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หมูวิชาวิทยาการเกษตร 

(AGSC) 

 หมูวิชา วิทยาการเกษตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาเกษตรและชีวภาพ ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี   

 

1. เกษตรทั่วไป       ( AGSC-1--) 

2. ปฐพีวิทยา       ( AGSC-2--) 

3. การผลิตและการจัดการพืช     ( AGSC-3--) 

4. กีฏวิทยาและโรคพืช      (AGSC-4--) 

5. ภูมิสถาปตยและการออกแบบ     (AGSC-5--) 

6. นิเวศนวิทยาและสิ่งแวดลอม     (AGSC-6--) 

7. การจัดการการผลติ      (AGSC-7--) 

8. การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา   (AGSC-8--) 

9. ปญหาพิเศษ สัมมนา หัวขอศึกษาพิเศษ   ( AGSC-9--) 
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หมูวิชาวิทยาการเกษตร 

(AGSC) 

รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

AGSC1101  หลักการผลิตพืช 3(3-0-6) 

AGSC1102  การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง 3(2-3-4) 

AGSC1201  หลักการปฐพีวิทยา 3(3-0-6) 

AGSC2101  มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร 2(2-0-4) 

AGSC2202  ดิน ปุยและนํ้าเพื่อการผลิตพืช 3(2-3-4) 

AGSC2203  เทคโนโลยีเคร่ืองปลูก 3(2-3-4) 

AGSC2301  การขยายพันธุพืช 3(2-3-4) 

AGSC2302  การผลิตและการจัดการพืชผัก 3(2-3-4) 

AGSC2303  การผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ 3(2-3-4) 

AGSC2304  วิทยาการผลิตและการจัดการพืชผัก 3(2-3-4) 

AGSC2305  วิทยาการผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ 3(2-3-4) 

AGSC2306  วิทยาการผลิตละการจัดการไมกระถาง 3(2-3-4) 

AGSC2307  วิทยาการผลิตเห็ด 3(2-3-4) 

AGSC2601  นิเวศวิทยาชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

AGSC3102  การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-3-4) 

AGSC3103  พืชพรรณเพื่อการบําบัด 3(2-3-4) 

AGSC3104  พืชพรรณเพื่อสุขภาพ 3(2-3-4) 

AGSC3105  พืชพรรณเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

AGSC3301  เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 3(2-3-4) 

AGSC3302  การเพาะเลี้ยงกลวยไม 3(2-3-4) 

AGSC3303  การผลิตและการจัดการพืชสมุนไพร 3(2-3-4) 

AGSC3304  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช 3(2-3-4) 

AGSC3305  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 3(2-3-4) 

AGSC3307  วิทยาการผลิตและการจัดการกลวยไม 3(2-3-4) 

AGSC3310  การผลติและการจัดการพชืโรงเรือน 3(2-3-4) 
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รหัสวชิา 
ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

AGSC3312  เทคโนโลยีหลักการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 

AGSC3314  เกษตรธรรมชาติ 3(2-3-4) 

AGSC3315  หลักการไมผล 3(2-3-4) 

AGSC3401  การบริหารจัดการศตัรูพชื 3(2-3-4) 

AGSC3402  ชีวภัณฑและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 3(2-3-4) 

AGSC3501  การออกแบบจัดสวน 3(2-3-4) 

AGSC3502  การออกแบบและตกแตงไมดอกไมประดับ 3(2-3-4) 

AGSC3701  การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ 3(3-0-6) 

AGSC3702  การจัดการสนามหญาเพื่อการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6) 

AGSC3901 AGSC3101 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อ

ชุมชนเมือง 
3(3-0-6) 

AGSC4301  การบริหารจัดการโรงเรือนปลกูพชื 3(2-3-4) 

AGSC4302 AGSC3302 การจัดการพชืในรม 3(3-0-6) 

AGSC4303  การผลิตพืชอินทรีย 3(2-3-4) 

AGSC4304  วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3(2-3-4) 

AGSC4305  การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม 3(2-3-4) 

AGSC4306  วิทยาการปลูกพืชไรดิน 3(2-3-4) 

AGSC4307  วิทยาการผลิตและการจัดการพรรณไมนํ้า 3(2-3-4) 

AGSC4801 
 

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและ

การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

2(90) 

AGSC4802 AGSC4801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและการ

จัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

5(350) 

