หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร /
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Bachelor of Science Program in Agricultural and Food Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
Bachelor of Science (Agricultural and Food Technology)
B.Sc. (Agricultural and Food Technology)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดย ปรับปรุง
มาจาก 3 หลักสูตร ได้แก่
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559
 ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองโดยคณะกรรมการประจ้ า คณะ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2563
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรจะได้รั บ การเผยแพร่ ว่าเป็ น หลั กสู ตรที่มีคุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ประกอบการทางด้านเกษตรและอาหารแบบครบวงจร
8.2 ผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรหรืออาหาร
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8.3 ผู้รวบรวมและจ้าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
8.4 เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการทางด้านการเกษตรหรืออาหาร
8.5 นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรและอาหาร
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ล้าดับ
1

2

3
4

5

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

นางธิติมา พานิชย์
x xxxxxxxxx xx x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวภัทรพร ภักดีฉนวน
x xxxxxxxxx xx x

นางณิศา มาชู
x xxxxxxxxx xx x
นางสาวอดิศรา ตันตสุทธิกลุ
x xxxxxxxxx xx x

นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์
x xxxxxxxxx xx x

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
วิชาเอก/สาขาวิชา

การสาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปี พ.ศ.

Ph.D. Marine Life Science

Hokkaido University, Japan

2556

วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2547

วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2544

Ph.D. Biological Sciences

Nara Institute of
Scienceand Technology,
Japan

2555

วท.ม. เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2540

วท.บ. เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2535

วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539

ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้้าจืด)

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

2535

ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2562

วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2552

วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2549

วท.ม. พืชศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553

วท.บ. เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2548

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร และหลั กสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถานที่
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารภายในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ สถานี ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพื ช สวน สถานี ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพื ช ไร่ สถานี
ฝึ กปฏิบั ติการสั ตวบาล สถานี ฝึ กปฏิ บั ติการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า โรงผลิ ตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชี ว ภาพต้นแบบ
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตร
และอาหาร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาประเทศหลายประการ ได้แก่ การผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจโลก กฎระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า แม้ว่าประเทศไทย
จะเป็น ประเทศที่มีพื้นฐานทางเกษตรกรรมและเป็นแหล่งส้ าคัญในการผลิตอาหารส้าหรับภายในประเทศ
และของโลกมาก่อน แต่ในปัจจุบันประเทศคู่แข่งทางการตลาดด้านการผลิตสินค้าเกษตรของไทย ได้แก่ จีน
อินเดีย เวียดนาม มีการปรับตัวในการแข่งขันมากขึ้น ทั้งในด้านความสามารถของแรงงาน มีค่าจ้ างแรงงาน
ขั้ น พื้ น ฐานที่ ร าคาถู ก ตลอดจนแต่ ล ะประเทศออกมาตรการต่ า งๆ ที่ เ อื้ อต่ อ การลงทุ นจากต่ า งประเทศ
เป็นจ้านวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงวิถีในการใช้ชีวิต
ในรูปแบบใหม่ (New normal) จึงท้าให้ภาวะเศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ได้แก่
การพั ฒ นาทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ต อลในการด้ า เนิ น
ชีวิตประจ้าวัน การเกิดตลาดรูปแบบใหม่ เช่น การตลาดออนไลน์ ตลาดการเงินแบบไร้พรมแดน การเข้าสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีส่วนส้าคัญท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องมีการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศกลับมามีศักยภาพในการแข่งขันได้มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทย
ได้ประกาศนโยบายที่ต้องการปรับเปลี่ยนยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Industrial 4.0)
สู่ประเทศไทย (4.0) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ไปสู่ “Value–based
economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” มีการเปลี่ยนจากการผลิต“สินค้าโภคภัณฑ์” ไปสู่
“สิ น ค้าเชิงนวัตกรรม” เปลี่ ย นจากการขับ เคลื่ อนประเทศด้ว ยภาคอุต สาหกรรม ไปสู่ ก ารขับเคลื่ อนด้ว ย
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่บริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยี เปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่สามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างสรรค์สินค้าเชิงนวัตกรรมไม่ใช่ สินค้าโภคภัณฑ์แบบเดิม
ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็น 2 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม
(First-S-curve) ที่ รั ฐ บาลมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะน้ า มาใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศด้ ว ยนวั ต กรรม
โดยปรับเปลี่ยน “การเกษตรแบบดั้งเดิม” ไปสู่ “เกษตรสมัยใหม่” บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีจากเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไปสู่ Smart enterprises
และ Startup ที่มีศักยภาพสูง จากข้อมูลของกรมพัฒนาชุมชน ในปี พ.ศ. 2561 รายงานจ้านวนผู้ประกอบการ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง มีจ้านวนมากกว่า
500 ราย และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านเกษตรและอาหาร มีทั้งกลุ่มของผลิตผลทางการเกษตร
บริโภคสด ผลิตผลทางการเกษตรแปรรูป อาหารและเครื่องดื่มส้าเร็จรูปและกึ่งส้าเร็จรูป โดยแนวโน้มของ
จ้านวนผู้ประกอบการมีอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง startup ซึ่งเป็นลักษณะการด้าเนินธุรกิจที่คนรุ่นใหม่
ให้ความสนใจและมีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาข้อมูลจากกรมพัฒนาชุมชน
พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่จ้าหน่ายส่วนใหญ่ยังไม่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีมูลค่าสูง แนวทางส้าคัญ
ในการผลั ก ดั น ให้ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศดี ขึ้ น ได้ คื อ การผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ร อบด้ า น
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ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในระดับฐานรากให้มีองค์ความรู้
และทักษะในการปฏิบัติตั้งแต่ต้นน้้า ได้แก่ การผลิตผลทางด้านการเกษตร กลางน้้า ได้แก่ การแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มู ล ค่ า ผลิ ต ผลทางการเกษตร และปลายน้้ า ได้ แ ก่ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ สามารถน้ า เทคโนโลยี ม าใช้
ในการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหารอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์อาหารให้มีมาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ท้าให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวมีศักยภาพในการแข่งขัน
มี ร ายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น สามารถตอบสนองนโยบายการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานรากและสั ง คม
ผู้ประกอบการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายหลายประการท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของประชากร การลดลงของประชากรวัยเด็ก และการเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด มีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสื่อสาร เป็นโลกที่ไร้พรมแดน ประชากรสามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ (Smart technology) และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI)
ในชีวิตประจ้าวัน มีการเปิดการค้าเสรี มีการแข่งขันทางการค้าด้วยมาตรฐานต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนส้าคัญ
ในการผลักดันให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการที่ประเทศไทย
จะสามารถแข่งขันได้ในสังคมโลกที่เปลี่ยนไป ในภาคการเกษตรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี เปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่สามารถ
สร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศักยภาพ
ฐานการผลิ ตแบบเดิมให้ ต่อยอดไปสู่ ฐ านการผลิ ตที่ใช้เทคโนโลยีส มัยใหม่ที่ มีความเป็นนวัตกรรมมากขึ้น
และการเพิ่มศักยภาพผู้ ป ระกอบการหรือเกษตรกรสมัยใหม่ให้ ส ามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าของผลิตผล
ทางการเกษตรได้ในรูปแบบของนวัตกรรมจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ถือเป็นการท้าการเกษตร
ครบวงจรสอดคล้องกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ที่ต้องการผลักดันประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีการปรับ
โครงสร้ างทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเหมาะสมมุ่งเน้นการพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างโอกาสความสามารถและเท่าเทียมกันทางสังคม
ดังนั้น การผลิตก้าลังคนในภาคการเกษตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้สามารถท้า
การเกษตรแบบครบวงจร มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูล ค่าผลิ ตผลทางการเกษตรให้ เป็นสิ นค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ตลอดจนต่ อยอดผลผลิ ตทางการเกษตรให้ อ ยู่ในรูป ของสิ นค้า เชิ งนวัตกรรม เป็ นการยกระดับ มาตรฐ าน
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของไทยให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ช่วยยกระดับรายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในระดับของฐานรากซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักของประเทศให้ดียิ่งขึ้น
เป็นการช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืน
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ปัจจุบันประเทศไทยก้าลังก้าวเข้าสู่นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเกษตรดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่บริหารจัดการด้วย
เทคโนโลยี เปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่สามารถสร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ท้าให้หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัยจึงควรผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้ อ งกั บ การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของประเทศโดยเน้ น การผลิ ต ก้ า ลั ง คนคุ ณ ภาพสู ง ที่ ส ามารถสร้ า ง
นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเปลี่ ยนผ่านสั งคมไทยสู่ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มคุณค่า (Valuebased economy) นอกจากนี้หลักสูตรจะต้องมีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและอนาคต
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของประเทศและโลก สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีในใช้ชีวิต
ในรูปแบบใหม่ (New normal) ดังนั้น การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้านในลักษณะที่เป็นการบูรณาการข้าม
ศาสตร์สาขาวิชาถือเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่จะท้าให้บัณฑิตสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ ว ของโลก สามารถน้ าความรู้ ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย
เป็ น บั ณฑิตที่มีความยื ดหยุ่ น สามารถใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อต่อยอดจาก
ฐานความรู้เดิมที่เรียนมาได้ด้วยตนเอง ส้าหรับในภาคการเกษตร หลักสูตรจะต้องผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการ
ความรู้ทางด้านการเกษตรและอาหารแบบครบวงจร โดยให้ความส้าคัญต่อประเด็นดังต่อไปนี้
(1) สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมาใช้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ได้อย่างครบวงจร
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคโนโลยีมาสร้างมูล ค่าเพิ่มให้ กับผลิตผลทางการเกษตร
ในท้องถิ่น ตลอดจนต่อยอดให้เป็นสินค้าเกษตรเชิงนวัตกรรมได้
(3) สามารถผลิตสิน ค้าการเกษตรและอาหารให้ มีมาตรฐานและความปลอดภัย และมีความรู้
ในการต่อยอดในเชิงธุรกิจได้
(4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ดี ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น มีภ ารกิจในการให้
การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท้าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ภารกิจหนึ่ง
ที่ส้าคัญดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ การให้การศึกษา โดยสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเพิ่มคุณค่าของคน
ในท้องถิ่น การสร้างสรรค์วิชาการ การแสวงหาความรู้จากคน ชุมชน วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นจากพันธกิจของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ท้าให้หลักสูตรที่เปิดสอนจะต้องเป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีการท้าการเกษตรสมัยใหม่ที่มีการบริหารจั ดการด้วยเทคโนโลยี ต่อยอด
ผลิตผลทางการเกษตรโดยการแปรรูปเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม และมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการทางด้าน
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การเกษตร ช่วยให้บัณฑิตทางด้านการเกษตรสามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความรู้ในงานทางด้านการเกษตร
และการแปรรูปอาหารสมัยใหม่แบบครบวงจร ทั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจข้อ 1 “จัดการศึกษาที่หลากหลาย
ผลิ ตบั ณฑิต และพัฒนาบุ คลากรในท้องถิ่นให้ มีคุณภาพและคุณธรรม” ซึ่งในการปรับปรุงหลั กสู ตรครั้งนี้
ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการบูรณาการข้ามศาสตร์สาขาวิชา มีการสอดแทรกและปลูกฝัง
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม พันธกิจข้อ 2 “บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้ ม แข็ ง บนฐานของการมี ส่ ว นร่ ว ม” พั น ธกิ จ ข้ อ 4 “ส่ ง เสริ ม และสื บสานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนว
พระราชด้าริ ” และพันธกิจข้อ 5 “วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ”
ซึ่งหลักสูตรได้มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ใช้ชุมชนเป็นฐานในการค้นหาโจทย์วิจัย เมื่อได้องค์ความรู้จากการวิจัยก็จะด้าเนินการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีให้กับชุมชน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/หรือต้องเรียนจากคณะอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
โดยหลักสูตรนี้มีรายวิชาต้องเรียนจากคณะอื่นๆ ดังนี้
13.1.1 กลุ่ ม วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
13.1.2 รายวิช าภาษาอังกฤษส้ าหรับเทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร จัดการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13.1.3 รายวิ ช าเครื่ องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร จัดการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
หมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอื่นๆ ในคณะที่เกี่ย วข้อง
ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดท้า มคอ.3 มคอ.5
การจัดตารางเวลาเรียน ตารางเวลาสอบ และการจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้คคู่ ุณธรรม มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน น้าเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตร
และอาหารครบวงจร
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
การจั ดการเรี ย นการสอนเพื่อผลิ ตบัณฑิตที่ส ามารถใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และทักษะในการปฏิบัติสู่ภาคการเกษตร โดยเน้นการสร้างผู้ประกอบการทางเกษตรและอาหารครบวงจร
สามารถพึ่ ง พาตนเองและมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี รวมทั้ ง สามารถน้ า เทคโนโลยี ม าใช้ พั ฒ นาอย่ า งสร้ า งสรรค์
เพื่อยกระดับ คุ ณภาพผลิ ตผลทางการเกษตรและผลิ ตภั ณฑ์อาหารในท้องถิ่น ให้ มีศัก ยภาพในการแข่งขั น
และเป็นบัณฑิตที่ประกอบอาชีพด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. สามารถใช้ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรและอาหารได้
2. สามารถบูรณาการความรู้และเทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตร
ในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ตลอดจนต่อยอดให้เป็นสินค้าเกษตรในเชิงธุรกิจได้
3. สามารถประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรั บปรุ งหลั กสู ตรตามเกณฑ์ 1. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานของ สกอ. และ 2. ประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 2. รายงานผลการประเมินผลหลักสูตร
สอดคล้ องกั บความต้ องการ 3. การประเมิ น ความต้ อ งการและ 3. รายงานผลการประเมิ น ความ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต้ อ งการและความพึ ง พอใจใน
การใช้บัณฑิต
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทาง 1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การฝึ ก 1. นัก ศึ ก ษามี ชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ง านใน
วิ ช า ชี พ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ปฏิบัติทางวิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาชีพ นอกเหนือจากการ
สถานการณ์ปัจจุบัน
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทั ก ษะ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
และสหกิจศึกษา
2. เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านภาษา ของคณะ/มหาวิทยาลัย
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
3. พัฒนาบุ คลากรให้มีความรู้ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ความสามารถ และทั ก ษะ เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
ทางวิชาชีพ
ส้าคัญ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมของ
คณาจารย์ และ บุคคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการ
4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น คราจารย์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4. จั ดหาครุ ภัณ ฑ์ และพั ฒ นา 1. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
แหล่ งเรี ย นรู้ เ พื่อ สนั บ สนุ น เรียนการสอน
การเรียนการสอน
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. จ้ า นวนโครงการพั ฒ นาทั ก ษะ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
3. จ้ า นวนการเข้ า ร่ ว มประชุ ม
สั ม ม น า แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ข อ ง
คณาจารย์ และบุคคลากร
4. จ้านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
5. จ้านวนบทความวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการที่เผยแพร่
1. แผนงบประมาณของหน่วยงาน
2. จ้านวนโครงการปรับปรุงสถานี
ปฏิบัติการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน สามารถจัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจ้า
หลักสูตร โดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้ เป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สงขลา ว่ า ด้ว ยการจั ด การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือ
เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนที่เรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.2.2 มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ครบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า/ 2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. การปรับตัวที่มีมาจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า มาเป็น การเรีย นที่มีรู ปแบบ
แตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแล
ตนเองมากขึ้ น มี กิ จ กรรมทั้ ง การเรี ย นในห้ อ ง และ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่นักศึกษาต้องจัดแบ่งเวลาให้
เหมาะสม

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะน้าระบบ
การเรียนการสอน และการด้าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า
นั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บั น และนั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า เพื่ อ การ
วางเปู า หมายชี วิ ต การวางแผนการเรี ย นและการท้ า
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ท้าหน้าที่สอดส่องดูแล
ตั ก เตื อ น ให้ ค้ า ปรึ ก ษาแนะน้ า โดยให้ ผู้ ป กครอง มี
ส่วนร่วม
2 . นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ด้ า น 1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษค่อนข้างต่้า วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาแรกเข้า
2. จัดให้มีโครงการสอนเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่มี
ความจ้าเป็น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
160
160
จานวนนักศึกษาคาดว่าสาเร็จการศึกษา
40
40
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2.6 งบประมาณตามแผน
1) ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้
งบประมาณ (บาท)
รายการ
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
1. งบประมาณเงินรายได้
27.78
54.44
91.11
112.22
112.22
- ค่า FTES ต่อปี
2,439.51
2,434.57
2,492.18
2,454.32
2,454.32
- ค่าหัวจริงต่อเทอม
40
80
120
160
160
- จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน)
97,580.25
194,765.43 299,061.73
392,691.36
392,691.36
รวม
2. งบประมาณรายจ่าย
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
- ค่าหัวจริงต่อปี
40
80
120
160
160
- จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน)
120,000.00 240,000.00 360,000.00
48,000.00
48,000.00
รวม
217,580.25 434,765.43 659,061.73
872,691.36
872,691.36
รวมงบประมาณทั้งหมด
2) ค่าบ้ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษาหนึ่งรุ่น 3,600,000 บาท ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 22,500 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ว่ า ด้ว ยการโอนผลการเรีย นและการเที ย บโอน
ผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
130
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
12
บังคับเรียน
9
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
บังคับเรียน
3
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6
บังคับเรียน
3
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า
6
บังคับเรียน
3
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
บังคับเรียน
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

94
18
68
29
39
30
9
8

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน
GESL101
GESL102
GESL103

ภาษาอังกฤษพาไป
English Adventures
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน
English for Dream Achievement
รู้ใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
จากวิชาต่อไปนี้

GESL104
GESL105
GESL106
GESL107
GESL108

GESH201

ทักษะชีวิต
Life Skills

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต

เฮฮาภาษามาเลย์
Malay Language Fun
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
Hello Indonesia Language
สนุกกับภาษาญี่ปุน
Fun with Japanese
บันเทิงกับภาษาเกาหลี
Entertain with Korean
เพลิดเพลินกับภาษาจีน
Happy Chinese
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
บังคับเรียน

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
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เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
จากวิชาต่อไปนี้
GESH202
GESH203
GESH204
GESH205
GESH206
GESH207
GESH208
GESH209

