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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
คําอธิบายรายวิชา
01012399**

การฝกงานทั่วไปดานการเกษตร
(General Practicum in Agriculture)
การฝกงานทั่วไปดานการเกษตรพื้นฐาน
General practicum in basic agricultural work.

01012431**

การวิเคราะหเคมีทางการเกษตร
3(2-3)
(Chemical Analysis in Agriculture)
พื้นฐาน : 01403231
หลักการและการประยุกตโครมาโตกราฟฟ เคมีไฟฟา สเปกโตรสโคปเชิงอะตอมและ
เชิงโมเลกุล การวิเคราะหสูตรโครงสรางของสารโดยวิธีทางสเปกโตรสโคป และเคมีรังสี
ปฏิบัติการที่เนนการวิเคราะหทางเคมีการเกษตร
Principle and application of chromatography, electrochemical, atomic and
molecular spectroscopy, analysis on structural formula of substances by
spectroscopy and radiochemistry, laboratory practice emphasized on chemical
agricultural analysis.

01012481**

สารเคมีท่ใี ชในทางปฐพีวิทยา
3(3-0)
(Chemical Used in Soil Science)
พื้นฐาน : 01015261
ชนิดและสมบัติของสารเคมี หิน และแรที่ใชในการปรับปรุงสมบัติทางเคมี กายภาพ
และชีว ภาพของดิน เพื่อการเจริญ เติบโตของพืช การเคลื่อนที่ของสารละลายในดิน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
Types and properties of chemicals, rock, and mineral used for improvement of
chemical, physical and biological properties of soils for plant growth, solute
transportation and related law.

01012482**

2(0-10)

สารเคมีทางการเกษตรและผลกระทบตอสภาพแวดลอม
3(2-3)
(Agricultural Chemical and Environmental Impacts)
พื้นฐาน : 01015261
สารเคมีที่ใช ทางการเกษตร ผลกระทบตอดิน น้ํา อากาศ มนุษย สัตวและพืช การ
ประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
Chemical used in agriculture, impact on soil, water, air, human, animals and
plants, environmental impact assessment. Field trip required.
________________________
** วิชาปรับปรุง
วท.บ. (เคมีการเกษตร)

2
01012490*

01012491**

สหกิจศึกษา
6
(Cooperative Education)
การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราวเพื่ อ ให ไ ด
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences from
the assignment.
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางเคมีการเกษตร
3(2-3)
(Basic Research Methods in Agricultural Chemistry)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเคมีการเกษตร การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการวิจัย
การตั้งวั ตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ
วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอ
Principles and research methods in agricultural chemistry, identification of
research problem, formulation of research objectives and hypotheses, collection of
data, construct of questionnaire, data analysis and interpretation, application of
statistics for research, report writing and presentation.

01012496**

เรื่องเฉพาะทางเคมีการเกษตร
1-3
(Selected Topics in Agricultural Chemistry)
เรื่องเฉพาะทางเคมีการเกษตร ในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in agricultural chemistry at the bachelor’s degree level, topics
are subject to change each semester.

01012497**

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเคมีการเกษตร ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussions on current interesting topics in agricultural
chemistry at the bachelor’s degree level.

01012498**

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

01012499**

การฝกงานเฉพาะดานเคมีการเกษตร
(Specific Practicum in Agricultural Chemistry)
พื้นฐาน : 01012399
การฝกงานเฉพาะดานเคมีการเกษตร
Specific practicum in agricultural chemistry.

________________________
* วิชาเปดใหม ** วิชาปรับปรุง

2(0-10)

