and Technology)
ความสําคัญของพืชไรตอระบบนิเวศของโลก การจําแนกและตั้งชื่อพืช ถิ่นกําเนิด สรีรวิทยาการผลิต พันธุ
และการปรับปรุงพันธุ หลักการเพาะปลูกและนิเวศวิทยาการผลิต ระบบการปลูกและการจัดการ วิทยาการและ
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืชเศรษฐกิจ
Significances of field crop to global ecosystem, classification and center of origin, production physiology,
crop improvement, cultural practices and production ecology, cropping system and management, seed science
and technology of economic crops.

036241

กีฏวิทยาเบื้องตน
3 (2-3)
(Introduction to Entomology)
วิชาพื้นฐาน : 424111 หรือ 424113
กายวิภาค สรีรวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของแมลง การจําแนกแมลง แมลงที่เปนประโยชน
แมลงที่เปนโทษ และการจัดการแมลงศัตรู วิธีจัดเก็บและรักษาตัวอยางแมลงเพื่อการศึกษา และวิจัยทาง
วิทยาศาสตร
Anatomy, physiology, biology, ecology and behavior of insects, classification of insects, beneficial and
harmful insects and insect pest management, collecting and preserving insects for scientific studies and
researches.

036251

อุปกรณและเครื่องจักรกลการเกษตร
3 (2-3)
(Agricultural Machinery and Equipment)
เทคโนโลยีของอุปกรณและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การ
แปรสภาพ และการปศุสัตว การพัฒนาทดสอบและมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร
Equipment, and agricultural machinery technology for soil preparation, planting, crop maintenance, crop
processing and animal husbandry; development, testing, and standard of agricultural machinery.

036261

วิทยาศาสตรทางดิน
3 (2-3)
(Soil Science)
วิชาพื้นฐาน : 403111
การกําเนิด การสํารวจ และจําแนกดิน สมบัติทางฟสิกส เคมี และจุลชีววิทยาของดิน ธาตุอาหารพืช การใช
ปุย และการจัดการอินทรียวัตถุในดิน การเสื่อมโทรมของดิน การอนุรักษดินและน้ํา ขอสนเทศทางดิน สําหรับการ
ประยุกตใชเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดลอม
Genesis, survey and classification, physical, chemical and microbiological properties of soil; plant
nutrients; fertilizer utilization and soil organic matter management; soil degradation; soil and water
conservation; soil information for agricultural and environmental uses.
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036271

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานพืชสวน
2 (2-0)
(Horticultural Science and Technology)
ความสําคัญของพืชสวนตอเศรษฐสังคม และสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการผลิต การ
ขยายพันธุ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป การตลาด และการขนสง ไมผล ไมดอกไมประดับ พืชผัก
เครื่องเทศ สมุนไพร และพืชสวนอื่น ๆ
Socio-economic and environmental significance of horticulture; science and technology of production,
propagation, harvesting, storage, processing; marketing and transport of fruit, flower, ornamental, vegetable,
spices, herb, and other horticultural crops.

036281

โรคพืชวิทยาเบื้องตน
3 (2-3)
(Introductory Plant Pathology)
วิชาพื้นฐาน : 424111 และ 424112 หรือ 424113 และ 424112
ประวัติและความสําคัญของโรคพืช ทฤษฎีโรคพืช การพัฒนาการของโรค สาเหตุโรค ลักษณะอาการ การ
แพรระบาด การจําแนกเชื้อ การวินิจฉัย หลักการปองกันกําจัด และเทคโนโลยีชีวภาพทางโรคพืช
History and importance of plant diseases; plant disease concepts; disease development; etiology,
symptomalogy, epidemiology, classification, diagnosis; principles of plant disease control; biotechnology in
plant pathology.

036299

การฝกงานเบื้องตน
2 (0-10)
(General Practicum)
การฝกปฏิบัติงานทั่วไปทางการเกษตรดานพืชไร พืชสวน พืชอาหารสัตว การจัดการศัตรูพืช ดินและปุย การ
เลี้ยงสัตว และเกษตรกลวิธาน
Farm practices in agronomy, horticulture, forage crops, pest management, soil and fertilizer, animal
husbandry and farm machinery.