ปรัชญาและศาสนา
Philosophy and Religions
มนุษย์กับความงาม
Human and Aesthetics
วัยใส ใจสะอาด
Youngster with Good Heart
นักสืบชุมชน
Community Detective
มนุษยชาติ
Humankind
ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์
Cyber Security and Confidentiality
นวัตกรรมท้าเองได้
Do It Yourself Innovations
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่
Local Culture and Modern Identity
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
บังคับเรียน

GESS301

ไม่น้อยกว่า

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Living in Modern Society
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
จากวิชาต่อไปนี้

GESS302
GESS303

ท้องถิ่นของเรา
Our Local
อาเซียนร่วมใจ
ASEAN Together

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GESS304
GESS305
GESS306

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy for Sustainable Development
เจ้าสัวน้อย
Young Entrepreneurship
กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
Laws and Creating Good Citizenship

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บังคับเรียน
3 หน่วยกิต
GESC401

GESC402
GESC403
GESC404
GESC405
GESC406
GESC407
GESC408

การคิดในยุคดิจิทัล
Thinking in The Digital Age

3(2-2-5)

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
จากวิชาต่อไปนี้

3 หน่วยกิต

โปรแกรมประยุกต์ส้านักงานอัตโนมัติ
Office Automations
ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม
Modern Lifestyle and Environment
สุขภาพทันยุค
Modern Health
นักค้นคว้าข้อมูล
Information Explorers
รู้ทันโลก
World Knowledge
นวัตกรรมการเกษตร
Agriculture Innovation
การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกน
5001101
5001102
5001103
5001104
5001105
5003113

คณิตศาสตร์ทางการเกษตร
Agricultural Mathematics
ชีววิทยาทางการเกษตร
Agricultural Biology
เคมีทางการเกษตร
Agricultural Chemistry
ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร
Agricultural and Food Microbiology
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรและอาหาร
Statistics for Agricultural and Food Research
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า

5001106
5003111
5003112
5003907
5071601
5072301
5072403

94 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

68 หน่วยกิต
29 หน่วยกิต

โลกทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Agricultural and Food Technology Vision
โปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Application Software Packages for Agricultural and Food Technology
ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
English for Agricultural and Food Technology
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Seminar in Agricultural and Food Technology
โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต้น
Basic Agribusiness and Food Business Model
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics Management and Supply Chain
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการถนอมอาหาร
Posthavest Technology and Food Preservation

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-3-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
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5073101
5073504
5073604
5074501
5121201
5173605

มาตรฐานและการประกันคุณภาพสินค้าการเกษตรและอาหาร
Agricultural and Food Products Standard and Quality Assurance
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Product Development and Packaging
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
Entrepreneurship in Agriculture and Food Business
นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อชุมชน
Agricultural and Food Innovation for Community
เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร
Agricultural and Food Equipment and Machinery
การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน
Integrated Farming Management
2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา ไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน ไม่น้อยกว่า

5011401
5042505
5043504
5061176
5062178
5062316
5073407
5073704

การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตพืช
Environmental Management for Crop Production
หลักการผลิตสัตว์
Principles of Animal Production
การผลิตสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า
Aquatic Animals Breeding Technology
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้า
Aquaculture Technology
คุณภาพน้้าและการจัดการ
Water Quality and Management
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
Food Processing Technology
เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
Food Chemistry and Food Determination

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

39 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5162201
5162604

เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
Horticultural Crop Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
Field Crop Production Technology
เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า
จากรายวิชาต่อไปนี้

5013601
5013602
5043106
5043201
5043202
5043301
5043401
5043505
5053105
5053201
5063175
5063177

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
Organic Fertilizer Production
เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินและการใช้ประโยชน์
Soilless Culture Technique and Utilization
การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
การผลิตสุกร
Swine Production
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
Small Ruminant Production
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่
Large Ruminant Production
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
Animal Feed Technology
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding Techniques
สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
General Animals Health and Sanitation
สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
Introduction to Animal Physiology and Anatomy
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเชิงธุรกิจ
Freshwater Aquaculture for Business
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและอรรถประโยชน์
Algal Culture and Their Utility

3(2-2-5)
3(2-2-5)

9 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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5063179
5063180
5063181
5063182
5063413
5063514
5063617
5063618
5073201
5073408
5073409
5073410
5073411
5073412
5073413
5073414

การเพาะเลี้ยงกุ้ง
Shrimp Aquaculture
ความปลอดภัยทางน้้า
Life Safety in the Water
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้า
Ornamental Fish Aquaculture and Aquatic Plants
การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช
Aquaponics
เทคโนโลยีและการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
Technology and Development of Aquatic Animal Health
การจัดการสัตว์น้าภายหลังการจับ
Aquatic Animals Havesting and Management
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน
Local Products of Aquatic Animals
การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง
Agricultural and Fishery Waste Utilization
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอาหาร
Utilization of Microorganisms in Food
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery Products Technology
เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก
Meat and Poultry Products Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
Food For Health Products Technology
ไอศกรีม
Ice Cream
เครื่องดื่ม
Beverage Products

3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

22
5073415
5073416
5073505
5073506
5083105
5083203
5163301
5163407
5163504
5173107
5173418
5173420

อาหารท้องถิ่น
Local Food
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าว
Rice Production and Processing Technology
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation of Food Quality
นวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์
Creative Food Innovation
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
Integrated Pest Management
แมลงเพื่อการบริโภค
Insects for Consumption
การผลิตและการจัดการพืชผัก
Vegetable Crop Production and Management
ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
Commercial Floricultural and Ornamental Plant Production
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crop Production
เทคนิคการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
Plant Propagation and Breeding Techniques
เห็ดและการเพาะเลี้ยง
Mushrooms and Their Culture
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืชสมัยใหม่
Modern biotechnology in crop production
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

8 หน่วยกิต

กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5004811

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Preparation for Professional Experience in Agricultural and
Food Technology

2(1-2-3)

23
5004812
5004919
5004920

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Field Experience in Agricultural and Food Technology
การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1
Research in Agricultural and Food Technology I
การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2
Research in Agricultural and Technology II

3(320)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา
7464801

7464802

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Cooperative Education Preparation in Agricultural and Food
Technology
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Cooperative Education in Agricultural and Food Technology

2(1-2-3)

6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก้าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส้าเร็จของหลักสูตร

24
ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร
เลขรหัสประจ้ารายวิชา ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก
หมายถึง
หมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4
หมายถึง
ชั้นปี หรือระดับความยากง่าย
เลขรหัส ตัวที่ 5
หมายถึง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 6,7
หมายถึง
ล้าดับก่อนหลัง
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย
หมวดวิชาและหมู่วิชา

เลขรหัส 3 ตัวแรกได้จัด หมวดวิชาและหมู่วิชาไว้ ดังนี้
500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
501 หมู่วิชาปฐพีวิทยา
504 หมู่วิชาสัตวบาล
506 หมู่วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
507 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร
508 หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
511 หมู่วิชาการชลประทาน
512 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
513 หมู่ส่งเสริมการเกษตร
516 หมู่วิชาพืชศาสตร์
517 หมู่วิชาวิทยาการเกษตร
520 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
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เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหารายวิชาไว้ ดังนี้
500_1_ _ เกษตรทั่วไป
500_8_ _ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
500_9_ _ โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
501_1_ _ ปฐพีวิทยาทั่วไป
501_2_ _ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
501_3_ _ การอนุรักษ์ดินและน้้า
501_4_ _ การจัดการดิน
501_5_ _ ธรณีวิทยา
501_6_ _ ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
501_7_ _ ฟิสิกส์ทางดิน
504_1_ _ การเลี้ยงสัตว์ปีก
504_2_ _ การเลี้ยงสัตว์เล็ก
504_3_ _ การเลี้ยงสัตว์ใหญ่
504_4_ _ อาหารและโภชนาการ
504_5_ _ เทคนิคการเลี้ยง
505_1_ _ โรคและปรสิตวิทยาของสัตว์
505_2_ _ กายวิภาคและสรีรวิทยา
506_1_ _ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั่วไป
506_2_ _ อาหารสัตว์น้า
506_3_ _ นิเวศวิทยา/คุณภาพน้้า
506_4_ _ โรคสัตว์น้า
506_5_ _ การจัดการประมง
506_6_ _ ผลิตภัณฑ์ประมง
506_9_ _ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
507_1_ _ มาตรฐานและประกันคุณภาพอาหาร
507_2_ _ จุลินทรีย์อาหาร
507_3_ _ อุตสาหกรรมอาหาร
507_4_ _ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
507_5_ _ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
507_6_ _ ธุรกิจอาหาร
507_7_ _ เคมีอาหารและการวิเคราะห์
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508_1_ _
508_2_ _
508_3_ _
508_4_ _
511_1_ _
512_1_ _
512_2_ _
513_1_ _
516_1_ _
516_2_ _
516_3_ _
516_4_ _
516_5_ _
516_6_ _
516_7_ _
516_8_ _
516_9_ _
517_1_ _
517_2_ _
517_3_ _
517_4_ _
517_5_ _
517_6_ _
517_7_ _
520_1_ _

อารักขาพืช
กีฏวิทยา
โรคพืช
วัชพืช
การจัดการน้้าในการเกษตร
งานช่างเกษตร
เครื่องจักรกลการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตร/นิเทศศาสตร์เกษตร
พืชศาสตร์ทั่วไป
พืชสวนทั่วไป
พืชสวน (พืชผัก)
พืชสวน (ไม้ดอกไม้ประดับ)
พืชสวน (ไม้ผล)
พืชไร่ทั่วไป
พืชไร่ (ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์)
พืชไร่ (พืชน้้าตาลและพืชน้้ามัน)
พืชไร่ (พืชเส้นใยและพืชหัว)
การขยายพันธุ์พืช
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
การปรับปรุงพันธุ์พืช
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
สารเคมีการเกษตร
เทคโนโลยีระบบเกษตร
เกษตรเฉพาะทาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร

ความหมายของจ้านวนหน่วยกิต
ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6)
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
เลขตัวที่ 4
หมายถึง

จ้านวนหน่วยกิตรวม
จ้านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จ้านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
จ้านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

27
3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาแกน

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน: บังคับเรียน)

รหัสวิชา
GEXXXXX
5001101
5001102
5001103
5001106

ชือ่ วิชา
เลือกเรียน
คณิตศาสตร์ทางการเกษตร
ชีววิทยาทางการเกษตร
เคมีทางการเกษตร
โลกทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
17

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาแกน

รหัสวิชา
GEXXXXX
5001104
5001105
5071601

ชื่อวิชา
เลือกเรียน
ชีวเคมีทางการเกษตร
จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร
โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต้น

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน: บังคับเรียน)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
5011401 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตพืช
(กลุ่มวิชาเนื้อหา: บังคับเรียน) 5061176 เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
20
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ศึกษาทั่วไป
GEXXXXX เลือกเรียน
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
5121201 เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการ
2(1-2-3)
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน: บังคับเรียน)
เกษตรและอาหาร
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
5062316 คุณภาพน้้าและการจัดการ
3(2-2-5)
(กลุ่มวิชาเนื้อหา: บังคับเรียน) 5162201 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ศึกษาทั่วไป
GEXXXXX เลือกเรียน
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
5072301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
2(1-2-3)
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน:บังคับเรียน) 5072403 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ
3(2-2-5)
การถนอมอาหาร
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
5042505 หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
(กลุ่มวิชาเนื้อหา: บังคับเรียน) 5062178 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
5162604 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
20
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)

รหัสวิชา
5003111
5003113
5073604

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเนื้อหา: บังคับเรียน)

5173605
5043504
5073407
5073704

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
โปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีการเกษตร
2(1-2-3)
และอาหาร
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรและอาหาร
3(2-2-5)
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและ
2(1-2-3)
อาหาร
การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน
3(2-2-5)
การผลิตสัตว์อินทรีย์
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(2-2-5)
เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
3(2-2-5)
รวมหน่วยกิต
19

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)

รหัสวิชา
5003112
5003907
5073101
5073504

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเนื้อหา: เลือกเรียน)

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร
2(1-2-3)
และอาหาร
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1(0-3-2)
มาตรฐานและการประกันคุณภาพสินค้า
2(1-2-3)
เกษตรและอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)

XXXXXXX เลือกเรียน

6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต

14
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
(ส้าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
(กลุ่มวิชาเนื้อหา: เลือกเรียน)
กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ

เลือกเสรี

รหัสวิชา
5074501

ชื่อวิชา
นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อชุมชน

XXXXXXX เลือกเรียน
5004811

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
5004919 การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร 1
XXXXXXX เลือกเรียน
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
2(1-2-3)
1(1-0-2)
6 หน่วยกิต
15

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
(ส้าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
5074501
(กลุ่มวิชาพื้นฐาน)
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
XXXXXXX
(กลุ่มวิชาเนื้อหา: เลือกเรียน)
กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ
7464801
เลือกเสรี

XXXXXXX

ชื่อวิชา
นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อชุมชน
เลือกเรียน
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
เลือกเรียน
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
2(1-2-3)
6 หน่วยกิต
14
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
(ส้าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาปฏิบัติการฯ

รหัสวิชา
5004812
5004920

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
3(320)
การเกษตรและอาหาร
การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
2(0-4-2)
อาหาร 2
รวมหน่วยกิต
5

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
(ส้าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
กลุ่มวิชา
กลุม่ วิชาปฏิบัติการฯ

รหัสวิชา
7464802

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร
6(640)
และอาหาร
รวมหน่วยกิต
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

GESL101

ภาษาอังกฤษพาไป
English Adventures
ค้าศัพท์ ส้านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษและอวัจนภาษาผ่านสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึก
ปฏิ บั ติ ผ่ า นสถานการณ์ ที่ ก้ า หนดทั้ ง ในและนอกห้ อ งเรี ย น เพื่ อ เตรี ย ม
ความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ้าวัน
English vocabulary, expressions, structures and non-verbal
language through various types of media such as movies, songs,
online communications and printed matters. Practice English in
designed language situations not only inside but also outside
classrooms in order to apply the language use to daily life.

3(3-0-6)

GESL102

ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน
English for Dream Achievement
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสมั ค รงานที่ ใ ฝุ ฝั น ฝึ ก การ
สัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ท้างาน และบริบทอื่น ๆ
ของการท้างาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการน้าเสนอ
งานในรูปแบบต่าง ๆ
English skills for dream job applications, job interviews, English
conversations in workplace and in various work-related contexts. Make
use of English and technology for a variety of work presentations.

3(3-0-6)

GESL103

รู้ใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
ทักษะการสื่อสาร ศิล ปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ
การพูดน้าเสนอ และการเขียนทางวิชาการ
Strengthen learners in terms of communicative skills,
arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral
presentations and academic writing.

3(3-0-6)
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GESL104

เฮฮาภาษามาเลย์
Malay Language Fun
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
The language skills: listening, speaking, reading and
writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking for
daily communication and promoting the understanding of Thai
and Malay cultures.

3(3-0-6)

GESL105

เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
Hello Indonesia Language
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ
การฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
The language skills: listening, speaking, reading and
writing in Indonesian, focusing mainly on listening and speaking
for daily communication and promoting the understanding of
Thai and Indonesian cultures.

3(3-0-6)

GESL106

สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
Fun with Japanese
ทั ก ษะด้ า นการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาญี่ ปุ น
โดยเน้ นทั กษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน และ
เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมระหว่ า งไทยและญี่ ปุ น
โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา
The language skills: listening, speaking, reading and
writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking
for daily communication and promoting the understanding of
Thai and Japanese cultures by using various integrated skill
activities.

3(3-0-6)
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GESL107

บันเทิงกับภาษาเกาหลี
Entertain with Korean
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน
The language skills: listening, speaking, reading and writing
in Korean, focusing mainly on listening and speaking for daily life.

3(3-0-6)

GESL108

เพลิดเพลินกับภาษาจีน
Happy Chinese
ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้ค้าศัพท์และ
บทสนทนาภาษาจี น อย่ างทันสมัย ฝึ กปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน
The Mandarin Chinese phonetics and the basics of
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary and
dialogues in current contexts. Practice the language skills:
listening, speaking, reading and writing and recognize the
intercultural awareness between Thai and Chinese.

3(3-0-6)

รหัสวิชา
GESH201

3.1.5.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
ทักษะชีวิต
Life Skills
ความหมาย ความส้าคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่าง
สันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง
และการก้าวข้ามขีดจ้ากัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะ
การคิดและการคิดเชิงระบบจิตส้ านึกต่อส่ วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
สมดุลชีวิตและการเรียน การด้าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข
Meaning and importance of life skills; principles, concepts
and theories related to human behavior; self-development in
physical, mind, emotional and social development; contemplation;

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

35
dialogue; non-violent communication; transformative Learning; selfawareness and personal development; conflict resolution; holistic;
thinking skills and holistic system thinking; public mind; life skills in
the 21st century; study-life balance, good life and happiness.
GESH202

ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy and Religions
ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ ปัญหาของปรัช ญาและ
ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญา
และศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค้าสอนของศาสนา
ต่าง ๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม
เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข
Analytical elements of philosophy and religions, the
relations between philosophy and religions, the real value of
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts
of different school of philosophy and religions for peace of life
and peaceful societies.

GESH203

มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
Human and Aesthetics
แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน การตระหนักในคุณค่าความงาม
Concept and fundamental concepts, theories of
aesthetics, elements of art, music, and performing arts. Apply
the knowledge of aesthetics into daily life and realize the
values of aesthetics.

GESH204

วัยใส ใจสะอาด
3(3-0-6)
Youngster with Good Heart
การทุจริต การปูองกั นการทุจริต จิตส้านึกสาธารณะการแยกแยะ
ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว และผลประโยชน์ ส่ ว นรวมการมี ส่ ว นร่ว มของชุ มชน
ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อปูองกันการทุจริต
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Corruption, corruption prevention, public awareness,
distinction of self-interest and common interest, community
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency
economy philosophy for preventing corruption.
GESH205

นักสืบชุมชน
3(2-2-5)
Community Detective
ความหมายและความส้ า คั ญ ของทรั พ ยากรสารสนเทศท้ อ งถิ่ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การบริการและ
การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น
Definition and Importance of local Information, local wisdom,
local sources information, searching for local information, local
information management process, local Information services and
dissemination.