AGSC4805  สหกิจศึกษา 8(600) 

AGSC4901  
สัมมนาทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชน

เมอืง 
1(0-2-1) 

AGSC4903  ปญหาพิเศาทางการผลิตและการจดัการพืชเพ่ือชุมชนเมือง 3(0-6-3) 

AGSC4904 AGSC4903 
หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อ

ชุมชนเมือง 
1(1-0-3) 
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รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC1101 หลักการผลิตพืช                           3 (3-0-6) 

  Crop Production 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช โครงสรางและหนาที่ของราก ลําตน 

ใบ ดอก ผล และเมล็ดของพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ป จจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เจริญเติบโตของพืชและพัฒนาการของพืชการจําแนกประเภทพืช   หลักและวิธีการปลูกพืช   

การขยายพันธุ การปรับปรุงพันธุพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิตและวิทยาการภายหลัง

การเก็บเกี่ยว  

 

AGSC1102 การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง                         3 (2-3-4)  

  Urban Horticultural Production 

หลักการผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช หลักการวิธีการปลูกพืช การดูแลรักษา และการจัดจําหนาย  

    

AGSC1201 หลักการปฐพีวิทยา                   3(3-0-6)  

  Elementary Soli Science 

การกาํเนิดดิน การแบงชนิดและประเภท คุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพของ

ดิน  ธาตุอาหารพืช  ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและนํ้าสําหรับการปลูกพืช การ

พังทลายของดิน การอนุรักษดินและนํ้า 

 

AGSC2101 มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร                2(2-0-4)

  Agricultural Products Standard, Law and Regulation 

   มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร มาตรฐานและการรับรองผลิตผล  

ทางการเกษตรของไทยและตางประเทศ ระเบียบ ขั้นตอนการสงออกและนําเขาผลิตผลทางการ 

เกษตร กรณีศึกษาเกี่ยวกับมาตรการกีดกันสินคาเกษตรทางการเกษตร 
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC2202 ดิน ปุยและนํ้าเพื่อการผลิตพืช                   3(2-3-4)  

  Soil, Fertilizer and Water for Plant Production 

ประเภทของดิน คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ ยและ

การใชปุย ระบบการใหนํ้า   ความสัมพันธของดินและน้ํากับการเจริญเติบโตของพืช  

 

AGSC2203 เทคโนโลยีเคร่ืองปลูก                           3(2-3-4)  

  Growing Media Technology 

การจําแนกและประเภทของเคร่ืองปลูก     คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพของ

เคร่ืองปลูกการจัดการธาตุอาหารรูปแบบภาชนะ      และ การจัดการ การใช ประโยชน การ

เตรียมเคร่ืองปลูกและสวนผสม แนวโนมพฤติกรรม  การใชเคร่ืองปลูกและภาชนะ  

 

AGSC2301 การขยายพันธุพืช                                      3(2-3-4)  

  Plant Propagation 

ชีววิทยาของการขยายพันธุพืช  สภาพแวดลอมและปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุ

พืช  หลักการและเทคนิคการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ   เทคโนโลยีชีวภาพ

ที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช  

 

AGSC2302 การผลิตและการจัดการพืชผัก                 3(2-3-4) 

  Vegetable Production and Management 

สถานการณการตลาดพืชผัก ประโยชนและความสําคัญของพืชผัก การจําแนกและการ

แบงชนิดของพืชผัก การเลือกพื้นที่และปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการผลิตผัก 

การขยายพันธุ การดูแลรักษา การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บ

เกี่ยว การบรรจุหีบหอ และการจัดจําหนาย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC2303 การผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ                3(2-3-4)  

  Floriculture and Ornamental Plants Production and Management 

ความสําคัญ ประโยชน และประเภทของไมดอกไมประดับ ไมดอกไมประดับ เชิง

การคา ปจจัยที่เกี่ยวของกบัการเจริญเติบโต อุปกรณที่ใชปลูก วิธีปลูกและการปองกันกําจัด

ศัตรูพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การวิเคราะหสถานการณ

ไมดอกไมประดับทั้งในและตางประเทศ การวางแผน- การผลิต การตลาด ปฏิบัติการตาม

เน้ือหาขางตน  

  

AGSC2304 วิทยาการผลิตและการจัดการพืชผัก                                    3(2-3-4)  