036390

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1 (1-0)
(Cooperative Education Preparation)
หลักการ แนวคิด กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ความรูพื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสื่อสารและมนุษย
สัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือ
ผลงาน การเขียนรายงาน
Principles, concepts, processes and step of cooperative education. Related rules and regulations. Basic
knowledge and techniques in job application. Basic knowledge and techniques in working. Communication and
human relations. Personality development. Quality management system in workplace. Project presentation
technique. Report writing.

036490

สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจน
การจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned project including report writing
and presentation.
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037311

หลักการพืชสวน
3 (2-2)
(Principles of Horticulture)
วิชาพื้นฐาน : 036271
หลักการเพาะปลูกตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของไมผล ผัก และไมดอกไมประดับ เพื่อการยังชีพและเพื่อ
การคา
Principles of growing fruit, vegetable and ornamental crops based on their physiology and ecology for
sustainable and commercial purposes.

037361

การเขียนลายเสนและทัศนียภาพ
2 (1-3)
(Drawing and Perspective in Horticulture Design)
การเขียนภาพลายเสนและสีน้ําจากวัตถุ พืช และทิวทัศนและทฤษฎีการเขียนรูปทัศนียภาพของวัตถุ ตนไม
และสวนหยอม เพื่อเปนมูลฐานในการศึกษาวิชาการตกแตงสถานที่และอนุกรมวิธานพืชสวน
Principles of drawing and watercolor painting of objects, plants and scenery. Theories used in drawing of
such items including small garden, plots, plant bed etc. as a basis for supporting the study of landscape
architecture and systematics of horticultural crops.

037371

หลักการขยายพันธุพืช
3 (2-3)
(Principles of Plant Propagation)
วิชาพื้นฐาน : 401114
การสรางและจัดการสถานที่เพื่อใชในงานการขยายพันธุพืช หลักการขยายพันธุพืช โดยใชเมล็ด โดยการ ตัด
ชํา โดยการติดตา-ตอกิ่ง และที่เกี่ยวของ ทฤษฎีเบื้องตนในการขยายพันธุพืชโดยวิธีตาง ๆ
Site establishment and management in plant propagation. Principles of propagation by seed, cutting,
budding, grafting. Basic concepts in plant propagation.

037402

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลไม ผักและดอกไม
2 (2-0)
(Postharvest Handling of Fruits, Vegetables and Flowers)
วิชาพื้นฐาน : 401114
การเก็บเกี่ยว การตัดแตง การทําความสะอาด การคัดคุณภาพและขนาด การลดอุณหภูมิ การควบคุมโรคและ
แมลง การบรรจุ การเก็บรักษาผลไม ผัก และดอกไม
Harvesting, trimming, cleaning, sorting, sizing, cooling, disease and insect control, packaging and storage
of fruits, vegetables and flowers

037411

การจัดการสถานเพาะชํา
3 (2-2)
(Nursery Management)
วิชาพื้นฐาน : 037371
หลักการจัดการสถานเพาะชํา การจําแนกชนิดของเรือนเพาะชํา การจัดเตรียมโรงเรือนเพาะชํา การจัดเตรียม
โรงเรือนและสิ่งกอสราง การบริหารงานเพาะชําพันธุไม การจัดการผลิตและจําหนายพรรณไมอยางเปนการคา
Principles of nursery management. Types of nursery. Preparations of building and materials for construction.
Management of propagated plant material. Commercial production and distribution of plants in the nursery.
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037412

คุณภาพของผลไมและผักสด
3 (2-2)
(Quality of Fresh Fruits and Vegetables)
วิชาพื้นฐาน : 036271 หรือ 037311
คุณภาพทั่วไปในดานกายภาพและเคมีของผลไมและผักสดที่เกี่ยวของกับการใชประโยชน
มาตรฐาน
คุณภาพ การประเมินและควบคุมเพื่อใหไดสินคาคุณภาพดี
Physical and chemical qualities of fresh fruits and vegetables in relation to utilization. Quality
standardization and evaluation.

037421

เทคโนโลยีการผลิตผัก
(Technology of Vegetable Production)
วิชาพื้นฐาน : 036271
ธรรมชาติและเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเศรษฐกิจที่ทันสมัย
The nature and modern production technology for economic vegetable crops.