GESH206

มนุษยชาติ
3(3-0-6)
Humankind
เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์และการ
สื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก ทักษะการ
ด้ารงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของ
มนุ ษ ย์ ก ารเข้ า ใจปั ญ หาและการปรั บ ตั ว เองเพื่ อ ความอยู่ ร อดในทุ ก
สถานการณ์
Race of Mankind, civilization, way of life/culture, relations
and communication between humanity; Living on the basis of
ethnic differences, culture and religion; Keeping up with the
situation; Awareness; Living skills in normal and critical conditions;
Controlling human emotional states; Understanding problems and
adjusting itself to survive in every situation.
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GESH207

ลับ ลวง หลอกทางไซเบอร์
3(2-2-5)
Cyber Security and Confidentiality
ความหมาย ความส้าคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยียุคดิจิทัล
การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย แนวทางการปูองกัน
ภั ย คุ ก คามในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ เ กิ ด จากการใช้ เ ทคโนโลยี การวิ เ คราะห์ และ
กลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุค
ดิจิ ทัล ที่เ กิด จากการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี จึง จ้า เป็ นต้ องมีค วามรู้ และทัก ษะ
เหล่านี้เพื่อให้อยู่รอดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Precise definition and considerable importance of digital
technology security, reasonable use of information, ways to
prevent threats in the digital age caused by the usage of
technology. Content analysis and preventive screening of
information from technological media and knowing about fake
news in the digital age caused by the use of technology media.
It is necessary to genuinely have these knowledge and necessary
skills to survive without being a victim of electronic crime.

GESH208

นวัตกรรมทาเองได้
3(2-2-5)
Do it yourself Innovations
การคิ ด แบบสร้ า งสรรค์ ประเภท รู ป แบบและองค์ ค วามรู้ ข อง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้ว ย
ตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การทดสอบนวัตกรรม
การประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรมกั บ งานชุ ม ชนใ นท้ อ งถิ่ น งานอาชี พ และ
ชีวิตประจ้าวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสู่
ตลาดเพื่อการพาณิชย์
Creative thinking, knowledge, the model of innovation
and technology, process design and creative innovation by
myself from waste materials or easy to find materials in local,
innovation testing and innovation application for community,
careers, and daily life as well as strategic management and
technology for commercial.
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GESH209

รหัสวิชา

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่
3(3-0-6)
Local Culture and Modern Identity
ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ศิล ปกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่ งการ
เรียนรู้ของชุมชน
History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts
environment and local identity from the community learning center.
3.1.5.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

GESS301

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่
Living in Modern Society
แนวความคิ ด รู ปแบบ ทั กษะในการด้ าเนิ นชี วิ ตในสั งคมปั จจุ บั น
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไขสถานการณ์
ตระหนั ก ถึ ง การด้ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมสมั ย ใหม่ แนวทางการปฏิ บั ติ ต น
ในชีวิตประจ้าวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม
Concepts, values of life, life skills in current societies,
behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind,
problem-solving skills, and the awareness of living in modern
societies. Introduce practical guidelines in everyday life and
self-adaptation in modern societies and social situations.

3(3-0-6)

GESS302

ท้องถิ่นของเรา
Our Local
ประวั ติ ค วามเป็ น มา ลั ก ษณะทางกายภาพ ระบบนิ เ วศ สั ง คม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัด
สตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด้าริ การสร้างจิตสาธารณะ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมือง
Study Songkhla and Satun in terms of history, physical
features, characteristics, ecology, society, economy, cultures,
and ways of life of people around Songkhla Lake and in Satun.
Sufficiency economy, royal projects, public mind enhancing
virtues, ethics and civic duties are also focused.

3(3-0-6)
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GESS303

อาเซียนร่วมใจ
ASEAN Together
ที่มาของของดิ น แดนต่ าง ๆ ในประชาคมอาเซีย น ลั กษณะของ
สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน
ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ นวั ต กรรมการบริ ก าร ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมการ
บริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน
The origin of lands in the ASEAN community and the
characteristics of multicultural societies in the ASEAN community
and alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and political
factors influencing on the service industry are also focused.
Emphasize on the ideas contributing to service innovations and the
factors resulting in service innovation and service innovation in
other countries in ASEAN.

3(3-0-6)

GESS304

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy for Sustainable Development
หลั กการ แนวคิ ดพระราโชบายของพระเจ้ าอยู่ หั วในรั ชกาลที่ 10
ความหมาย หลั กคิ ด หลั กวิ ชา และหลั กปฏิ บั ติ ของศาสตร์ พระราชาจาก
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด้าริ รัชกาลที่ 9 หลั กวิธีการเข้าใจ เข้าถึง
และพั ฒนา หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง หลั กการทรงงาน 23 ข้ อ
การบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้า จากศาสตร์พระราชา”
โดยการปฏิบัติภาคสนามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s philosophy for sustainable development
focusing on the study of the principles based on the royal policy of
King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkornBodindradebaya
varangkun). Meaning, principles, theories and practices of the King’s
Philosophy derived from the Royal Projects of King Rama IX (His
Majesty King BhumibolAdulyadej) are discussed. The core principles
of understanding, accessibility and development and philosophy of
sufficiency economy are also studied. The 23 principles of His
Majesty's works, integrated applications of the 9 progression
principles based on King Rama IX’s philosophy are also practiced
by attending field trips for local development.

3(2-2-5)
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GESS305

เจ้าสัวน้อย
Young Entrepreneurship
การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อด้าเนินธุรกิจ
นวัตกรรมและการบริ ห ารจัดการ การจัดหาแหล่ ง เงินทุน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0
Modern business options, business preparation, innovation
and business management. Financial provision, business
environment analysis, trends of economy and markets in Thailand
4.0 are also focused.

3(3-0-6)

GESS306

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
Laws and Creating Good Citizenship
ศึกษาวิวัฒ นาการของกฎหมาย สิ ทธิมนุษยชน รัฐ ธรรมนูญและ
สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านการปูองกันการทุจริต
Evolution of law, human rights, constitutional law and
fundamental rights based on the constitution. Enhance learners
to have virtues and morality in order to prevent corruption.

3(3-0-6)

รหัสวิชา
GESC401

3.1.5.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การคิดในยุคดิจิทัล
Thinking in The Digital Age
ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด
กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์
เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและ
โปรแกรมประยุ กต์ การสื บค้ นสารสนเทศและการประยุ กต์ ใช้ ธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การปูองกันตนเองในยุคดิจิทัล
Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of thinking,
thinking process, logic and reasoning. Practice the mathematical
application to solve daily life problems. Life in the digital age, the use
of digital devices and online applications, information searching and
applying, e-business as will as self-protection in the digital world.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
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GESC402

โปรแกรมประยุกต์สานักงานอัตโนมัติ
Office Automations
ความรู้เกี่ยวกับส้านักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ส้านักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลค้าเพื่อจัดการงานเอกสาร การใช้
โปรแกรมตารางค้านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท้างาน โปรแกรมน้าเสนอ
โปรแกรมสื่อสารในส้านักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์
Office automation content and apply computer skills to
the office work by using word processing program to manage
documents, spreadsheet program for work, presentation
program, communication program in the office, and cloud
applications for information storage.

3(2-2-5)

GESC403

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม
Modern Lifestyle and Environment
การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัย
พิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัย
พิบัติ ให้สอดคล้องกับการด้าเนินชีวิตยุคใหม่
Apply the fundamental knowledge of science and
technology to analyze the situations of natural resources,
environments and disasters to raise responsibility awareness for
natural resources, and environments, including natural resource
conservation and disaster management to be in accordance
with modern lifestyles.

3(2-2-5)

GESC404

สุขภาพทันยุค
Modern Health
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ ความสุ ข ความเครี ย ดและการจั ด การ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร การ
บริโภคอาหาร การออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ

3(2-2-5)

42
Health knowledge, happiness, stress and stress
management, health safety, the fundamental knowledge of
food, food consumption and exercise.
GESC405

นักค้นคว้าข้อมูล
Information Explorers
การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ สื บ ค้ น สารสนเทศ โดยใช้ Database
Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application
และ Application อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม
ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งการน้าเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
The Information technology literacy (Database) Searching,
OPAC and information management by using Google applications
and others. Writing citation and bibliography is practiced. Skills of
using information ethically are focused as well as the information
presentation in different forms is trained.

3(2-2-5)

GESC406

รู้ทันโลก
World Knowledge
การด้าเนิน ชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งธรรมชาติ มนุษ ย์แ ละสรรพสิ่ ง การใช้ พลั งงานใน
ชีวิตประจ้าวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบที่น้าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
Explore lifestyles in the fast changing world. The
understanding of the relationship between nature, human and all
other things are also included. The use of energy in daily life and
ecosystem as well as the knowledge of World science leading to
the change towards sustainable lifestyles will be discussed.

3(2-2-5)
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GESC407

นวัตกรรมการเกษตร
Agriculture Innovation
ความส้าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ้าวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น
เกษตรทางเลื อ กและความหลากหลายทางชี ว ภาพในระบบการเกษตร
เกษตรเพื่ อ นั น ทนาการ เกษตรปลอดภั ยและการประยุ กต์ ใ ช้ภู มิ ปัญ ญา
ท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม
Importance of agriculture in daily life, basics of
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity in
the agricultural systems, agriculture for recreation, safe
agriculture, application of local wisdom and revolution in
agricultural technology and innovation.

3(2-2-5)

GESC408

การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management
จุ ดประกายการเริ่ มประกอบธุ รกิจออนไลน์ ทิ ศทางและแนวโน้ ม
ตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจ
ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์
Stimulate the online business startup inspiration. Discuss
the online market directions and trends, online business financial
instruments, online business media designs, online business data
analysis and online business logistic systems.

3(2-2-5)

รหัสวิชา
5001101

3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
3.1.5.2.1 กลุ่มวิชาแกน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
คณิตศาสตร์ทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Mathematics
การค้านวณพื้นที่ ปริมาตร การวัดและระบบหน่วย การแปลงหน่วย
บัญญัติไตรยางศ์ สมการก้าลังสอง และระบบสมการเชิงเส้น
Area and volumetric calculation, measurements and unit
system, unit conversion, cross-multiplication, quadratic equations
and system of linear equations

44
5001102

ชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Biology
ความหมายของชีววิทยา โครงสร้า งและหน้าที่เซลล์ การสืบพันธุ์
ระดับเซลล์ โครงสร้างและสรีระวิทยาของพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์และการ
เจริ ญ ของพื ช และสั ต ว์ พั น ธุ ศ าสตร์ การจั ด จ้ า แนกสิ่ ง มี ชี วิ ต พลั ง งานกั บ
สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Cell, structure and function of plant and animal,
classification of organism, cellular reproduction, structure and
physiology of plant and animal, reproduction and maturity of plant
and animal, genetics, energy and organism, ecology and
environmental science, and related laboratories

5001103

เคมีทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Chemistry
ธาตุและตารางธาตุ ธาตุจ้าเป็นส้าหรับสิ่งมีชีวิต สสารและสถานะของ
สสาร สารละลายและสมบัติสารละลาย สมดุลเคมี ปฏิกิริยาเคมีในระบบนิเวศทาง
การเกษตร กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Elements and periodic table, essential elements for
living organisms, matter and state of matter, solution and its
properties, chemical equilibrium, chemical reaction in agricultural
ecosystem, acid, base, salts and buffer, stoichiometry, and related
laboratories

5001104

ชีวเคมีทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Biochemistry
ความรู้เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ชีวเคมีเบื้องต้น โครงสร้าง สมบัติและ
หน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารชีว
โมเลกุล การสังเคราะห์แสงและการตรึงไนโตรเจน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic organic chemistry knowledge, basic biochemistry,
structure, properties and function of biomolecules, the chemical
changes of biomolecules, photosynthesis and nitrogen fixation, and
related laboratories
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5001105

5003113

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร
3(2-2-5)
Agricultural and Food Microbiology
ชนิดของจุลินทรีย์ทางการเกษตรและอาหาร การเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการผลิตพืช สัตว์น้า และกระบวนการผลิต
อาหาร จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคทางพื ช สั ต ว์ น้ า และอาหาร การแยกและตรวจ
วิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้้า อากาศ ดิน และผลิตภัณฑ์
อาหาร การควบคุมจุ ลิ นทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลิ นทรีย์ การเก็บรักษา
จุลินทรีย์ มาตรฐานและความปลอดภัยของจุลินทรีย์ทางการเกษตรและอาหาร
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Types of microorganism in agriculture and food,
microorganism growth, roles of microorganism in plant and
aquaculture production and food processing, pathogenic in plant
aquaculture and food, Isolation and analyze of microorganism
types in water air soil and food product, microorganism control,
utilization of microorganism, preservation of microorganism,
standard and microbial safety in agriculture and food, and related
laboratories
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรและอาหาร
Statistics for Agricultural and Food Research
สถิติพื้นฐานและวิธีการทางสถิติในการวิจัยทางการเกษตรและอาหาร
หลักการการวางแผนการทดลอง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย และ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติ
Basic statistics and statistical methods for for agricultural
and food research, concepts of experimental design, hypothesis
testing, comparison of means,statisticalanalysis of variance, simple
linear regression and correlation, and application of statistics
programs

3(2-2-5)
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รหัสวิชา
5001106

5003111

3.1.5.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3.1.5.2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
โลกทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2(1-2-3)
Agricultural and Food Technology Vision
ศึกษาภาพรวมของงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
โดยเน้ น ความส้ า คั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ความรู้ ทั่ ว ไปทางด้ า น
เทคโนโลยี ท างด้ า นการผลิ ต พื ช สั ต ว์ สั ต ว์ น้ า และอาหาร มาตรฐานและ
ความปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร แนวโน้มธุรกิจเกษตร
และอาหาร โอกาสในการประกอบอาชี พ การศึ ก ษาดู ง านภาคสนาม
ฟาร์มเกษตรแบบครบวงจร
An overview of agricultural and food technology study
with emphasis on the importance of this field to Thailand
economic, basic knowledge related on the technology of plant,
animal aquatic animal, and food production, standard and safety
of agriculture and food products, trends in agriculture and food
business, the career opportunities and positions, field work visiting
the integrated agricultural farm
โปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2(1-2-3)
Application Software Packages for Agricultural and Food
Technology
การใช้อุปกรณ์ดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส้าหรั บงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รวมทั้ง การประยุกต์ใช้
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อการ
วางแผนการผลิต และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The use of digital devices, software programs and
applications, and information technology for agricultural and food
technology, including application of geographic information system
(GIS) and Big data for production planning, and related
laboratories
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5003112

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2(1-2-3)
English for Agricultural and Food Technology
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่ อสาร พร้อมเน้ นค้าศัพท์
ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และการใช้ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม
Development of the communicative English skills with an
emphasis on specific vocabulary in agricultural and food contexts,
and the use of English ability as a tool to search for more
information and knowledge

5003907

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
1(0-3-2)
Seminar in Agricultural and Food Technology
การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจของงานวิจัยทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่ทันสมัย วิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นรายงาน
และน้าเสนอภายใต้การแนะน้าของอาจารย์ผู้ควบคุม
Review literatures on current interesting topics in
agricultural and food technology, analyses, writing report and
then giving presentations under advisor’s supervision

5071601

โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต้น
2(1-2-3)
Basic Agribusiness and Food Business Model
ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บธุ รกิ จเกษตรและอาหาร เครื่ องมื อที่ ช่ ว ย
ออกแบบโมเดลธุ รกิ จและองค์ ประกอบต่ าง ๆ ได้ แก่ ลู กค้ า การสร้ างคุ ณค่ า
ช่องทาง ความสั มพั นธ์ กับลู กค้ า กระแสรายได้ ทรั พยากรหลั ก กิจกรรมหลั ก
พันธมิตรหลัก และโครงสร้างต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร
Introduction to agribusiness and food business, business
model canvas and components include: customer segments,
value propositions, channels, customer relationships, revenue
streams, key resources, key activities, key partners, and cost
structure to agriculture and food business

48
5072301

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
2(1-2-3)
Logistics Management and Supply Chain
ความส้าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อาหาร
ปัจจัยขับเคลื่ อนและตัวชี้วัด การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ ในยุคดิจิตอล
การจัดการผลผลิตและการจัดการคุณภาพในห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาวัตถุดิบ
การบริหารสินค้าคงคลังและการคลังสินค้า การขนส่งและการกระจายสินค้า
เกษตรและอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงานในห่วงโซ่อุปทาน
การศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา
Importance of supply chain management and logistics in
food chain, supply chain drivers and matrices, logistics network
design in digital age, production management and quality
management in supply chain, raw material procurement, inventory
management and warehousing, transportation and distribution,
information technology and coordination in supply chain, field study
and case studies

5072403

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการถนอมอาหาร
3(2-2-5)
Postharvest Technology and Food Preservation
ป จจั ย ที่ มี ผ ลต อคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ภายหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติที่ดี
ในการเก็บรักษาและการควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดการและการเตรียม
วัตถุดิบอาหาร การแปรรูปอาหารโดยการหมักดอง การแช่อิ่ม การแช่เย็น การ
แช่แข็ง การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Impact factors of postharvest of agricultural products,
post-harvest physiological changes, and good practices for storage
and quality control of postharvest of agricultural products,
handling and preparation of food raw materials, the principles and
food processing such as fermentation, pickle, thermal, drying,
chilling, freezing, packing and storage, processing parameters that
influence the food product qualities, and related laboratories
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5073101

มาตรฐานและการประกันคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
2(1-2-3)
Agricultural and Food Products Standard and Quality Assurance
ความส้าคัญของคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร (GMP) หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP)
ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร การจัดท้าระบบเอกสารความปลอดภัยอาหาร
ระบบบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ 5ส, QCC, KAIZEN, TQC, 7 wastes และอื่นๆ
เครื่องมือคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพต่างๆ ได้แก่ ฮาลาล, ISO และอื่นๆ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Importance of quality, regulation and standard of agricultural and
food products, good agricultural practice (GAP), good manufacturing
practice (GMP), hazard analysis critical control point (HACCP) for agricultural
and food production, document system for safety management, quality
management system; 5S, QCC, KAIZEN, TQC, TQM, 7 wastes, etc, quality
tools, quality assurance system; Halal, ISO, etc, field trip