  Veretable Production and Management 

ประเภทของพืชผัก  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต วิธีปลูกการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชและการดูแลรักษา การวางแผนการผลิตและการตลาดพืชผัก  

 

 

AGSC2305 วิทยาการผลิตและการจัดการไมดอกไมประดับ                                 3(2-3-4)  

  Ornamental Plant Production and Management 

  ประเภทของไมดอกไมประดับ  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต วิธีปลูก การ 

ปองกันกําจัดศัตรูพืชและการดูแลรักษา การวางแผนการผลิตและธุรกิจไมดอกไมประดับ  

 

AGSC2306 วิทยาการผลิตและการจัดการไมกระถาง            3(2-3-4)   

  Pot and Miniature Plant Production and Management 

 การผลิตไมกระถาง การปลูกพืชขนาดเล็ก ชนิดพืชสําหรับผลิตเปนไมกระถาง พืชเพื่อ

การจัดสวนในภาชนะ ไมดัดไมแคระ ปจจัยที่เกี่ยวของและการดูแลรักษา การจัดวางและการ

ตกแตง  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC2307 วิทยาการผลิตเห็ด                                     3(2-3-4)  

  Science of Mushroom Production 

ลักษณะทางชีววิทยาและประเภทของเห็ด คุณคาทางโภชนาการและ สรรพคุณทางยา  

เห็ดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด  

วัสดุเพาะ วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด ศัตรูเห็ด  

 

AGSC2601 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง                                     3(3-0-6)  

  Urban Ecology 

ระบบนิเวศของชุมชนเมืองและปจจัยที่เกี่ยวของ  รูปแบบการใชน้ําระบบขนสง  การ

จัดการขยะและของเสีย  รูปแบบการใชพลังงาน การใชประโยชนที่ดิน   องคกรและรูปแบบทาง

สังคม   พฤติกรรมการบริโภค การสื่อสาร กิจกรรมนันทนาการ  โภชนาการและพฤติกรรม

ประชากร  

 

AGSC3102 การปรับปรุงพันธุพืช                  3(2-3-4)  

  Plant Breeding 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : BIOL2401 พันธุศาสตร 

หลักการปรับปรุงพันธุพืช    การถายทอดลักษณะและอิทธิพลของสภาพแวดลอม 

พันธุกรรมที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุพืช  การอนุรักษเชื้อพันธุกรรมพืช การ

ปรับปรุงพันธุพืชรูปแบบตางๆ  เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุพืช 

 

AGSC3103 พืชพรรณเพื่อการบําบัด                 3(2-3-4)

   Plant for Therapy 

ประเภทของพืชพรรณเพื่อการบําบัด พืชที่มีกลิ่นหอม พืชเพื่อความสวยงาม การใชพืช

สําหรับกิจกรรมสัปปายะ  การผลิตและการดูแลรักษา การแปรรูปและการใชสมุนไพรสดเพื่อ

การบําบัด การบรรจุหีบหอ  และการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผู ใช  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC3104 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ                 3(2-3-4)

  Plant for Health 

ประเภทของพืชพรรณเพื่อสุขภาพ   การผลิตและการจัดการพืชสมุนไพร   พืช

เคร่ืองเทศ  พืชที่มีสรรพคุณทางยา  การเก็บเกี่ยวและการถนอมรักษา  การแปรรูปและการ  

ประยุกตใช  

  

AGSC3105 พืชพรรณเพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอม                3(3-0-6)  

  Plant and Exvironmental Quality 

มลภาวะในชุมชนเมือง บทบาทของพืชตอการลดมลภาวะ ลักษณะทางชีววิทยาและ

กายภาพที่มีผลตอการบําบัดสิ่งแวดลอม แนวทางการจัดการพืชเพื่อสงเสริมคุณภาพ

สิง่แวดลอม 

 

AGSC3301 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด                  3(2-3-4)  

  Technology of Mushroom Production 

ประวัติความเปนมา   ประโยชน  ลักษณะทางชีววิทยา  และประเภทของเห็ด เห็ดที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย ปจจัยที่เกี่ยวของกับ การเพาะเห็ด วัสดุ วิธีการ การเพาะเลี้ยง

เห็ด  ศัตรูเห็ด การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ด ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

AGSC3302 การเพราะเลี้ยงกลวยไม                   3(2-3-4)  