037422

การจัดการการผลิตผัก
3 (2-2)
(Vegetable Production Management)
วิชาพื้นฐาน : 036271
การตลาดผัก การวางแผนการผลิต การบริหารปจจัยการผลิต ปจจัยการสรางผลผลิต และมาตรฐานคุณภาพ
คุณภาพผัก
Vegetable marketing, production planning, production input management. Factors affection yield and
quality and quality standard in vegetables.

037424

การผลิตเห็ด
3 (2-2)
(Mushroom Production)
วิชาพื้นฐาน : 419214
ความสําคัญของเห็ด เทคนิคในการเพาะ การผลิตเชื้อ การใชประโยชนของเห็ดชนิดตาง ๆ
Importance of mushroom, culture techniques, production of spawn. Utilization of various mushrooms.

037431

ไมดอก
3 (2-2)
(Floriculture)
วิชาพื้นฐาน : 037311 หรือ 036271
ธุรกิจไมดอกภายในและตางประเทศ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตไมตัดดอกไมดอกกระถาง และไมดอก
ประดับแปลง
Flowers in domestic and international business. Technology in the production of cutflower plants,
flowering pot plants, and flowering plants for outdoor.

037432

3 (2-2)
ไมประดับ
(Ornamental Plants)
วิชาพื้นฐาน : 037311 หรือ 036271
ชนิดและลักษณะของไมประดับ การปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา เพื่อประโยชนในการตกแตงสถานที่
ภายใน และภายนอกอาคาร
Types and characters of ornamental plants. Cultuvation, propagation and management relating to
decorative purposes for indoor and outdoor.

3 (2-2)
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037433

วิทยาการกลวยไม
3 (2-2)
(Orchidology)
วิชาพื้นฐาน : 037311 หรือ 036271
ชนิดและลักษณะของกลวยไมสกุลตาง ๆ วิธีการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา การขยายพันธุ การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ การผสมเกสร การเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ และการปลูกเปนการคา
Types and characters of orchid in different genera. Cultural practices and management. Propagation, tissue
culture, pollination, seed germination in aseptic culture and orchid trade.

037441

ไมผลเขตรอน
3 (2-2)
(Tropical Fruits)
วิชาพื้นฐาน : 037311 หรือ 036271
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ถิ่นกําเนิด การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การขยายพันธุ การปลูก การ
บํารุงรักษา และการผลิตผลไมเขตรอน
Botanical characteristics, origin, adaptation, propagation, planting, cultural practices, and production of
tropical fruits.

037442

ไมผลเขตกึ่งรอน
3 (2-2)
(Subtropical Fruits)
วิชาพื้นฐาน : 037311 หรือ 036271
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ถิ่นกําเนิด การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม การขยายพันธุ การปลูก การ
บํารุงรักษา และการผลิตผลไมเขตกึ่งรอน
Botanical characteristics, origin, adaptation, propagation, planting, cultural practices, and production of
subtropical fruits.

037444

การจัดการสวนไมผล
3 (2-3)
(Orchard Management)
วิชาพื้นฐาน : 037311 หรือ 036271
กิจการและระบบการผลิตในสวนไมผล การวางแผน และการตัดสินใจในการผลิตผลไม หลักการจัดการ
สวนไมผล การจัดการเทคโนโลยีและระบบการผลิตยอยตาง ๆ ในสวนไมผล การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรในการ
ผลิตผลไม มีการศึกษานอกสถานที่
Organization and production system of orchard. Planning and decision making in fruit production.
Principles of orchard management. Management of technology and subsystems in orchard. Economical analysis
in fruit production. Field trip required.

037451

สรีรวิทยาของพืชสวน
3 (2-2)
(Physiology of Horticultural Crops)
วิชาพื้นฐาน : 401351 และ 402311
กระบวนการตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืชสวน สภาพแวดลอมและสิ่งอื่น ๆ ที่มีผลตอการผลิตพืชสวน
Basic physiology of horticultural crops. Environment and other factors affecting horticultural crop
production.
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037454

การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสวน
3 (2-2)
(Plant Growth Regulators in Horticulture)
วิชาพื้นฐาน : 401351 และ 403221
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติของสารเหลานี้ และการนํามาประยุกตกับพืชสวนเพื่อ
ประโยชนในดานตาง ๆ
Plant growth regulators, their properties and uses for horticultural crop production.