5073504

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร
3(2-2-5)
Food Product Development and Packaging
หลักการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างและคัดเลือก
แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนผังโมเดลธุรกิจส้าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การพัฒนา
สูตรและกรรมวิธีในการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้ประสาทสัมผัส
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การวิจัยผู้บริโภค และการประเมินอายุการเก็บ
รั ก ษา บทบาทของบรรจุ ภั ณ ฑ์ ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
หลั ก การเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ หมาะสม ฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร ฉลาก
โภชนาการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of product development, product development
process, creating and screening new product concepts, prototype
development, development of formulas and processes, product
testing, sensory evaluation for food product development, consumer
survey and shelf life assessment, role of packaging, the types and
qualities of packaging materials, selection of suitable packaging for
food, food packaging and nutrition labeling, packaging design, and
related laboratories
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5073604

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
2(1-2-3)
Entrepreneurship in Agriculture and Food Business
แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร การเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของธุรกิจ การจัดท้าแผนธุรกิจ การวิ เคราะห์และกลยุทธ์ด้านการตลาด การ
จัดการด้านการผลิต การเงิน การบริหารองค์การ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
บริการของภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร
Concept of agriculture and food entrepreneurship, new
entrepreneurs, business opportunity assessment, business
feasibility analysis, setting business plans, marketing strategies and
analysis, production management, financial management,
organizations management, related laws, government services for
agriculture and food business

5074501

นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Agricultural and Food Innovation for Community
ศึ ก ษานอกสถานที่ ถึ ง ความส้ า เร็ จ ความล้ ม เหลว หรื อ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้นทางการเกษตรและอาหาร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ
อาหารของชุมชนใกล้เคียง และน้าปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์และอภิปราย
เพื่อน้ า ไปสู่ การสร้ า งสรรค์ นวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารเพื่ อพัฒ นา
ชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรและอาหารที่ได้สู่ชุมชน
Field studies on success and problems in agriculture and
food and related activities from nearby communities, analyzing and
discussing the problems leading to agricultural and food innovation
creation for quality of community improvement, transfer the
knowledge of the agricultural and food innovation to the community

5121201

เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร
2(1-2-3)
Agricultural and Food Equipment and Machinery
กลศาสตร์ เบื้ องต้น ประเภทเครื่ องมือและเครื่องจักรกลทางการ
เกษตรและอาหาร การเลือกใช้เครื่องมือใหถูกลักษณะของงาน ทักษะการใช
เครื่ องมือ การปรับ ปรุ งและบ้ารุงรักษาเครื่องมือโดยหลักการ TPM และ
ความปลอดภัยในการท้างาน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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Introduction to machanics, types of agricultural and food
equipment and machinery, selecting and using the right tool for
the right job, tool technician skills, machine tool maintenance
using TPM principle, and work safety, and related laboratories
5173605

รหัสวิชา
5011401

การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Farming Management
หลักการเบื้องต้นของเกษตรผสมผสาน การวางแผนและการจัดการ
พื้นที่การเกษตรผสมผสาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มเกษตร
ผสมผสาน หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ ใช้ในการจัดการฟาร์มเกษตร
ผสมผสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้
จากฟาร์มเกษตรผสมผสาน การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน และจัดท้าบัญชี
ฟาร์มเกษตรผสมผสาน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of integrated farming systems, planning and
land management of integrated farming systems, introduction of
integrated farm management, principle and theories of economic
for integrated farm management, processing and value-added
products, utilization of by-product in integrated farming, recording
of farm operation and accounting managements, and related
laboratories
3.1.5.2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
บังคับเรียน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตพืช
3(2-2-5)
Environmental Management for Crop Production
ความสั มพันธ์ระหว่ างดิน น้้า พืช และสภาพภูมิอากาศหลักการและ
เทคนิคการให้น้าแก่พืช ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ย
และการใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงบ้ารุงดินเพื่อการเกษตร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Relationships among soil, water, plant and climate,
principles and techniques of irrigation for crop, the relationship of
nutrients on plant growth, fertilizers and theirs application, and
soil improvement for agriculture, and related laboratories
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5042505

หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Principles of Animal Production
ประโยชน์ และความส้ าคั ญของการเลี้ ยงสั ตว์ เศรษฐกิ จ พั นธุ์ สั ตว์
การผสมพันธุ์ การปรั บปรุ งพันธุ์ การจั ดการและการเลี้ยงดู อาหารและการให้
อาหารสั ตว์ โรคและการปู องกั น คุ ณภาพซาก และการตลาดปศุ สั ตว์ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Benefit and important of livestock, breed of livestock,
animal mating, animal breeding, farm management and animal
production, feed and feeding, animal disease and prevention, carcass
quality and livestock marketing, and related laboratories

5043504

การผลิตสัตว์อินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Livestock Production
ความหมาย ความส้ าคัญ และมาตรฐานการผลิ ตปศุสั ตว์อินทรี ย์
กระบวนการผลิตปศุสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ การวางแผนการผลิต การจัดการ
โรงเรื อน การจั ดการอาหาร การจัดการสิ่ งแวดล้อม และการตลาดปศุสั ตว์
อินทรีย์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Meaning, importance and standard of organic livestock
production, production of livestock in various ways, production
planning, housing, feeding and environment and management and
marketing of organic livestock, and related laboratories

5061176

เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquatic Animals Breeding Technology
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ หลักการ วิธีการเพาะ
ขยายพันธุ์ การอนุบาล เทคโนโลยีทั่วไปและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเพาะ
ขยายพันธุ์สัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Reproduction biology, bloodstock selection, principles and
methods of aquatic animal breeding and nursing, conventional and
modern technology in aquatic animal breeding, and related
laboratories
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5062178

เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquaculture Technology
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเลี้ยงสัตว์น้า คุณภาพน้้า อาหาร
และการให้ อาหาร โรค การปูองกันและการก้าจัดศัตรู ต้นทุนการผลิ ตและ
การตลาดสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Use of modern technology in aquaculture, water quality,
feed and feeding, diseases, prevention and elimination, cost and
marketing of cultured aquatic animals, and related laboratories

5062316

คุณภาพน้าและการจัดการ
3(2-2-5)
Water Quality and Management
ความส้ า คั ญ ของคุ ณ ภาพน้้ า ต่ อ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า เทคนิ ค
การวิเคราะห์คุณภาพน้้า ความสัมพันธ์ระหว่างสั ตว์น้า และสภาพแวดล้อม
ในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อควบคุม
คุณภาพน้้า การจัดการคุณภาพน้้าให้เหมาะสมเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Importance of water quality to aquaculture, techniques for
water quality analysis, relationships between each aquatic animals
and environment in aquaculture area, application of artificial
intelligence technology to control water quality, water quality
management for sustainable aquaculture, and related laboratories

5073407

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing Technology
หลักการและเทคนิคแปรรูปอาหารด้วยวิธีการให้ความร้อน การท้าแห้ง
การท้าให้เข้มข้น การฉายรังสี ไมโครเวฟ เอ็กซ์ทรูชัน ความดันสูง การใช้สารเคมี
เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และกระบวนการแปรรูปแบบปลอดเชื้อ ปัจจัยการแปรรูปที่มี
ผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปอาหารสมัยใหม่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principle and processing techniques such as thermal
processing, drying, concentration, irradiation, microwave, extrusion,
high pressure, food additive, hurdle technology and aseptic
processing, processing parameters that influence the food product
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qualities, food packaging, modern food processing innovation, and
related laboratories
5073704

เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
3(2-2-5)
Food Chemistry and Food Determination
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
อาหารและผลิตภัณฑ์ในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา คุณภาพของ
อาหาร การปูองกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งการตรวจสอบคุ ณ ภาพของอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical composition of food, chemical changes of food
and their products during processing and storage, food qualities,
prevention of food quality changes, food additives, sampling for
food and food products determination, and related laboratories

5162201

เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
3(2-2-5)
Horticultural Crop Production Technology
การจ้ าแนกประเภทพืช สวน ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ ปัจ จัย ที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การเขตกรรม การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และ
การใช้ประโยชน์พืชสวน และปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวข้อง
Horticultural classification, botanical characteristics,
factors affecting plant growth, plant cultivation, plant protection,
harvesting and utilization, and related laboratories

5162604

เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Field Crop Production Technology
ลั กษณะทางพฤกษศาสตร์ ปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเจริ ญเติ บโต
การเขตกรรม การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์พืชไร่เศรษฐกิจ
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Botanical characteristics, factors affecting plant growth,
plant cultivation, plant protection, harvesting and utilization,
economic field crops, and related laboratories
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รหัสวิชา
5013601

เลือกเรียน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
Organic Fertilizer Production
ความหมาย ความส้าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ศึกษาขั้นตอนและเทคนิค
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อน้ามาผลิต การน้าปุ๋ย
อิ น ทรี ย์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละภู มิ ปั ญ ญาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดท้าบรรจุภัณฑ์การค้านวณ
ค่าใช้จ่ายการจัดจ้าหน่าย การประเมินผล และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The meaning and importance of organic fertilizer, study
of step and techniques use of tools, equipment and local
materials to the production, utilization of organic fertilizer by
application of appropriate technology and folk wisdom through
sufficiency economy philosophy, packaging, calculating costs,
distribution and evaluation, and related laboratories

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5013602

เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินและการใช้ประโยชน์
3(2-2-5)
Soilless Culture Technique and Utilization
หลักการและเทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน วัสดุอุปกรณ์ สารละลายธาตุ
อาหาร การเตรียมและการจัดการ การวางแผนการผลิต การตลาด ปัญหาและ
การแก้ไข ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and techniques in soilless culture, materials
and equipments, nutrient solution, preparation and management,
production planning, marketing, production problems and
solutions, field trips, and related laboratories

5043106

การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
Poultry Production
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บความส้ าคั ญและสภาพการผลิ ตสั ตว์ ปี ก
ภายในประเทศและต่ างประเทศ การผลิ ตสั ตว์ ปี กที่ เป็ นการค้ าโดยเน้ นความ
เหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ และการคัดเลื อก โรงเรื อนและอุปกรณ์ อาหารและ
การให้อาหาร ระบบการจั ดการฟาร์มสัตว์ปีกแบบต่าง ๆ ปัจจั ยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการ
เลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์ปีก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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Study and practice on the importance and status of
poultry production of domestic economy and abroad, commercial
poultry production by focusing on the suitability of the local,
varieties and selection, broiler housing and equipment, feed and
feeding, various farm management system of poultry, factors
associated with the farm management, production planning, the
administration and management of farming techniques at
different stages, marketing of poultry, and related laboratories
5043201

การผลิตสุกร
3(2-2-5)
Swine Production
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความส้ า คั ญ และสภาพการผลิ ต สุ ก ร
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตสุกรที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสม
กับท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลื อกและการผสมพันธุ์ โรงเรือนและ
อุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ
ปั จจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการฟาร์ ม การวางแผนการผลิ ต การบริ หารและ
การจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสุกร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and status of
swine production of domestic economy and abroad, commercial
swine production by focusing on the suitability of the local, swine
type, selection and breeding, swine housing and equipment, feed
and feeding, various administration and management of swine
farms, factors associated with the farm management, production
planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of swine, and related
laboratories

5043202

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
3(2-2-5)
Small Ruminant Production
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและระบบการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดเล็ ก เช่น แพะ และแกะ การเลี้ ยงทางการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกั บ
ท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลื อก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร
ระบบการจั ดการฟาร์ มแบบต่ าง ๆ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การจั ดการฟาร์ ม
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การวางแผนการผลิ ต การบริ ห ารและการจั ด การด้ า นเทคนิ คการเลี้ ย งใน
ระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and production
system of small ruminant production such as goat andsheep,
commercial production by focusing on the suitability of the local,
varieties and selection, housing and equipment, feed and feeding,
various farm management system of small ruminant, factors
associated with the farm management, production planning, the
administration and management of farming techniques at
different stages, marketing of small ruminant, and related
laboratories
5043301

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Large Ruminant Production
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับความส้ าคัญและระบบการผลิตสัตว์เคี้ยว
เอื้องขนาดใหญ่ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ การผลิตสั ตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่
ที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือน
และอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มแบบต่าง ๆ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการ
ด้านเทคนิ คการเลี้ ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสั ตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and production
system of large ruminant production such as beef cattle, dairy
cattle and buffalo, commercial large ruminant production by
focusing on the suitability of the local, varieties and selection,
beef cattle housing and equipment, feed and feeding, various
farm management system, factors associated with the farm
management, production planning, the administration and
management of farming techniques at different stages, marketing
of large ruminant, and related laboratories

58
5043401

เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Animal Feed Technology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความส้ า คั ญ ด้ า นอาหารสั ต ว์
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพของ
อาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็ บ
รักษาและวิธีการน้าไปใช้เลี้ยงสัตว์ การค้านวณสูตรอาหารตามความต้องการ
ของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดในระยะต่าง ๆ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on the meaning and importance of the animal feed,
general animal feed industry, analysis and evaluation of animal feed
quality, raw material characteristics and processes in production of
animal feed, storage and use, the calculation formula to meet the
needs of different animals in different stages, and related
laboratories

5043505

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-2-5)
Animal Breeding Techniques
เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการคัดเลือกและการผสมพันธุ์สัตว์
แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้หลัก
พั น ธุ ศ าสตร์ การบั น ทึ ก ประวั ติ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และการคั ด เลื อ ก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The general and new techniques of application and
breeding, animal improvement plans in accordance with the market
demand, using the principles of genetics, recording history, analysis
and application, application of biotechnology to animal improvement,
and related laboratories

5053105

สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
General Animals Health and Sanitation
ศึกษาถึงลักษณะของโรคสั ตว์ ปัจจัยที่มีผ ลต่อการเกิดโรคในสัตว์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับโรคต่าง ๆ และปรสิ ตที่เกิดขึ้นในสั ตว์ปีก สัตว์เล็ ก
สัตว์ใหญ่ โรคในพระราชบัญญัติและโรคระบาด โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์
การตรวจวิ นิ จ ฉั ย และการปู อ งกั น ก้ า จั ด โรคต่ า ง ๆ การสุ ข าภิ บ าลสั ต ว์
พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

3(2-2-5)
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Study on animal disease characteristics, factors that
influence diseases, study and practice on various diseases and
parasites that occurs in livestock, disease acts and epidemics,
contagiousness between humans and animals, diagnosis and
prevention of various diseases, sanitation, animal health act, and
related laboratories
5053201

สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Animal Physiology and Anatomy
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่าง ๆ
ของร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
Study and practice on the structure and function of
various organ systems in animal body

5063175

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Freshwater Aquaculture for Business
ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับสั ตว์น้าจืด หลั กการและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกพื้นที่ ชนิด พันธุ์สัตว์น้าจืด วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง การจับและ
การขนส่ง การตลาดและธุรกิจสัตว์น้าจืด และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledges of freshwater aquatic animals, principles
and methods related to the area selection, freshwater aquatic animal
species, techniques and cultured system, catching and distribution,
freshwater aquatic animal marketing and business, and related
laboratories

5063177

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและอรรถประโยชน์
3(2-2-5)
Algal Culture and Their Utility
ชนิดของสาหร่ายที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อรรถประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย
การตลาด และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Economically important species of algae, culture factors affecting the
growth rate, utility, processing of algae products, marketing, and
related laboratories
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5063179

การเพาะเลี้ยงกุง้
3(2-2-5)
Shrimp Aquaculture
ศึกษาการจั ดจ้ าแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ้ง การเพาะขยายพันธุ์
การเลื อกสถานที่ การเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ ยง การให้อาหาร การปูองกันก้าจัดศัตรู
การดูแลรักษา การตลาดของกุ้งที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on classification of biology and ecology of shrimp,
breeding techniques, site selection, pond preparation, rearing, feeding,
the pest control and treatments, marketing of economically important
shrimp species, and related laboratories

5063180

ความปลอดภัยทางน้า
3(1-4-4)
Life Safety in the Water
ชนิดของสัตว์น้ามีพิษและอันตราย สภาพแหล่งน้้าและจุดเสี่ยงที่จะท้า
ให้เกิดอันตราย ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้้า การว่ายน้้าพื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Toxic and dangerous aquatic animals, water conditions
and the dangerous areas, survival skill in the water, basic of
swimming, assisting the victims from water, and related
laboratories

5063181

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้า
3(2-2-5)
Ornamental Fish Aquaculture and Aquatic Plants
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลาสวยงาม เทคนิคการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม
ชนิ ดต่าง ๆ อุปกรณ์ในการเลี้ ยงปลาสวยงาม พันธุ์ไม้น้าที่ใช้ในการจัดตู้ปลา
อาหารปลาสวยงาม โรคพยาธิและการปูองกันรักษา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledges of ornamental fish, techniques of
ornamental fish culture, ornamental fish cultured equipment,
aquatic plants for aquarium decoration, ornamental fish feed,
disease and parasite prevention and treatments, and related
laboratories

61
5063182

การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช
3(2-2-5)
Aquaponics
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส้าหรับการเลี้ยงปลาร่วมกับการ
ปลูกพืช การเตรียมปลา การเตรียมพืช วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบระบบและโรงเรือน
การควบคุมดูแลปริมาณธาตุอาหาร คุณภาพน้้าเบื้องต้น และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and application of technology for fish farming in
combination with crop, preparation of fish, preparation of plants,
materials, equipment, system and greenhouses design, nutrient
intake, basics water quality control, and related laboratories

5063413

เทคโนโลยีและการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
3(2-2-5)
Technology and Development of Aquatic Animal Health
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ชนิด ลักษณะอาการ การปูองกัน การก้าจัด
และการรักษาโรค ระบบภูมิคุ้มกันสัตว์น้า เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค ข้อมูล
ข่า วสารและสารสนเทศด้ านระบาดวิ ทยาและสุ ข ภาพสั ตว์ น้า ของประเทศ
ระบบตรวจสอบสุ ข ภาพสั ต ว์ น้ า และมาตรฐานสุ ข อนามั ย ฟาร์ ม และ
สถานประกอบการส่งออกสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Pathogenic factors, types, symptoms, prevention,
elimination and treatment of diseases, aquatic animal immune
system, diagnosis techniques, national news and information on
epidemiology and aquatic animal health, aquatic animal health
monitoring system and farm sanitation standards and aquaculture
export enterprises, and related laboratories