  Orchid Culture 

   ประวัติความเปนมาและความสําคัญของกลวยไม  การจําแนกประเภทของกลวยไม   

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุอปุกรณ  การขยายพันธุ  การปลูกและการ

ดูแลรักษา  ศัตรูและการปองกันกําจัด  ปญหาและ อุปสรรคในการปลูกกลวยไมทางการคา การ

ประกวดและการตัดสิน การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบหอและการจัด

จําหนาย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC3303 การผลิตและการจัดการพืชสมุนไพร                3(2-3-4)  

  Herb Production and Management 

ความสําคัญ และสรรพคุณของพืชสมุนไพร ลักษณะทางพฤกษศาสตรพืชสมุนไพร 

เชิงการคา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต วิธีปลูกและการปองกัน กําจัดศัตรูพืช การดูแล

รักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการประเมินสถานการณพืชสมุนไพรทั้งใน

และตางประเทศ การวางแผนการผลิต การตลาด ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

AGSC3304 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช               3(2-3-4)  

  Plant Tissue Culture and Biotechnology 

หลักการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช ขั้นตอนและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชจากสวน 

ตางๆ เชน   การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ   การเพาะเลี้ยงอับเรณู โพรโตพลาสตและการยายปลูก   

การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  พันธุวิศวกรรมพืช  

 

AGSC3305 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช                  3(2-3-4) 

  Plant Tissue Culture 

หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ความหมาย ประโยชน ขั้นตอนและเทคนิคการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อพืชจากสวนตางๆ เชน การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ การเพาะเลี้ยงอับเรณู โปรโตพลาสต 

และการยายปลูก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

AGSC3307 วิทยาการผลิตและการจัดการกลวยไม                 3(2-3-4)  

  Orchid Production and Management 

ความสําคัญของกลวยไม    การจําแนกประเภทของกลวยไม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เจริญเติบโต  โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ การขยายพันธุ การปลูกและการดูแลรักษา    ศัตรูและ

การปองกันกําจัด  การตลาดและธุรกิจกลวยไม  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC3310 การผลิตและการจัดการพืชโรงเรือน            3(2-3-4)

  Nursery Plant Production and Management 

  หลักการบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช  การจําแนกประเภทของโรงเรือน  ป จจัย 

ตางๆที่เกี่ยวของในการจัดการโรงเรือน  การออกแบบและจัดการโรงเรือน  การวางระบบนํ้า  

การวางผังโรงเรือน การควบคุมและกําจัดศัตรูพืช  ระบบการผลิต  การวิเคราะห ตนทนุและ

ระบบการตลาด  การจัดการผลผลิตและการขนสง  

    

AGSC3312 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                  3(2-3-4)  

  Post Harvest Technology 

ความสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยา หลังการ

เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยว  การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา สารเคมีและบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของ 

โรค แมลง และการปองกันกําจัด ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  

 

AGSC3314 เกษตรธรรมชาติ                   3(2-3-4)  

  Natural Farming 

ความหมาย ความสําคัญ และแนวทางของเกษตรธรรมชาติ ดินและการจัดการดิน การ

ผลิตและการใชปุยธรรมชาติ หลักการทําไรนาสวนผสม วัสดุธรรมชาติและการใชประโยชน

ในการเกษตร การควบคุมศัตรูพืช โดยไมใชสารเคมีปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 

AGSC3315 หลักการไมผล                  3(2-3-4) 

  Principles of Pomology 

ไมผลและการแยกประเภทของไมผล สวนประกอบตาง ๆ ของไมผล หลกัการและ

สรีรวิทยาของการออกดอก การติดผล และการสุก การเลือกพื้นที่ปลูกปจจัยที่มีผลตอการผลิต 

การเตรียมพื้นที่ปลูก การดูแลรักษา การขยายและปรับปรุงพันธุ         การเก็บเกี่ยว การ

ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด ปฏิบัติการตามเน้ือหาขางตน  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช                3(2-3-4)  

  Integrated Pest Management 

ประเภทและการจําแนกศัตรูพืช เชน โรค  แมลงและวัชพืช แนวทางการควบคุม  

รูปแบบการปองกันกําจัดศัตรูพืช  แนวทางการบูรณา การจัดการศัตรูพืชความปลอดภัยและ

ผลกระทบของสารกําจัดศัตรูพืชตอสขุภาพและสิง่แวดลอม  
   

AGSC3402 ชีวภัณฑและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช               3(2-3-4)  