037461

อนุกรมวิธานพืชสวน
3 (2-3)
(Systematics of Horticultural Crops)
วิชาพื้นฐาน : 401114
หลักการจําแนกพืชสวนและลักษณะประจําวงศ สกุล และชนิดของพืชสวน
Principles of horticultural classification and characteristics of family, genus, and species of horticultural
crops.

037463

การออกแบบจัดสวน
3 (2-3)
(Landscape Design)
วิชาพื้นฐาน : 037311 และ 037361
ประวัติ ชนิด และลักษณะการจัดสวนแบบตาง ๆ การออกแบบและเลืองใชไมดอกไมประดับ เพื่อการ ตกแตง
สถานที่ พรอมการฝกออกแบบ เขียนแบบสวนขนาดเล็ก การประเมินราคาและการดูแลรักษาสวน
History, types and patterns, selection of flowering and ornamental plants, for landscaping and layout plan.
Practices in designing small garden. Price estimation and garden maintenance.

037464

การจัดการตกแตงสถานที่
3 (2-3)
(Landscape Management)
วิชาพื้นฐาน : 037436
การวางผังบริเวณบาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความลาดชัน พรอมทั้งรายละเอียดวัสดุตาง ๆ ที่จําเปนในการ
จัดสวน การจัดหิน การทําน้ําตกน้ําพุ การเขียนรายละเอียดประกอบแบบ พรอมทั้งฝกหัดออกแบบและจัดสวนจริง
ตามสถานที่ตาง ๆ
Site planning for home. Basic knowledge in contour and slope. Details in landscape materials, rock
arrangement, waterfall, spring (fountain). Preparation of detail specifications. Landscape practice projects.

037471

3 (2-2)
หลักการผสมพันธุพืชสวน
(Principles of Horticultural Breeding)
วิชาพื้นฐาน : 416311
หลักการคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชสวน
Principles of selection. Breeding for varietal improvement of horticultural crops. Techniques in selection
and breeding for improvement of horticultural crops.

037472

หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
(Principles of Plant Tissue Culture)
วิชาพื้นฐาน : 037311 และ 401351
เทคนิคและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจ
Technique and usefulness of economic plant tissue culture.

3 (3-0)
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037481

เทคโนโลยีของเมล็ดพันธุพืชสวน
3 (2-3)
(Seed Technology of Horticultural Crops)
วิชาพื้นฐาน : 401351 และ 402311
สรีรวิทยา การพัฒนา การงอก การพักตัว และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ เทคโนโลยีการผลิต การปรับ
สภาพ และการเก็บรักษา การทดสอบคุณภาพ และการรับรองเมล็ดพันธุ
Physiology of seed development, germination, dormancy and vigour. Technology in seed production,
conditioning storage, seed quality testing and certification.

037482

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
3 (2-3)
(Postharvest Technology of Horticultural Commodities)
วิชาพื้นฐาน : 401351
สรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว การบรรจุ ขนยาย ขนสง การเก็บรักษา และการปฏิบัติตอ ผลไม ผัก และดอกไมสด
Physiology, harvesting, packing, handling, transportation and storage of fresh fruits, vegetables and cut
flowers.

037491

เทคนิควิจัยทางพืชสวน
3 (2-2)
(Research Techniques in Horticulture)
วิชาพื้นฐาน : 422111
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชสวน การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะห และตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการ
วิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
Principles and methods in horticulture research, identification of research problems, formulation of
research objectives and hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and presentation.

037496

เรื่องเฉพาะทางพืชสวน
1-3
(Selected Topics in Horticulture)
เรื่องเฉพาะทางพืชสวน ในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in horticulture at the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.

037497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางพืชสวนในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in horticulture at the bachelor’s degree level.

037498

ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
พื้นฐาน : 037491
การศึกษาคนควาทางพืชสวนระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in horticulture at the bachelor’s degree level and compile into a written report.
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037499

การฝกงานเฉพาะดานพืชสวน
(Specific Practicum in Horticulture)
วิชาพื้นฐาน : 036299
การฝกงานเฉพาะดานพืชสวน
Specific practicum in horticulture.

3 (0-10)
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