5063514

การจัดการสัตว์น้าภายหลังการจับ
3(2-2-5)
Aquatic Animals Havesting and Management
สัตว์น้าและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า องค์ประกอบทางเคมีของ
สัตว์น้า คุณภาพสัตว์น้า การเก็บรักษาสัตว์น้าภายหลังการจับด้วยวิธีการต่าง ๆ
การขนส่งสัตว์น้า มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Aquatic animals and their utilizations, chemical composition,
and quality of aquatic animals, storage of harvested aquatic animals,
transportation and quality standard of aquatic animals, and related
laboratories
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5063617

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Local Products of Aquatic Animals
ชนิ ดของผลิ ตภั ณฑ์ และกระบวนการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ สั ตว์ น้ าแบบ
พื้นบ้าน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Types and the processes of locally fishery products, quality
control of local fishery products, and related laboratories

5063618

การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง
3(2-2-5)
Agricultural and Fishery Waste Utilization
ประเภทของวัสดุเศษเหลือ ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณของวัสดุเศษเหลือ
หลักการจัดการที่ดีเกี่ยวกับวัสดุเศษเหลือ แนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์
จากวัสดุเศษเหลือ และการเพิ่มมูลค่าหรือให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Type of wastes, factors affecting the amount of wastes,
principle of good waste management, guidelines for handling and
utilization of wastes, development of value added products or
economically valued new products, and related laboratories

5073201

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอาหาร
3(2-2-5)
Utilization of Microorganisms in Food
ความส้าคัญของจุลินทรีย์ที่มีต่ออุตสาหกรรมอาหาร การน้าจุลินทรีย์
ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม สารตั้งต้นที่ใช้เป็นอาหารส้าหรับ
จุลินทรีย์ การแยก การคัดเลือก การเก็บรักษาและการพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่
มี ความส้ าคั ญ การเก็ บเกี่ ย วผลผลิ ตและการท้ าให้ บริ สุ ทธิ์ ตั วอย่ างการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระดั บ อุ ตสาหกรรม เช่ น วิ ตามิ น สารปฏิ ชี วนะ
กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน เซลล์จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใหม่และน่าสนใจ
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The important of microorganisms involved in food industry,
application of microorganisms in the production of industrial products,
substrate used as microbiological media, isolation, screening, long
term preservation and strain development products recovery and
purification, industrial products from microorganisms such as vitamins,
antibiotics, organic acids, amino acids, biomass and other microbial
products of industrial interest, and related laboratories
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5073408

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-2-5)
Fishery Products Technology
ชนิด ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้า คุณภาพ
และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับสัตว์น้ากรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้า
โดยวิธีการต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้
จากผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือใช้ในกระบวนการผลิต
และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Type, morphology and chemical compositions of fish,
quality and quality changes of fish after harvesting, fishery products
processing, quality control and standards of fish products, by-products
and utilization of by-product from processing plant, trends in fishery
product development, and related laboratories

5073409

เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-2-5)
Bakery Technology
วัตถุดิบในการผลิตขนมอบ ผลของวัตถุดิบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ขนมอบ เครื่ องมื อและการปฏิบั ติทั่ วไปในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ขนม เทคโนโลยี
การผลิ ตและคุณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ ขนมอบ การควบคุ มคุ ณภาพ บรรจุ ภัณฑ์
การเก็บรักษาการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมอบ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมอบ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Raw materials for bakery production, effect of raw
materials on bakery products quality, equipment and general
practice in bakery products production, bakery production
technology and products qualities, bakery products quality
control, packaging, storage and deterioration, trends in bakery
product development and business management, and related
laboratories

5073410

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Milk and Milk Products Technology
องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของ
นมและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและการเสื่อมเสียของน้้านมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์นมชนิ ดต่าง ๆ และการเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพของน้้านม
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และผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของนมและผลิตภัณฑ์นมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical composition, physical, chemical and
microbiological properties of milk and milk products, factors
affecting the milk quality and spoilage, the dairy products
processing and storage, quality measurement of milk and its
products, milk and milk products standards, field trip, and related
laboratories
5073411

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก
3(2-2-5)
Meat and Poultry Products Technology
คุณ สมบั ติท างกายภาพ เคมี และชี ว วิ ทยาของเนื้ อ สั ตว์ ปี ก และ
ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการฆ่าและตัดแต่งซาก เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อและสัตว์ปีก
สารเจือปนอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ การควบคุมคุณภาพของเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์เนื้อ บรรจุ ภัณฑ์ การตลาดและแนวโน้มของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Physical, chemical and biological properties of meat,
poultry and products, slaughtering and trimming of carcasses,
processing technology to meat and poultry product, food additives
used in the meat industry, quality control in meat and meat
products, meat packaging and marketing, trends in meat products
development, and related laboratories

5073412

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Food For Health Products Technology
ความหมาย วิวัฒนาการ และแนวโน้มของการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารชีวจิต อาหารมังสวิรัติ อาหารแมคโครไบโอติก
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีในการผลิ ตอาหารเพื่อสุขภาพ นวัตกรรม
ทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพผลกระทบของการแปรรูปต่อสารอาหาร กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และฉลากของผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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The meaning, evolution and trends of healthy food
production. Functional food and, bio-organic food, vegetarian
food, macrobiotic, food supplemented products, technology of
functional food production, innovation in healthy and functional
foods, effect of processing on nutrients of food, food law, health
claim and nutritional labels of healthy foods, and related
laboratories
5073413

ไอศกรีม
3(2-2-5)
Ice Cream
ศึกษาไอศกรีมและหวานเย็น หน้าที่ของส่วนผสม กระบวนการผลิต
ต้าหนิ และมาตรฐานของไอศกรีม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on ice cream and other frozen desserts
functionality of ingredients, production, defects and ice cream
standard, and related laboratories

5073414

เครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage Products
ความหมาย ความส้าคัญและบทบาทของเครื่องดื่ม ชนิดและประเภท
ของเครื่ องดื่ ม ส่ วนประกอบและคุ ณภาพของเครื่องดื่ม กรรมวิธี การผลิ ตและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การผสม
เครื่ อ งดื่ ม และการบริ ก าร เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ใ นการผสมและการบริ ก าร
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The meaning, important and role of the drink, kinds and
types of the drink, ingredients and quality of the drink, manufacturing
process and development of alcoholic and non-alcoholic beverages,
drink mixing and service, tools, equipment for mixing and service,
and related laboratories
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5073415

อาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Food
ประวัติความเป็นมาของอาหารท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น ชนิด และ
ประเภทของอาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นประจ้าภาคอาหารตามประเพณี
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารท้องถิ่น และศึกษาดูงานนอกสถานที่
History of local food of each region, the types and
categories of local foods, regional food, traditional food, the
practice local food cooking and field trips

5073416

เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าว
3(2-2-5)
Rice Production and Processing Technology
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่อการปลูกข้าว การจัดการดินน้้าปุ๋ยและศัตรู
ข้าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาดข้าว และปฏิ บัติการ
ที่เกี่ยวข้อง
Environmental factors affecting rice farming, soil-waterfertilizer-pest management, harvesting processing, marketing rice,
and related laboratories

5073505

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
3(2-2-5)
Sensory Evaluation of Food Quality
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส การรับความรู้สึกทางประสาทสัมผัส
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสั มผั ส การคั ดเลื อกและ
การฝึ กฝนผู้ ทดสอบ วิธีการทดสอบประสาทสั มผั สแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
การประเมิ น คุ ณภาพทางประสาทสั มผั ส ในการควบคุ มคุ ณภาพและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ สถิติส้าหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้อง
Sensory attributes and perceptions of taste, odor,
appearance, hearing and texture, factors affecting sensory
evaluation, selection and training of panelists, type of sensory
evaluation, applications of sensory tests for product quality
control and product development, statistical analysis of data from
sensory evaluation, and related laboratories
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5073506

นวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Food Innovation
แนวโน้ มนวั ตกรรมอาหาร นวั ต กรรมเทคโนโลยี การผลิ ตอาหาร
นวัตกรรมส่ วนผสมอาหาร นวัตกรรมอาหารเชิงโมเลกุล นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
อาหาร แนวโน้ มความต้องการของผู้ บริโภค การสร้างแนวคิดนวัตกรรมอาหาร
จากการวิ จั ยผู้ บ ริ โภค แผนผั งโมเดลธุ รกิ จส้ าหรั บนวั ตกรรมอาหารต้ นแบบ
การสร้างนวัตกรรมอาหารต้นแบบ การประเมินอายุการเก็บรักษา การเขียนแผน
ธุ รกิ จ การสร้ างตราสิ นค้ า เทคนิ ค การตกแต่ งอาหารเพื่ อ การออกแบบสื่ อ
ประชาสั มพั นธ์ การตลาดดิ จิ ตอลและการตลาดออนไลน์ ส้ าหรั บธุ รกิ จอาหาร
การจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Trend in food innovation, food production innovation,
food ingredient innovation, food molecular innovation, food
packaging innovation, trend in consumer needs, food innovation
idea generation from consumer research, business model canvas
for food innovation prototype, food innovation prototype
development, shelf life assessment, business plan, product
branding, food decoration technique for media design, digital and
online marketing for food business, patents and intellectual
property right, and related laboratories

5083105

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Pest Management
ชนิดและลักษณะการท้าลายของศัตรูพืช ผลกระทบและความเสียหาย
ของศัตรูพืช การระบาดของศัตรูพืช การพยากรณ์การระบาดและการตัดสินใจ
ในการจั ดการ หลั กการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน การวางแผนและ
การด้าเนินงานระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน กรณีศึกษาการจัดการ
แมลง โรคพืช และวัชพืช และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Pests and crop destruction, impacts and damages caused
by pest, pest outbreak, outbreak forecasting and management
decision, principles of integrated pest management, planning and
implementation of integrated pest management system, case
studies on insect, plant disease and weed management, and
related laboratories
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5083203

แมลงเพื่อการบริโภค
3(2-2-5)
Insects for Consumption
พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บแมลง สั ณฐานวิ ทยาแมลง การเพาะเลี้ ย งแมลง
ที่เป็ นอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคแมลง คุ ณค่ าทางโภชนาการของแมลง
การแปรรูปอาหารที่ท้าจากแมลง การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์แมลง กฎระเบียบ
และมาตรฐานการผลิ ตแมลงเป็ นอาหาร ตลาดสิ นค้ าแมลงเพื่ อการบริ โ ภค
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
General entomology, morphology of insects, edible insect
farming, consumer culture of edible insects, nutritional value of
edible insects, edible insects processing, utilization of insect
products, legal rules and food standards of edible insect,
marketing and consumption of edible insects, and related
laboratories

5163301

การผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-2-5)
Vegetable Crop Production and Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผัก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของผั ก การวางแผนการปลู กผั ก การเลื อกใช้พันธุ์และเมล็ ดพันธุ์ผั ก การปลู ก
การดู แลรั กษา การใช้ เทคโนโลยี สมั ยใหม่ ในการปลู กผั ก การเก็ บเกี่ ยวและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผัก และการตลาดผัก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to vegetables, suitable environment on
vegetable growths, planning of vegetable cultivation, selection of
varieties and seeds, planting and treatment, modern technology
usage in the vegetable cultivation, harvesting and post-harvesting,
and vegetable marketing, and related laboratories

5163407

ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
3(2-2-5)
Commercial Floricultural and Ornamental Plant Production
เทคโนโลยีของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ชนิ ดและลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ การปลู ก การขยายพันธุ์ การดูแลรั กษา
การปู องกั นก้ าจั ดโรคแมลง การน้ าเอาไม้ ดอกไม้ ประดั บไปใช้ ประโยชน์ ในทาง
เศรษฐกิ จ การประยุ กต์ ใช้ ไม้ ดอกในเชิ งอาหาร แนวทางการพั ฒนาการผลิ ต
การทัศนศึกษาแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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Floriculture and ornamental plant production
technology, factor affecting the growth of floriculture and
ornamental plant, kinds and characteristics, cultivation,
propagation and pest control for floriculture and ornamental
plant, utilization of commercial plants, application of edible
flowers in food products, guidelines for the development of
production and field trip to the farm that produce floriculture and
ornamental plant, and related laboratories
5163504

การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Fruit Crop Production
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลเศรษฐกิจที่ส้าคัญ
ของท้องถิ่น เข้าใจวิธีการวางผังการปลูก การปฏิบัติ การเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ มาตรฐานผลไม้ การจัดจ้าหน่ายทั้ งไม้ผล
และผลิตภัณฑ์ตลอดจนการคัดเลือก การขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจการดูงาน
นอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The study on the botanical characteristics of economics
local fruit trees, understand plan planting, harvesting, post-harvest
management, packaging, fruit standard, product distribution as well as
selection, propagation of economic fruit trees, field trips, and related
laboratories

5173107

เทคนิคการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Plant Propagation and Breeding Techniques
ประโยชน์และความส้าคัญของการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ การขยายพั น ธุ์พื ช ขั้ น ตอนและเทคนิค การขยายพัน ธุ์พืช ประโยชน์และ
ความส้าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืชหลักพันธุศาสตร์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
ขั้นตอนและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Benefits and importance of plant propagation, factors
related to plant propagation, plant propagation procedures and
techniques, benefits and importance of plant breeding, concepts in
genetic principles of plant breeding, procedures and techniques for
self-pollinated and cross-pollinated crops, and related laboratories
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5173418

เห็ดและการเพาะเลี้ยง
3(2-2-5)
Mushrooms and Their Culture
ค้าจ้ากัดความ บทบาท และความส้าคัญของเห็ด เทคนิคในการเพาะ
และผลิตเชื้อ การเพาะเห็ดด้วยวัสดุในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์ของเห็ดชนิดต่าง ๆ
ความเป็นพิษและการรักษา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Definition, role and significance of mushroom, culture
techniques, production of spawn, local media for mushroom culture,
utilization of various mushrooms, field trips, and related laboratories

5173420

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืชสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern biotechnology in crop production
ความส้าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืชสมัยใหม่การเพาะเลี้ยง
เนื้ อเยื่ อพื ชระดั บเซลล์ การผลิ ตพื ชระบบถั งหมักชี วภาพ การผลิ ตพื ชแนวตั้ ง
การผลิตแบบแม่นย้า การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ในหลอดทดลอง เทคโนโลยี
การผลิตพืชใหม่ในอนาคตอันใกล้ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Importance of Modern biotechnology in crop productionCell
culture of in vitro culture, bio-fermenter of plant propagation, Vertical
crop production, precision crop production, breeding of in vitro culture
and new technology of crop production in the near future, and
related laboratories

รหัสวิชา
5004811

3.1.5.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณืวิชาชีพ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2(1-2-3)
Preparation for Professional Experience in Agricultural and
Food Technology
การปฏิ บั ติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ
ในหน่ วยงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรและหรือเทคโนโลยี อาหาร รั บรู้โอกาส
ในการประกอบอาชีพ พั ฒนาตั วผู้ เรี ยนให้ มี ความรู้ ทั กษะ และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ
วิชาชีพ โดยมีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
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Preparation for professional practice in an organization
inagricultural technology and/or food technology, career opportunity
awareness, development of knowledge, skillsand attitude to
profession, activities to promote learning and systematic solution
5004812

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Field Experience in Agricultural and Food Technology
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5004811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Prerequisite : 5004811 Preparation for Professional Experience
in Agricultural and Food Technology
การฝึ ก งานภาคสนามทางเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอาหาร
ในหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องทางเทคโนโลยี การการเกษตรและหรือ เทคโนโลยี
อาหาร มีการท้ารายงานฉบับสมบูรณ์และน้าเสนอผลการปฏิบัติงานโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม
The field experience in organizations related to agricultural
technology and/or food technology, practical report and presentation
approved by committee

3(320)

5004919

การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1
1(1-0-2)
Research in Agricultural and Food Technology I
การสืบค้นข้อมูลส้าหรับหัวข้อการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และหรือเทคโนโลยีอาหารโดยอาศัยเทคโนโลยีข่าวสาร ข้อมูลจากวารสาร และ
รายงานการวิจัย การวางแผนโครงการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย การวางแผน
การทดลอง และน้าเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยอิสระในสาขาวิชาทางเทคโนโลยีการเกษตรและหรือเทคโนโลยีอาหาร
ภายใต้การควบคุมและชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
Literature survey for research topics in agricultural
technology and/or food technology via information technology,
journal articles and research reports, planning a research project,
writing a research proposal, experimental design, and presenting
an oral proposal under advisor’s guidance, individual research
work in the area of agricultural technology and/or food
technology under the supervision and guidance of an advisor
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5004920

รหัสวิชา
7464801

การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2
2(0-4-2)
Research in Agricultural and Technology II
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5004919 การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 1
Prerequisite : 5004919 Research in Agricultural and Food
Technology I
ด้าเนินการวิจัยตามแผนงานที่น้าเสนอในวิชาการวิจัยทางเทคโนโลยี
การเกษตรและอาหาร 1 ภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์และสรุปผล ท้าการเขียนและเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน
Conducting the experiments in the laboratory relevant to
the working plan proposed in research in Research in Agricultural
and Food Technology I subject under advisor’s guidance,
collecting, analyzing, discussing and summarizing the data, writing
and submitting the research papers
กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
2(1-2-3)
Cooperative Education Preparation in Agricultural and Food
Technology
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดย
ให้ความรู้ เกี่ยวกับหลั กการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการของสหกิจ
ศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์การพัฒนา
บุคลิกภาพ เทคนิคการน้าเสนอ และการเขียนรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
Activities to prepare learners in cooperative education,
knowledge of principles, concepts, regulations, co-operative
education process, fundamentals of practice, communication,
relationship, personality development, presentation techniques
and co-operative study performance report writing
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7464802

สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Cooperative Education in Agricultural and Food Technology
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 7464801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Pre-requisite : 7464801 Cooperative Education Preparation in
Agricultural and Food Technology
การปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราวในสถาน
ประกอบการ สามารถเรี ยนรู้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร การท้างาน
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น การแก้ ปั ญหาในการท้ างาน สามารถจั ดท้ ารายงาน น้ าเสนอ
ความก้าวหน้า และผลส้ าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสามารถ
น้าความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
Full time operations, able to learn to adapt to the
corporate culture, working with colleague, solving problems in
work, prepare reports, present the progress and the assigned
project, able to apply knowledge to apply