  Biochemicals and Plant Growth Regulators 

 ประเภทและการจําแนกชีวภัณฑ คุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโต เช น ฮอร

โมนพืช กลไกการทํางานของสารควบคุมการเจริญเติบโต การประยุกต ใชชีวภัณฑและสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตพืชความปลอดภัยและผลกระทบตอสขุภาพและสิง่แวดลอม  

 

AGSC3501 การออกแบบจัดสวน                 3(2-3-4)  

  Landscape Design 

 ทฤษฎีและหลักการของการออกแบบ  รูปแบบและประเภทการจัดสวน การจัดวาง

องคประกอบการจัดสวน ประเภทของพืชที่ใชในการจัดสวนการเลอืกใชวัสดุ ระบบนํ้าและ

การจัดการ การจัดวางระบบไฟฟา ระบบการเคลื่อนยายและขนสง การดูแลรักษา  การประเมิน

ราคา  

    

AGSC3502 การออกแบบและตกแตงไมดอกไมประดับ               3(2-3-4)  

  Floral Design and Decoration 

 ทฤษฎ ีแนวคดิ หลกัการการออกแบบและตกแตง การใชไมดอกไมประดับเพื่อการ

ตกแตงสถานที่ การจัดองคประกอบ รูปแบบการจัดไมดอกไมประดับ การจัดการและการดูแล

รักษา  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC3701 การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ                  3(3-0-6)  

  Park Management and Maintenance 

ประเภทของสวนสาธารณะ การเลือกใชพืชในสวนสาธารณะ การจัดการสภาพ 

แวดลอม  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ  คุณลักษณะและประเภทของพืชที่ใชใน

สวนสาธารณะ  ระบบน้ําและการจัดการ การใหปุยโปรแกรมการดูแลรักษา  

 

AGSC3702 การจัดการสนามหญาเพื่อการกีฬาและนันทนาการ               3(3-0-6)  

   Sports and Recreation Turf Management 

ประเภทของสนามหญาเพื่อการกีฬาและนันทนาการ  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ  

คุณลักษณะและประเภทของหญาที่ใชในสนาม ระบบน้ําและการจัดการ การใหปุย โปรแกรม

การดูแลรักษา  

  

AGSC3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง              3(3-0-6)

  Research Methodology in Plant Production and Management for Urban Community 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน STAT1101 หลักสถิติ 

การกาํหนดปญหา    การวางรูปแบบการวิจัย   การต้ังวัตถุประสงค และสมมุติฐาน   

การเก็บรวมรวมขอมูล   หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยางวิธีการวางแผนการ

ทดลองแบบตางๆ การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย   และการนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหขอมูล  รูปแบบการเขียนรายงานและการนําเสนอ

ผลงานการวิจัย  

 

AGSC4301 การบริหารจัดการโรงเรือนปลูกพืช                3(2-3-4)  

  Nursery Management 

ความหมาย  ประโยชน  การจําแนกชนิดโรงเรือนปลูกพืช การจัดเตรียมโรงเรือนปลูก

พืชและสิ่งกอสราง  ผังและการจัดระบบสิ่งอํานวยความสะดวก การควบคุมสภาพแวดลอม  

การคดัเลอืก  การจําแนกและการจัดวางพนัธุ ไมในโรงเรือน  การจัดการผลิต  หลักการบริหาร

จัดการโรงเรือน ปฏิบัติการตามเน้ือหาข างตน  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC4302 การจัดการพืชในรม                  3(3-0-6)  

  Indoor Plant Management 

หลักการผลิตพืชประเภทและการจําแนก  สรีรวิทยาของพืชในรมการเลือกชนิดพืชที่

เหมาะสมสําหรับการปลูกหรือการตกแตงในรม  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการพืชในรม  การ

ใหนํ้า  อุณหภูมิ  แสงและการดูแลรักษา  

   

AGSC4303 การผลิตพืชอินทรีย                 3(2-3-4)  

  Organic Plant Production 

ความสําคัญ หลักการผลิตพืชแบบอินทรีย พืชสําหรับใชบริโภค เชน พืชผัก ไมผลและ

พืชประดับ  มาตรฐานและขอกาํหนดสาํหรับเกษตรอินทรีย ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการผลิตพืช

อินทรีย  การจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการผลิตพืชอินทรีย      รูปแบบการผลิตพืชอินทรีย  การใช

สารธรรมชาติในการผลิตการตลาดและธุรกิจพืชอินทรีย  

 

AGSC4304 วิทยาการหลักการเก็บเกี่ยว                   3(2-3-4)  

  Post Harvest 

 สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว  ปจจัยที่เกี่ยวของและการควบคุม  

การประเมินการสูญเสีย  การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา  การบรรจุ  บรรจุภัณฑ 

และหีบหอ  การกระจายสินคาและการขนสง  

 

AGSC4305 การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม               3(2-3-4)  

  Controlled Plant Production 

ปจจัยที่เกี่ยวของทางสรีรวิทยาที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชหลักการผลิตพืชภาย

ใตสภาวะควบคุม การควบคุมขนาดและรูปทรงของตนพืช การบังคับการออกดอกและติดผล   

การดูแลรักษา  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC4306 วิทยาการปลูกพืชไรดิน                   3(2-3-4)  

  Soilless  Culture 

  เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการปลูกแบบไมใชดินสําหรับชุมชนเมือง การจําแนกชนิดและ 

คุณสมบัติของวัสดุปลูก การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร การจัดการโรงเรือน การเก็บเกี่ยวและ  

การขนสง 

 

AGSC4307 วิทยาการผลิตและการจัดการพรรณไมนํ้า                 3(2-3-4)  

  Aquatic Plant Production and Management 

ชนิด พนัธุ  ประเภท ลักษณะทางพฤกษศาสตรของไมนํ้า หลักการผลิตและการจัดการ  

การใชประโยชน  การขยายพัน  ธุ การใหปุย  การดูแลรักษา สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการ

เจริญเติบโต    การตลาด การจัดการนําเข าและสงออกพรรณไมนํ้า 

 

AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง           2(90)  

  Preparation for Professional Experience for Plant Production and Management 

  for Urban Community 

จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดานการผลิตและการ

จัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบ

อาชีพ      การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางการผลิตและ

การจัดการพืชเพื่อชุมชนเมืองตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทํา

ในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานการผลิตและการจัดการพืช

เพื่อชุมชนเมือง  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง    5(350)  

  Field Experience for Plant Production and Management for Urban Community 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน 

    : AGLS2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

    : AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและการจัดการ 

             ผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง  

การฝกประสบการณวิชาชีพดานการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง  

ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการ

เสนอผลงานและรายงานเปนหลกัฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว  

 

AGSC4805 สหกิจศึกษา                     8(600) 

   Co-operative Education      

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน 

    : AGLS2801 การศึกษาดูงานดานเกษตรและชีวภาพ 

    : AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการผลิตและการจัด 

             การพืชเพื่อชุมชนเมือง  

ระบบการศึกษา ที่เนนการปฏิบัติงานดานการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 

ในสถานประกอบการขนาดตางๆอยางมีระบบ โดยจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะ

พนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการที่ใหความรวมมือโดยลักษณะการทํางานเต็มเวลา  

ระยะเวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง  

 

AGSC4901 สัมมนาทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง                1(0-2-1)  

  Seminar in Plant Production and Management for Urban Community 

การรวบรวมขอมูลเทคโนโลยีและปญหาที่เกี่ยวของกับการผลิตและการจัดการพืชเพื่อ

ชุมชนเมืองดวยวิธกีารตางๆ รวมถึงการศึกษาภาคสนาม การอภิปราย ระดมความคิด  

แลกเปลี่ยนประสบการณและการเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ  
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รหัสวิชา             ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

AGSC4903 ปญหาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง                3(0-6-3)  

  Special Problems in Plant Production and Management for Urban Community 

คนควา  ทดลองและวิจัยงานทางการเกษตรที่มุงเนนการผลิตและการจัดการพืชเพื่อ

ชุมชนเมืองในระดับตางๆ รวบรวมและอภิปรายผลสรุปผลและเสนอเปนรายงาน  

 

AGSC4904 หัวขอศึกษาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง               1(1-0-3)  

  Selected Topics in Plant Production and Management for Urban Community 

 การศึกษากรณีศึกษา หัวขอหรือเร่ืองตางๆ ที่นาสนใจทางดานการผลิตและการจัดการ

พืชเพื่อชุมชนเมือง  
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