6(640)
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3.2 ชือ่ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

2

4

5

นางธิติมา พานิชย์
x xxxxxxxxx xx x
นางสาวภัทรพร ภักดีฉนวน
x xxxxxxxxx xx x

นางณิศา มาชู
x xxxxxxxxx xx x
นางสาวอดิศรา ตันตสุทธิกลุ
x xxxxxxxxx xx x
นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์
x xxxxxxxxx xx x

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
- ไม่มี -

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

วิชาเอก/สาขา

การสาเร็จการศึกษา
สถาบัน

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ทษ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

Marine Life Science
เทคโนโลยีอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตร
Biological Sciences

Hokkaido University, Japan
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Nara Institute of Science
and Technology, Japan
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัตวศาสตร์ (ประมงน้้าจืด)
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาระงานสอน (ขั้นต่า)
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปี พ.ศ. 2564 2565 2566 2567 2568
2556
2547
2544
2555
2540
2535
2539
2535
2562
2552
2549
2553
2548

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
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3

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน
2) สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
3) มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก
4) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
5) สามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
6) มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการท้างานในสถานที่ฝึกงาน
4.2 ช่วงเวลา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาท้างานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รวมงาน
อย่างน้อย 320 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 640 ชั่วโมง ส้าหรับสหกิจศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การบรรยายกระบวนการท้าวิจัย รายละเอียดตามรายวิชา 5004919 การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร
และอาหาร 1 และ 5004920 การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2 จัดกลุ่มนักศึกษาในการท้าวิจัย
กลุ่ มละ 2-3 คน ท้ างานวิ จั ยเชิ งทดลองตามโจทย์ ที่ ส นใจ ภายใต้ การดู แลของอาจารย์ ที่ ปรึ กษา น้ าเสนอ
ผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน อาจมีการจัดนิทรรศการเสนอผลงาน และต้องผ่านการประเมินผลงานวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
2. สามารถปรับตัวท้างานร่วมกับผู้อื่น
3. สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
5. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ
5.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
1. อาจารย์ท้าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค้าแนะน้าแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค้าปรึกษาและติดตามการท้างานของนักศึกษา
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
4. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การท้างาน นอกเวลา
5. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห้องปฏิบัติการของคณะ
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ประจ้าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท้างานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและจากการ
รายงานด้วยวาจาและเอกสาร
3. ประเมินการน้าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงาน โดยอาจารย์ประจ้าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ประเมิ น ผลการท้ างานของนั กศึกษาในภาพรวม จากการติด ตามการท้า งาน ผลงานที่เกิดขึ้ น
ในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

มีความช้านาญทักษะทางวิชาชีพการเกษตรและ - ก้ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านในรู ป แบบ WIL
อาหารครบวงจร
ปีการศึกษาละไม่ต่้ากว่า 270 ชั่ว โมง ในสาขาวิช าชีพ
นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในทุกปี
การศึกษา เช่น การประเมินแบบเสริมพลัง การสัมมนา
หลังฝึกคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และการจัดท้า
โครงการหลังฝึกคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
- จั ดกิ จกรรมเสริ มสร้ างประสบการณ์ และการเพิ่ ม
ศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา เช่น โครงการ
ธุรกิจจ้าลอง เวทีการแข่งขันแผนธุรกิจและผู้ประกอบการ
รุ่นเยาว์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวด
และแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เช่น การ
ประกวดนวัตกรรมเกษตร.และการประกวดนวัตกรรม
อาหาร รวมทั้ งการสร้า งเครื อข่ ายความร่ ว มทางด้ า น
การเกษตรและอาหารทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
เพื่อการจัดเวทีการแข่งขัน
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
- การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถการใช้
ภาษาอั ง กฤษของคณะ/มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ต่้ า กว่ า ปี
การศึกษาละ 2 กิจกรรม
- การจัดให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
อย่างน้อยร้อยละ 20 ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
มี ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ท างการเกษตรและ - การจั ด ให้ มี กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะเทคโนโลยี ท าง
อาหาร และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่้า
กว่าปีการศึกษาละ 2 กิจกรรม
- การจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ท าง
การเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนการสอนอย่างน้อยร้อยละ 80 ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมี
ความพอเพียงเป็นฐานในการด้าเนินชีวิต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) เคารพกฎระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บต่ า งๆขององค์ ก รและสั ง คมตลอดจนมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมจริยธรรม ความเสียสละ
และความซื่อสัตย์สุจริต
(2) ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ้าวันที่เกิดจากการยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรม
(3) ฝึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียน
ตรงต่อเวลา การแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(4) อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักศึกษา
(5) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรียน
(2) อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
(4) ประเมินจากการบันทึ กเวลาเรี ยน การน้าเสนอหน้าชั้ นเรียน ความสนใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเรียน
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิต
ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
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(2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิ ชาที่ศึ กษา รวมทั้งความเข้าใจ
หลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
(3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการ
จากแหล่งที่หลากหลาย
(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด
(5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเอง
(6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นอัน
จะน้าไปสู่การด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก
(2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ
(3) ให้ความส้าคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
(4) เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ
(5) สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการ
(6) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล
(7) บรรยายทฤษฎี หลั กการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษาน้าเสนอความ
คิดเห็น และถาม-ตอบในชั้นเรียน
(8) มีความรู้ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) อาจารย์ ผู้ สอนประเมิ นนั กศึ กษาจากผลการทดสอบ การสั งเกตพฤติ กรรม
ในชั้นเรียน เช่น ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
(2) ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท้า แบบฝึกหัด การสอบย่อยสอบกลาง
ภาคและสอบปลายภาค
(3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
(4) ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
โดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
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(2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
ก้าหนดแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเปูาหมายที่ก้าหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
(3) มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการได้
(4) สามารถประยุ กต์ ใช้ก ระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัต กรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการตั้งค้าถาม ฝึกการคิดในหลากหลายรูปแบบ
(2) เน้นการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ
(3) จัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน
(4) สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ ความตั้งใจ
ในการแสวงหาความรู้
(2) สังเกตวิธีคิดในการตั้งค้าถาม หาค้าตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา
(3) อาจารย์จัดสอบเพื่อประเมิน
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
และรู้ถึงคุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้อื่น
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ
(4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ
(6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้มีการท้างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา
(2) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
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(3) สอนเรื่ อ งความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล สั ง คม และวั ฒ นธรรม การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
(4) สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีน้าใจต่อผู้อื่น
(5) สอนเรื่องการท้างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหาในการ
ท้างานเป็นกลุ่ม
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
(2) ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพื่อนนักศึกษา
(3) ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างจัดกิจกรรม
(4) แบบฝึกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒ นาความรู้และประยุกต์ใช้บน
พื้นฐานของหลักการทางวิชาการในการด้าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและวาระที่แตกต่างกัน
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน้าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและ
วิเคราะห์ บนหลักการทางวิชาการได้
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
2.1.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใ ช้พัฒ นาการเรี ย นรู้ ด้า นทักษะการวิ เ คราะห์เ ชิ งตัว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาและสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) จัดการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่าง
สม่้าเสมอ
(3) สอนเรื่ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
(4) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่าง
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(5) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และท้ากิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม
(6) แนะน้ านักศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้ส อนได้ และ
ศึกษาจาก website สื่อการสอน e–learning ได้
2.1.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่างด้าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน
(2) ประเมินผลจากการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
(3) ประเมินผลจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
(4) การน้าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน
(5) แบบฝึกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
(6) ประเมินจากเทคนิคการน้าเสนอผลงาน
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
(2) ปฏิบัติตนได้เหมาะกับกาลเทศะ โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อก้าหนด
ขององค์กรและสังคม
(3) มีสัมมาคารวะเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ก้าหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐาน และ
ปลูกฝังระเบียบวินัย อาทิ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต การมีสัมมาคารวะ การให้เกียรติผู้อื่น ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่นและการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและเหมาะสมกับกาลเทศะ
(2) อาจารย์ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรม ระหว่างจัดการเรียนการสอน
(3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ
ในการท้างานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และการถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
(4) การส่งเสริ มให้ก้าลังใจและยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
เสียสละ และท้าประโยชน์แก่ส่วนรวม
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2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาจากการเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม
และการส่งงานตามระยะเวลาที่ก้าหนด
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและความรับผิดชอบในหน้าที่ของนักศึกษาระหว่าง
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
(3) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่าง ๆ
(4) ประเมินจากการกระท้าทุจริตต่าง ๆ อาทิ การสอบ และการละเมิด สิทธิใน
ผลงานของผู้อื่น
2.2.2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
(3) สามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเกิดการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติ
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัยและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
(2) การจั ดการเรี ยนการสอนที่ห ลากหลาย เช่ น การบรรยาย การอภิ ปราย
การศึกษาค้นคว้า ท้ารายงานทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม การน้าเสนอ และการฝึกปฏิบัติจริง
(3) การศึกษาดูงานและการเชิญวิทยากรผู้ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
มาบรรยายพิเศษ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางวิชาชีพ
(4) จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน สถานี
ปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี และทักษะปฏิบัติ
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากการซักถามแสดงความคิดเห็ น และแบบทดสอบต่าง ๆ อาทิ
ข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาค
(2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือผลการปฏิบัติงาน
(3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมของกิจกรรมการเรียน
การสอนต่างๆและการท้างานที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) สามารถบู ร ณาการความรู้ เทคโนโลยี และทั ก ษะปฏิ บั ติ ข องศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและท้างานได้อย่างเป็นระบบ
(3) สามารถวิเคราะห์ ประเมิน สรุปประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไข
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ รูปแบบการสอนที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วน้ามาวิเคราะห์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(2) มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมที่ส่ง เสริมให้นักศึกษาได้คิด วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติจริง วิเคราะห์สรุปประเด็นปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา
(3) จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จ้าลอง โดย
เน้นการบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี และทักษะปฏิบัติเพื่อการท้างานได้อย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหา
และหรือคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมิน จากการซักถามแสดงความคิดเห็ น และแบบทดสอบต่างๆ อาทิ
ข้อสอบย่อย ข้อสอบกลางภาค และข้อสอบปลายภาคทั้งนี้หลีกเลี่ยงการออกข้อสอบที่เป็นการเลือกค้าตอบที่
ถูกต้องที่สุดเพียงค้าตอบเดียวจากตัวเลือกที่ให้มา แต่เน้นข้อสอบที่ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่ออธิบาย
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
(2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย หรือผลการปฏิบัติงาน
(3) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่ว มของกิจกรรมการเรียน
การสอนต่างๆและการท้างานที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ความส้าคัญพฤติกรรมเกี่ยวกับการตั้งค้าถาม การหา
ค้าตอบ และการแก้ปัญหาในการท้างานอย่างสร้างสรรค์ โดยประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสนทนา
และปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนและสังคมที่หลากหลายได้
(2) สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมทั้งบทบาทผู้น้าและผู้ ตามในการท้างาน
เป็นทีม โดยรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(3) มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
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2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ การท้างานเป็นกลุ่ม และงานที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งนี้ก้าหนดหน้าที่และบทบาทโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันรับผิดชอบภายในกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี รู้ จั ก การเคารพสิ ท ธิ รั บ ฟั ง ความคิด เห็ น ของผู้ อื่น และสามารถปรั บ ตั ว เข้า กั บ สภาวะแวดล้ อ ม และ
วัฒนธรรมขององค์กร
(3) จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายของตนเอง องค์กรและสังคม
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาระหว่าง
ร่วมกิจกรรมกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(2) ประเมินจากผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินพฤติกรรมการท้างาน ภาวะผู้น้า ภาวะผู้ตาม และการจัดการภายในกลุ่ม
โดยใช้แบบประเมินตนเอง และแบบเพื่อนประเมินเพื่อน (Peer evaluation)
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลคัดกรองข้อมูล และการ
น้าเสนอได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถแก้ปัญหาโดยการใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
(4) สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมและมอบหมายงานที่เน้นฝึกทักษะภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
เพื่อการเรียบเรียง และการน้าเสนอด้วยวาจาและและใช้สื่อประกอบที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
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(2) จั ด กิจ กรรมและมอบหมายงานที่ เปิ ดโอกาสให้ นัก ศึก ษาได้ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ ในการค้นคว้าหาข้อมูล การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
น้าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(3) จัดกิจกรรมและมอบหมายงานที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น้าเทคนิคทางสถิติ
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และน้าเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินทักษะการเรียบเรียงสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากเล่มรายงาน และ
สื่อประกอบที่ใช้
(2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยวาจาจากการน้าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
และการร่วมสัมมนา และอภิปราย
(3) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียบเรียงสื่อสารการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
(4) ประเมินจากพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป และการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานและสถิติ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีความพอเพียง
เป็นฐานในการด้าเนินชีวิต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) เคารพกฎระเบี ยบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสั งคมตลอดจนมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
(2) มี ค วามรอบรู้ ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการในวิ ช าที่ ศึ ก ษา รวมทั้ ง ความเข้ า ใจหลั ก การ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
(3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการ จากแหล่งที่
หลากหลาย
(4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อยกระดับการพัฒนา
ตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด
(5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเอง
(6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้นอันจะน้าไปสู่การ
ด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาโดยมีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถใช้ ทักษะการคิ ดพั ฒ นาให้ เ กิด ปัญญาแนวคิ ดเกี่ ยวกับภาพอนาคต และก้า หนด
แนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเปูาหมายที่ก้าหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพื่อการพัฒนาตนเอง
(3) มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้
(4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและรู้ถึงคุณค่า
ความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้อื่น
(3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ
(6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพื้นฐานของหลักการ
ทางวิชาการในการด้าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และวาระที่แตกต่างกัน
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน้าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์ บนหลักการ
ทางวิชาการได้
(5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง
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5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
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กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน
GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย
GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์
GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน
GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี
GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GESH201 ทักษะชีวิต
GESH202 ปรัชญาและศาสนา
GESH203 มนุษย์กับความงาม
GESH204 วัยใส ใจสะอาด
GESH205 นักสืบชุมชน
GESH206 มนุษยชาติ

2

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ















1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

2.ด้านความรู้

3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1
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5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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GESH207 ลับ ลวง หลอกทางไซเบอร์
GESH208 นวัตกรรมท้าเองได้
GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่
GESS302 ท้องถิ่นของเรา
GESS303 อาเซียนร่วมใจ
GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
GESS305 เจ้าสัวน้อย
GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GESC401 การคิดในยุคดิจิตอล
GESC402 โปรแกรมประยุกต์ส้านักงานอัตโนมัติ
GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม
GESC404 สุขภาพทันยุค
GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล
GESC406 รู้ทันโลก
GESC407 นวัตกรรมการเกษตร

2

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

















1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1

GESC408

2.ด้านความรู้

การจัดการธุรกิจออนไลน์

2

3


4
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4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1

2

3

4


5

6

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5


91

92
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
(2) ปฏิบัติตนได้เหมาะกับกาลเทศะโดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อก้าหนดขององค์กรและสังคม
(3) มีสัมมาคารวะ เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
2. ด้านความรู้
(1) สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
(3) สามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) สามารถบูรณาการความรู้ เทคโนโลยี และทั กษะปฏิบัติของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
และท้างานได้อย่างเป็นระบบ
(3) สามารถวิเคราะห์ ประเมิน สรุปประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
และสร้างสรรค์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารสนทนา และปรับตัวให้
เข้ากับกลุ่มคนและสังคมที่หลากหลายได้
(2) สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมทั้งบทบาทผู้น้าและผู้ตามในการท้างานเป็นทีม โดยรู้จัก
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(3) มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลคัดกรองข้อมูล และการน้าเสนอได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถแก้ปัญหาโดยการใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์
แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้
(4) สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา
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4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
5001101 คณิตศาสตร์ทางการเกษตร
5001102 ชีววิทยาทางการเกษตร
5001103 เคมีทางการเกษตร
5001104 ชีวเคมีทางการเกษตร
5001105 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร
5003113 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรและอาหาร
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
5001106 โลกทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
5003111 โปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
5003112 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
5003907 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
5071601 โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต้น
5072301 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม



















รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

1
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1

1
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4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5072403 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการถนอมอาหาร
5073101 มาตรฐานและการประกันคุณภาพสินค้าการเกษตรและอาหาร
5073504 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
5073604 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
5074501 นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อชุมชน
5121201 เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร
5173605 การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน
2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
1) บังคับเรียน
5011401 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตพืช
5042505 หลักการผลิตสัตว์
5043504 การผลิตสัตว์อินทรีย์
5061176 เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า
5062178 เทคโนโลยีการเลีย้ งสัตว์น้า
5062316 คุณภาพน้้าและการจัดการ
5073407 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
5073704 เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
5162201 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

1

2

1

1
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4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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5162604 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
2) เลือกเรียน
5013601 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5013602 เทคนิคการปลูกพืชไร้ดนิ และการใช้ประโยชน์
5043106 การผลิตสัตว์ปีก
5043201 การผลิตสุกร
5043202 การผลิตสัตว์เคีย้ วเอื้องขนาดเล็ก
5043301 การผลิตสัตว์เคีย้ วเอื้องขนาดใหญ่
5043401 เทคโนโลยีอาหารสัตว์
5043505 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
5053105 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
5053201 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
5063175 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเชิงธุรกิจ
5063177 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและอรรถประโยชน์
5063179 การเพาะเลี้ยงกุ้ง
5063180 ความปลอดภัยทางน้้า
5063181 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้า
5063182 การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

1

2

1

2

3

1

2
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4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3







5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4
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5063413 เทคโนโลยีและการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
5063514 การจัดการสัตว์น้าภายหลังการจับ
5063617 ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าพื้นบ้าน
5063618 การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง
5073201 การใช้ประโยชน์จากจุลนิ ทรีย์ในอาหาร
5073408 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
5073409 เทคโนโลยีขนมอบ
5073410 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
5073411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนือ้ และสัตว์ปีก
5073412 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
5073413 ไอศกรีม
5073414 เครื่องดื่ม
5073415 อาหารท้องถิ่น
5073416 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าว
5073505 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
5073506 นวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์
5083105 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
5083203 แมลงเพื่อการบริโภค

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา

1

1

1








2

3







2

3

























2

3

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3










































5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2


















3

4
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5163301 การผลิตและการจัดการพืชผัก
5163407 ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
5163504 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
5173107 เทคนิคการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช
5173418 เห็ดและการเพาะเลี้ยง
5173420 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืชสมัยใหม่
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5004811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
5004812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
5004919 การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1
5004920 การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2
กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา
7464801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
7464802 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม








































































98
4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
1

2

3

4

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้
ผู้เรียนรู้ทางการเกษตรและอาหาร
1. นักศึกษามีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท้าเกษตรและแปรรูปอาหาร
2. นักศึกษามีความรู้และเข้าใจแนวทางในการท้าเกษตรแบบครบวงจร
3. นักศึกษามีความรู้และทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ผู้มีทักษะทางด้านเกษตรและอาหาร
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะทาง
2. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในศาสตร์เฉพาะทางได้
3. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในศาสตร์เฉพาะทางได้
ผู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร
1. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้และเทคโนโลยีเพื่อออกแบบการผลิตและจัดการฟาร์ม
2. นักศึกษาสามารถบูรณาการ ความรู้ทางด้านการผลิตพืช, สัตว์, สัตว์น้า และอาหาร
เพื่อการปฏิบัติงานได้
ผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหาร
1. นักศึกษาสามารถน้าความรู้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
2. นักศึกษาเข้าใจถึงการท้าธุรกิจ ทางด้านเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3. สร้างนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การประเมิ น ผลการศึ ก ษาในรายวิ ช าต่ า ง ๆ ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏสงขลา ว่าด้ว ยการจั ดการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 ที่แ บ่งการประเมิ นผลการศึกษา
เป็น 2 ระบบ ดังนี้
1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมาย
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
B+
ดีมาก (Very Good)
B
ดี
(Good)
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
C
พอใช้ (Fair)
D+
อ่อน (Poor)
D
อ่อนมาก (Very Poor)
E
ตก (Fail)

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ระบบนี้ใช้ส้าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่้ากว่า
“D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่้ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าสอบได้ กรณีวิชา
เลือกถ้าได้ระดับคะแนนต่้ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ระดับคะแนนต่้ากว่า “C” ถือว่า
สอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กาหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้
ระดับการประเมิน
ผลการศึกษา
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
ระบบคะแนนนี้ใช้ส้าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก้าหนดเฉพาะ และ
รายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก้าหนดให้เรียนเพิ่ม
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับรายวิชา
และในระดับหลักสูตรโดยให้น้าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นแนวทางในการทวนสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การก้ า หนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ง ส้ า เร็ จ การศึ ก ษา
เพื่อน้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยใช้การประเมินต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการมีงานท้าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส้าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท้า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึ งพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า
ท้างานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมิ น จากสถานศึก ษาอื่ นถึ ง ระดั บความพึง พอใจในด้ า นความรู้ ความพร้อ ม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น (ถ้ามีนักศึกษาเรียนต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา)
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อน้ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใช้เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 เรียนครบตามจ้านวนหน่วยกิตที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
3.3 นักศึกษาจะต้องไม่มีพันธะใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย
3.4 นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและการท้ากิจกรรมครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด
3.5 นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินผลความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด
3.6 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ ” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการปฐมนิเทศ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้
และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
1.2 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ
หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้ความถนัด เพื่อทดลองท้าการสอนภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือ
ประธานกรรมการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 มีการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และมหาวิทยาลัย
2.1.2 ชี้ แ จงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และเปู า หมายของหลั ก สู ต ร มอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
2.1.4 มีอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าในการท้างานของอาจารย์ใหม่
2.1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการท้างานอย่างต่อเนื่อง
2.1.6 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท้าวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.7 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 มีการกระตุ้นอาจารย์ท้าผลงานทางวิชาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ส่งเสริมการท้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
2.2.3 จัดสรรงบประมาณส้าหรับการท้าวิจัย
2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ
2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประกัน คุ ณภาพหลั กสู ต ร เป็ นกระบวนการจัดการศึกษาให้ เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ ได้แก่ การก้ากับมาตรฐาน
หลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจ้าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโดยด้าเนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้
1. การกากับมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
1.1 การบริ ห ารจั ด การ 1 . ก้ า กั บ ค ว บ คุ ม จ้ า น ว น อ า จ า ร ย์
ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ ก ณ ฑ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 5
มาตรฐานหลักสูตร
คน และเป็ น เกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้
แ ล ะ อ ยู่ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. ก้ากับควบคุมคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้ากว่าระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิดสอน
3. ส่ งเสริ มติ ดตามให้ อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลั ก สู ต รมี ผ ลงานทางวิ ช าการในรอบ
5 ปี ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก้าหนด

ผลที่คาดหวัง
1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ท้าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรจัดการเรียน
การสอน โดยการวางวางแผน ติ ด ตาม
ทบทวนการด้ า เนิ น งานหลั ก สู ต รและ
ปฏิ บั ติ ง านประจ้ า หลั ก สู ต รนั้ น ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าระดับปริญญาโท หรือ
ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิ ช าที่ ต รงหรื อ
สัมพันธ์
3 . อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร
มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลังไม่
น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี/คน
4. หลั กสู ต รมี การปรั บปรุง หลั ก สู ต รให้ มี
ความทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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2. บัณฑิต
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม ปร ะ เ มิ นคุ ณ ภ า พบั ณ ฑิ ต ตา ม ก ร อ บ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา
ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ตามผลการเรียนรู้ทั้ง
5 ด้าน โดยประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต
2.2 การได้ ง านท้ า ของ ส้ า รว จเก็ บ ข้ อ มู ล การมี ง านท้ า หรื อ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา
ประกอบอาชี พ อิ ส ระของบั ณ ฑิ ต ภายใน
1 ปี นับจากวันที่ส้าเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
3.1 การรับนักศึกษาและ 1. ประชุ มหลั กสู ตรเพื่ อวางแผนการรั บ
การเตรี ย มความพร้ อ ม นักศึกษาและก้าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
นักศึกษา
2. หลั ก สู ต รก้ า หนดเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
คัดเลือกนักศึกษา
3. หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
ด้าเนินการรับนักศึกษา
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมทางการเรียน
5. หลั ก สู ต รประเมิ น ระบบกลไกการรั บ
นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนา
3.2 การส่ ง เสริ ม และ ระบบการดูแลให้ค้าปรึกษาจากอาจารย์ที่
พัฒนานักศึกษา
ปรึกษา
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแลนักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. หลักสูตรมีก้ากับ ติดตาม และประเมินผล
ระบบและกลไกการดูแลการให้ค้าปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

ผลที่คาดหวัง
มีผ ลการประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลั กสูตร เฉลี่ ย
ไม่น้อยกว่า 3.51

บัณฑิตมีงานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ผลที่คาดหวัง
1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร
2. ได้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มในการ
เรียนรู้

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
2. นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร
3. จ้านวนผู้ ส้ าเร็จ การศึกษาไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 60 ของแผนรับนักศึกษา
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ
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แนวทางการปฏิบัติ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
1. หลักสูตรวางแผนการพัฒนาศักยภาพเละ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เป็นรายชั้นปี
2. จั ดให้ มี กิ จกรรมตามแผนพั ฒนา
ศักยภาพเละเสริ มสร้ างทั กษะการเรี ยนรู้
เป็นรายชั้นปี
3. จัดให้มีการประเมินและน้าผลไปปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้

4. อาจารย์
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
4. 1 การบริ ห ารและ ระบบการรั บ และแต่งตั้งอาจารย์ประจ้ า
พัฒนาอาจารย์
หลักสูตรและระบบการบริหารอาจารย์
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
2. หลักสูตรจั ดท้าแผนอัตราก้าลังอาจารย์
และแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์
3. หลักสู ตรประเมินกระบวนการการรั บ
และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ้าหลักสูตร
4. หลักสูตรน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนากระบวนการการรับและการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1. หลักสูตรท้าแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์
ทั้ ง ด้ า นคุ ณ วุ ฒิ การขอต้ า แหน่ ง ทาง
วิชาการ ศาสตร์ที่สอนวิจัย การจัดการเรียนรู้
2. หลักสูตรมีระบบกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์

ผลที่คาดหวัง
การดูและให้ค้าปรึกษาไม่น้อยกว่า 4.00

1. นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะชี วิ ต และมี ทั ก ษะที่
จ้าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
2. นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ของหลักสูตร

ผลที่คาดหวัง

1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมทางด้ า นคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ต้าแหน่งทางวิชาการ
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตรครบ
ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตร
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ้า
หลั กสู ตรต่ อการบริ ห ารหลั กสู ตรไม่น้อ ย
กว่า 3.51
1. อาจารย์ประจ้าหลั ก สู ตรมีก ารพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมทางด้ า นคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ต้าแหน่งวิชาการ
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แนวทางการปฏิบัติ
ผลที่คาดหวัง
3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเองของ 3. อาจารย์ประจ้าหลั กสู ตรมีผลงานทาง
อาจารย์ให้เป็น ไปตามแผนพัฒ นาตนเอง วิชาการเพิ่มขึ้น
และติ ด ตามการรายงานผลการพั ฒ นา
ตนเองของอาจารย์
4. หลั ก สู ต รประเมิ น กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตรน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
ผลที่คาดหวัง
5.1 สาระของรายวิชาใน 1. หลั ก สู ต รตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นา 1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
หลักสูตร
หลั ก สู ต รที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญใน ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
สาขาวิชาของหลักสูตร
2. หลั กสู ตรศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ได้แก่ นั กศึกษา บัณ ฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและ
นักวิชาการ
3. ศึ ก ษาสถานการณ์ ภ ายนอกหรื อ การ
พัฒนาที่จ้าเป็นเพื่อน้ามาพิจารณาในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4. หลั ก สู ตรน้ า ผลการประเมิน หลั ก สู ต ร
และรายงานการประเมิ น ตนเองของ
หลักสูตร (มคอ.7) น้ามาพิจารณาในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร
5. ก้ า หนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้
6. ก้าหนดโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม
และทันสมัย
7. หลั ก สู ต รประเมิ น กระบวนการการ
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ปรับปรุงหลักสูตร
8. หลักสูตรน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอน 1. หลักสูตรประชุมก้าหนดอาจารย์ผู้สอน
และกระบวนการจัดการ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในรายวิชา
เรียนการสอน
2. หลั ก สู ตรด้า เนิ นการประชุมพิ จารณา
มคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อตรวจสอบการวาง
แผนการสอน เครื่ อ งมื อ ในการวั ด การ
ประเมิ น ผลทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทั้ ง 5 ด้ า น
และทั ก ษะการเรี ย นรู้ 5 ด้ า น ต้ อ ง
สอดคล้ อ งกั บ มคอ.2 และติ ด ตามการ
ปรั บ ปรุ ง มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ เป็นไป
แผนการปรับปรุงที่ระบุใน มคอ.5 และ มคอ.6
3. หลั กสู ตรประชุมติดตาม มคอ.3 และ
มคอ.4 เพื่ อ พิ จ ารณาการสอน และการ
วัดผลประเมินผลของอาจารย์ เป็นไปตาม
แผนการสอนหรือไม่
4. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ผู้ ส อนด้า เนิน การรายงานผล
การสอนตาม มคอ.5 และ มคอ.6
6. หลั กสู ตรด้า เนิ น การทวนสอบผลการ
สอน มคอ.5 และ มคอ.6
7. หลั กสู ตรประเมินกระบวนการ การวาง
ระบบผู้ สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
8. หลักสูตรน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการการวางระบบผู้ ส อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ผลที่คาดหวัง

1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในรายวิชา
2. ผู้ เรี ยนมี คุณ ภาพตามผลการเรี ยนรู้ ที่
คาดหวังตาม มคอ.2
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5.3 การประเมินผู้เรียน

แนวทางการปฏิบัติ
1. หลั กสู ตรด้ าเนินการพิจ ารณา มคอ.3
และ มคอ.4 เพื่ อ ตรวจสอบการวาง
แผนการสอน เครื่ อ งมื อ ในการวั ด การ
ประเมินผลทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มี
ความเหมาะสมหรือไม่
2. หลักสูตรทวนสอบข้อสอบ
3. หลักสูตรพิจารณาการกระจายของเกรด
4. ส่งเกรดตามระบบประกาศผล
5. นักศึกษาประเมินผู้สอนในเรื่องเครื่องมือ
การวัดประเมินผล
6. หลั ก สู ต รประเมิ น กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน
7. หลักสูตรน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด้าเนินงาน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้
แนวทางการปฏิบัติ
6.1 สิ่ ง สนั บ สนุ น การ 1. หลั กสู ตรส้ ารวจตามความต้องการสิ่ ง
เรียนรู้
สนั บ สนุ น การเรี ยนรู้จากอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา
2. หลักสูตรน้าผลการส้ารวจมาวิเคราะห์
เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ
3. จั ด ท้ าคุ ณ สมบั ติข องสิ่ งสนั บสนุ นการ
เรียนรู้เพื่อของบประมาณ
4. ด้า เนิ น การจั ด ซื้อจัด จ้างตามระเบีย บ
ราชการ
5. หลั ก สู ต รประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
6. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ

ผลที่คาดหวัง
1. มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
วิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้
2. มี ก ารตรวจสอบการประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
3. มี ข้ อ มู ล ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ส อนและนั ก ศึ ก ษา
น้าไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
4. มี ข้ อ มู ล ที่ ช่ ว ยในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร

ผลที่คาดหวัง
1. มี สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม
เพียงพอและพร้อมใช้งาน
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย ทันต่อ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อย
กว่า 3.51

108
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้

แนวทางการปฏิบัติ
จั ด ซื้ อจั ด หาสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละ
วิเ คราะห์ ผ ลการประเมิน ความพึ ง พอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์
7. หลักสูตรน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด้าเนินงาน

ผลที่คาดหวัง

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

2564
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน √
การประชุม เพื่อ วางแผน ติด ตามและทบทวนการด้า เนิ นงาน
หลักสูตร
2) มี รายละเอี ยดของหลั กสู ตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐาน √
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
√
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการจัดท้ามคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ างน้ อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
4) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
√
การด้ า เนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดท้า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จั ด ท้ า รายงานผลการด้ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตาม
√
เจตนารมณ์ของการจัดท้า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ก้าหนด
√
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษา
2565 2566 2567
√
√
√

2568
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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2564
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด้าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8) อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
√
หรือค้าแนะน้าด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
√
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ √
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
2565 2566 2567
√
√
√

2568
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

√

-

-

-

-

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด้าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจ้านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด้าเนินการบรรลุเปูาหมาย
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ้านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินกระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อการพัฒนา
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอน
จะต้ อ งประเมิ น ผู้ เ รี ย นว่า มี ค วามเข้า ใจในเนื้ อหาของบทเรี ย นหรื อ ไม่ โดยประเมิ น จากการทดสอบย่ อ ย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบค้าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา
ของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่ หากผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่้ากว่าเกณฑ์ที่
ก้าหนดหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อ
การสอน รวมทั้งอาจต้องจัดล้าดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการท้าความเข้าใจ และหรือให้มีการประชุม
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค้าแนะน้า
การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้ เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะท้าให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจดีขึ้น สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดได้
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบใน
การสอน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้สื่อการสอนประกอบ
ทั้งนี้ ให้ ท้าทุกรายวิช าที่เปิ ดสอน และให้ ส รุปผลการประเมินคุณภาพให้ กับอาจารย์ผู้ ส อน เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับและน้าไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส้ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม หรือสัมมนากลุ่มย่อยจาก
1) นักศึกษาปีสุดท้ายและหรือบัณฑิต
2) ผู้ใช้บัณฑิตและหรือสถานประกอบการ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ด้าเนินการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล ท้าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีที่
พบปัญหาให้จัดล้าดับ ความส้าคัญและความจ้าเป็น เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา เช่น
ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรด้าเนินการแก้ไขในภาคการศึกษาต่อไป หรือปัญหาในเชิงนโยบายควร
เสนอมหาวิทยาลั ยได้รั บทราบและด้าเนิน การตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้บริห ารระดับ
สาขาวิชาจะต้องด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรและการจัดการเรียน การ
สอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ
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114

115

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ข
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนผลการเรียนพ.ศ. 2553
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

138

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

3. ปรัชญาของหลักสูตร: มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม น้าความรู้สู่ทักษะ
ปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:
4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อตนเอง
และสังคม
4.2 มีความรู้ และสามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
4.3 มีทักษะทางปัญญาในการคิด วางแผนการทางาน และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
4.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม

สาระสาคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Agricultural Technology and Food)
2. ชื่อปริญญา:
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agricultural
Technology and Food)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Agricultural Technology and Food)
3. ปรัชญาของหลักสูตร: มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ
พร้ อมปฏิ บัติ งาน น้ าเทคโนโลยี สู่ ท้อ งถิ่ น เพื่ อ พัฒ นาการเกษตรและ
อาหารครบวงจร
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:
4.1 สามารถใช้ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะในการปฏิบัติงาน
ทางด้านการเกษตรและอาหารได้
4.2 สามารถบูรณาการความรู้และเทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น ให้มีมาตรฐาน และ
ความปลอดภัย ตลอดจนต่อยอดให้เป็นสินค้าเกษตรในเชิงธุรกิจได้
4.3 สามารถประกอบอาชี พ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
มีคุณธรรม และจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต

เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร
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1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agriculture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Agriculture)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5. โครงสร้างหลักสูตร
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

สาระสาคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

130
30
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
94
18
68

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร
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4.5 มี ค วามสามารถด้ า นภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน
5. โครงสร้างหลักสูตร
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
26 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
63 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานเกษตรศาสตร์
33 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเนื้อหา
30 หน่วยกิต
2.5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

3. ปรั ชญาของหลั กสู ตร: ผลิตบั ณฑิ ตสาขาวิ ชาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์ น้ า
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม น้าวิชาชีพพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในท้องถิ่น
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:
4.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต ประกอบอาชีพด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม
4.2 มีความรู้และทักษะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4.3 สามารถน้าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในการประกอบอาชีพ
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและปรับตัวในการท้างานร่วมกับ
ผู้อนื่ ได้

สาระสาคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Agricultural Technology and Food)
2. ชื่อปริญญา:
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agricultural
Technology and Food)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Agricultural Technology and Food)
3. ปรัชญาของหลักสูตร: มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ
พร้อมปฏิบัติงาน น้าเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรและอาหาร
ครบวงจร
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:
4.1 สามารถใช้ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะในการปฏิบัติงาน
ทางด้านการเกษตรและอาหารได้
4.2 สามารถบูรณาการความรู้และเทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น ให้มีมาตรฐาน และ
ความปลอดภัย ตลอดจนต่อยอดให้เป็นสินค้าเกษตรในเชิงธุรกิจได้
4.3 สามารถประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต

เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

141

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์น้า
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Aquaculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Aquaculture)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Aquaculture)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
129
30
12
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
93
23
62

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

5. โครงสร้างหลักสูตร
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

สาระสาคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
130
30
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
94
18
68

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร
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5. โครงสร้างหลักสูตร
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

1. ชื่อหลักสูตร: เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Agricultural Technology and Food)
2. ชื่อปริญญา:
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agricultural
Technology and Food)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Agricultural Technology and Food)

สาระสาคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร

3. ปรัชญาของหลักสูตร: มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะพร้อม เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร
ปฏิบัติงาน น้าเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรและอาหารครบวงจร
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร
4.1 สามารถใช้ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะในการปฏิบัติงาน ทางด้าน
การเกษตรและอาหารได้
4.2 สามารถบูรณาการความรู้และเทคโนโลยี มาสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย
ตลอดจนต่อยอดให้เป็นสินค้าเกษตรในเชิงธุรกิจได้
4.3 สามารถประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม
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2. ชื่อปริญญา:
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Science
and Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Food Science and Technology)
3. ปรั ชญาของหลั ก สู ตร: มุ่ งผลิ ตบั ณฑิตให้ มี คุณธรรมน้าความรู้
มีทักษะด้านเทคโนโลยีอาหาร สามารถน้าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน
และประเทศต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:
4.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
4.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทางเทคโนโลยีอาหารทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ ท้าเป็นและปฏิบัติตามค้าสั่งได้ สามารถบริหารจัดการงานได้
4.3 เพื่อผลิ ตบัณฑิตที่ดีมี ความใฝุรู้ พัฒนาตนเองและวิ ชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

และจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต
5. โครงสร้างหลักสูตร
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

130
30
12
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6
94
18
68

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านเกษตรและอาหาร
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4.4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร สามารถท้างานเป็นกลุ่ม
เป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี
5. โครงสร้างหลักสูตร
จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
14 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
72 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย
Study and practice skills in listening, speaking,
reading and writing, in Thai for the daily life communication
appropriately in various Thai contexts.

GESL103

GEL0201

GESL101

ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบนั
3(3-0-6)
English for Today’s World
พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่ งข้ อมูลสารสนเทศเพื่ อประยุ กต์ใช้ในการศึ กษาและการด้ ารงชีวิ ต
ในโลกปัจจุบัน
Develop learners in using English as a medium to
access and retrieve information for education and daily life
applications.

รู้ใช้ภาษาไทย
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
Arts of Using Thai Language
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุป
ความ การพูดน้าเสนอ และการเขียนทางวิชาการ
Strengthen learners in terms of communicative
skills, arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral
presentations and academic writing.

ภาษาอังกฤษพาไป
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
English Adventures
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ค้าศัพท์ ส้านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ และอวัจนภาษา
ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และ
ฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่ก้าหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ้าวัน
English vocabulary, expressions, structures and nonverbal language through various types of media such as movies,
songs, online communications and printed matters. Practice English
in designed language situationsnot only inside but also outside
classrooms in order to apply the language use to daily life.
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GEL0101

สาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEL0202

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
English at Work
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการท้างาน และ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และบริบทอื่น ๆ
ของการท้างาน
Practice English skills in work-related contexts. Make
use of English for job seeking, job applying, job interviewing, and
other work-related contexts.

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟัง
พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ้าวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วย
ตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยจีน
Study and practice basic structure of Mandarin
Chinese with an emphasis on developing listening, speaking, reading
and writing skills with application to a number of familiar everyday
topics. Enhance learner autonomy through technology. Learn about
culture and develop inter cultural awareness.

GESL102

ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน
3(3-0-6)
English for Dream Achievement
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสมั ค รงานที่ ใ ฝุ ฝั น
ฝึกการสัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ท้างาน และบริบทอื่น ๆ
ของการท้างาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อการน้าเสนองาน
ในรูปแบบต่าง ๆ
English skills for dream job applications, job
interviews, English conversations in workplace and in various workrelated contexts. Make use of English and technology for a variety
of work presentations.
GESL108
เพลิดเพลินกับภาษาจีน
3(3-0-6)
Happy Chinese
ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้ค้าศัพท์
และบทสนทนาภาษาจี นอย่ างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขีย น
พร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน
The Mandarin Chinese phonetics and the basics of
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary and
dialogues in current contexts. Practice the language skills: listening,
speaking, reading and writing and recognize the intercultural
awareness between Thai and Chinese.

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
ปรับค้าอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
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GEL0304

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ้ า วั น และเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจด้ า นสั งคมและ
วัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุน
Study and practice skills in Japanese, focusing on
listening and speaking for daily communication and promoting the
understanding of Thai and Japanese cultures.

GESL106

สนุกกับภาษาญี่ปุ่น
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
Fun with Japanese
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุน
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน และเสริมสร้าง
ความเข้ าใจด้ านสั งคมและวั ฒนธรรมระหว่ า งไทยและญี่ ปุ น โดยใช้ กิ จกรรม
การบูรณาการทางภาษา
The language skills: listening, speaking, reading
and writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking
for daily communication and promoting the understanding of Thai
and Japanese cultures by using various integrated skill activities.

GEL0301

GESL104
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GEL0305

สาระการปรับปรุง

ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เน้ น ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ส้ า หรั บ การสื่ อ สาร สอดแทรกบริ บ ททางด้ า น
วัฒนธรรม เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
Study and practice skills in listening, speaking,
reading and writing in Malay, focusing on listening and speaking for
daily communication and promoting the understanding of Thai and
Malay cultures.

เฮฮาภาษามาเลย์
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
Malay Language Fun
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
The language skills: listening, speaking, reading
and writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking for
daily communication and promoting the understanding of Thai and
Malay cultures.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEL0306

สาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
ปรับค้าอธิบายรายวิชา

-
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ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) GESL107
บันเทิงกับภาษาเกาหลี
3(3-0-6)
Korean for Communication
Entertain with Korean
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
ทักษะด้ านการฟัง การพู ด การอ่ าน และการเขีย นภาษา
เกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ้าวัน
เกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน
Study and practice skills in listening, speaking, reading
The language skills: listening, speaking, reading
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life.
and writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking for
daily life.
GEL0303
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน
Study and practice skills in listening, speaking,
reading and writing in Burmese, listening and speaking for daily life.
GEL0302
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) GESL105
เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
Indonesian for Communication
Hello Indonesia Language
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
เน้ น ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ส้ า หรั บ การสื่ อ สาร สอดแทรกบริ บ ททางด้ า น ทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
อินโดนีเซีย เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน
Study and practice Skills in listening, speaking,
The language skills: listening, speaking, reading
reading and and speaking for daily communication and promoting and writing in Indonesian, focusing mainly on listening and speaking
the understanding of Thai and Indonesian cultures.
for daily communication and promoting the understanding of Thai
and Indonesian cultures.

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และ
ปรับค้าอธิบายรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEH0406

-

GESH202

ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา
Philosophy and Religions
ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา
และศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญา
และศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค้าสอนของศาสนาต่าง
ๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อให้
เกิดสันติภาพและสันติสุข
Analytical elements of philosophy and religions,
the relations between philosophy and religions, the real value of
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts of
different school of philosophy and religions for peace of life and
peaceful societies.
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สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความส้ า คั ญ และความต้ อ งการสารสนเทศ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศ กลยุ ท ธ์ ก ารสื บ ค้ น สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงและบรรณานุกรม การน้าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ
Meaning and significance of information, information
sources, information resources, electronic information searching
strategy, information evaluation, information ethics, citation and
bibliography, information presentation in various forms.
GEH0402
ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy and Religions
ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา
และศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญา
และศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค้าสอนของศาสนาต่าง ๆ
น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิด
สันติภาพและสันติสุข
Analytical elements of philosophy and religions, the
relations between philosophy and religions, the real value of
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts of
different school of philosophy and religions for peace of life and
peaceful societies.

สาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

GEH0403

มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6) GESH203
มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา กลุม่ วิชา และ
Human and Aesthetics
Human and Aesthetics
มีการปรับค้า อธิบายรายวิชาให้
แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี
แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน การตระหนักในคุณค่า
Concept and theory of beauty, aesthetic elements ความงาม
in painting, music and performing arts, beauty in daily life.
Concept and fundamental concepts, theories of
aesthetics, elements of art, music, and performing arts. Apply the
knowledge of aesthetics into daily life and realize the values of
aesthetics.
พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีทักษะชีวิต ส้านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล
ในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การท้างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
The study of human behaviors, self-realization and
self development, physical, mental, emotional and social Selfdiscipline, self and social responsibility with public mind, life-skills,
awareness of Thainess, good relation in multicultural societies in
order to work together efficiently and happily.

-
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GEH0404

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEH0408

-

GESS302

ท้องถิ่นของเรา
3(3-0-6)
Our Local
ประวั ติ ค วามเป็ น มา ลั ก ษณะทางกายภาพ ระบบนิ เ วศ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาและหรือจังหวัด
สตูลเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด้าริ การสร้างจิตสาธารณะส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง
Study Songkhla and Satun in terms of history,
physical features, characteristics, ecology, society, economy,
cultures, and ways of life of people around Songkhla Lake and in
Satun. Sufficiency economy, royal projects, public mind enhancing
virtues, ethics and civic duties are also focused.

น้ารายวิชาวิถี ลุ่มน้้าทะเลสาบ
สงขลามาบูรณาการใหม่
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและเรียนรู้พื้นที่ลุ่มน้้า
ทะเลสาบสงขลา สตูลเพิ่มขึ้น
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เรียนรู้คุณธรรมนาชีวิตพอเพียง
3(3-0-6)
Moral Principles Leading to self Sufficiency
ความหมายและคุ ณ ค่า ของชี วิต หลั กธรรมในการด้ ารงชี วิ ต
การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การน้าหลักธรรมมาใช้ในการปูองกัน
แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Meaning of life, religious teachings for the wellness
of life, mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency
principles in life.
GEH0401
วิถีลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
Songkhla Lake Basin Living
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชด้าริ
รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง
History, physical characteristics, ecology, society,
economy, cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency
economy and Royal Project. Educate students to have public mind,
virtues, ethics, and civic duties.

สาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEH0405

มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Man and Changing World
ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุ ษย์ โลกทั ศน์ ในการติ ดตาม
การเปลี่ยนแปลงของโลก เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิด
และกิจกรรม จิตสาธารณะ การด้าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
General knowledge about human and the world he
lives in, visions for the changing world emphasizing Thainess, ways of
thinking and public minded activities based on the sufficiency
economy philosophy.
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Law for Quality of Life
วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้ นพื้ นฐานของประชาชนตามรั ฐธรรมนู ญ รวมทั้ งศึ กษากฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการปูองกันการทุจริต
Evolution of the Law, human rights, constitutional
Law and fundamental rights, emphasizing, on Laws related to
student Life, and educate students to have virtue, morality, and
corruption prevention.

-

GESS306

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 3(3-0-6)
Laws and Creating Good Citizenship
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ
และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านการปูองกันการทุจริต
Evolution of law, human rights, constitutional law
and fundamental rights based on the constitution. Enhance
learners to have virtues and morality in order to prevent
corruption.

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
กลุ่มวิชา และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
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GEH0407

สาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEH0409

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
พัฒนาการความร่ว มมือของประชาคมอาเซี ยน สถานภาพ
และบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลก
จากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Development of ASEAN Community, its status and
role in the current world in politic, economic, social and cultural
dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN context and
sustainable development.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
GESS303

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา
กลุ่มวิชา และมีการปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
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อาเซียนร่วมใจ
3(3-0-6)
ASEAN Together
ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียนลักษณะ
ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน
ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการ
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ
และนวัตกรรมการบริการของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน
The origin of lands in the ASEAN community and the
characteristics of multicultural societies in the ASEAN community and
alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and political factors
influencing on the service industry are also focused. Emphasize on the
ideas contributing to service innovations and the factors resulting in
service innovation and service innovation in other countries in ASEAN.
GESH201
ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความหมาย ความส้าคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกั บพฤติ กรรมมนุ ษย์ การพั ฒนาตนทั้ งทางด้ านร่างกาย จิ ตใจ
อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสาร
อย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง
และการก้ าวข้ ามขีดจ้ากั ดการแก้ปั ญหาความขัดแย้งทั ศนะแบบองค์รวม ทักษะ
การคิดและการคิดเชิงระบบจิตส้านึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุล
ชีวิตและการเรียน การด้าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข

สาระการปรับปรุง

เพิ่มรายวิชานี้ และน้ารายวิชา
พฤติกรรมมนุษย์และการ
พัฒนาตนมาบูรณาการร่วมกัน
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ทักษะของชีวิตมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระการปรับปรุง

Meaning and importance of life skills; principles,
concepts and theories related to human behavior; self-development
in physical, mind, emotional and social development; contemplation;
dialogue; non-violent communication; transformative Learning; selfawareness and personal development; conflict resolution; holistic;
thinking skills and holistic system thinking; public mind; life skills in
the 21st century; study-life balance, good life and happiness.
GESS301

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน
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การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่
3(3-0-6)
Living in Modern Society
แนวความคิด รูป แบบ ทักษะในการด้าเนินชีวิ ตในสังคม
ปัจจุบัน การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไข
สถานการณ์ ตระหนักถึงการด้าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ แนวทางการปฏิบัติ
ตนในชีวิตประจ้าวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม
Concepts, values of life, life skills in current
societies, behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind,
problem-solving skills, and the awareness of living in modern
societies. Introduce practical guidelines in everyday life and selfadaptation in modern societies and social situations.

สาระการปรับปรุง

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
The King’s Philosophy for Sustainable
Development
หลั กการ แนวคิ ดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่ หั วในรั ชกาล
ที่ 10 ความหมาย หลั กคิ ด หลั กวิ ชา และหลั กปฏิ บั ติของศาสตร์ พระราชาจาก
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด้าริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ การบูรณาการ
เพื่อประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้าจากศาสตร์พระราชา” โดยการปฏิบัติ
ภาคสนามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s philosophy for sustainable development
focusing on the study of the principles based on the royal policy of
King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkornBodin
dradebayavarangkun). Meaning, principles, theories and practices of
the King’s Philosophy derived from the Royal Projects of King Rama
IX (His Majesty King BhumibolAdulyadej) are discussed. The core
principles of understanding, accessibility and development and
philosophy of sufficiency economy are also studied. The 23
principles of His Majesty's works, integrated applications of the 9
progression principles based on King Rama IX’s philosophy are also
practiced by attendingfield trips for local development.

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแนวคิด หลัก
ปฏิบัติตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริ

GESS304
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระการปรับปรุง

เจ้าสัวน้อย
3(3-0-6)
Young Entrepreneurship
การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อด้าเนิน
ธุรกิจ นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0
Modern business options, business preparation,
innovation and business management. Financial provision, business
environment analysis, trends of economy and markets in Thailand
4.0 are also focused.
GESC401
การคิดในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Thinking in The Digital Age
ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะ
ของการคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้อุปกรณ์
ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การปูองกันตนเองในยุคดิจิทัล
Meaning of thinking, basic factors of thinking,
types of thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the
mathematical application to solve daily life problems. Life in the
digital age, the use of digital devices and online applications,
information searching and applying, e-business as will as selfprotection in the digital world.

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด้าเนินธุรกิจ การ
จัดการ วางแผนการลงทุน

GESS305

เพิ่มรายวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษา
ได้ รั บ ความ รู้ ค วามเ ข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ การคิ ด การประยุ ก ต์
ใช้ ชี วิ ต ในยุ ค ที่ มี ก ารเปลี่ ย น
แปลง
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โปรแกรมประยุกต์สานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Office Automations
ความรู้เกี่ยวกับส้านักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในส้านักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลค้าเพื่อจัดการงานเอกสาร การใช้โปรแกรม
ตารางค้านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท้างาน โปรแกรมน้าเสนอ โปรแกรมสื่อสาร
ในส้านักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์
Office automation content and apply computer
skills to the office work by using word processing program to
manage documents, spreadsheet program for work, presentation
program, communication program in the office, and cloud
applications for information storage.
GESC404
สุขภาพทันยุค
3(2-2-5)
Modern Health
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียด และการจัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร การบริโภค
อาหาร การออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
Health knowledge, happiness, stress and stress
management, health safety, the fundamental knowledge of food, food
consumption and exercise.

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้ รั บ ความ รู้ ค วามเ ข้ า ใจ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการท้างานใน
อนาคตได้

GESC402
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เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ดู แ ลสุ ข ภาพเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดี

สาระการปรับปรุง

นักค้นคว้าข้อมูล
3(2-2-5)
Information Explorers
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database Searching,
OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application และ Application อื่น ๆ
ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
พร้อมทั้งการน้าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย
The Information technology literacy (Database)
Searching, OPAC and information management by using Google
applications and others. Writing citation and bibliography is
practiced. Skills of using information ethically are focused as well
as the information presentation in different forms is trained.
GESC406 รู้ทันโลก
3(2-2-5)
World Knowledge
การด้าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งธรรมชาติ มนุ ษ ย์ แ ละสรรพสิ่ ง การใช้ พ ลั ง งานใน
ชีวิตประจ้าวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลก ทั้งระบบ
ที่น้าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน
Explore lifestyles in the fast changing world. The
understanding of the relationship between nature, human and all
other things are also included. The use of energy in daily life and
ecosystem as well as the knowledge of World science leading to
the change towards sustainable lifestyles will be discussed.

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสื บ ค้ น
และทักษะการใช้สารสนเทศที่
หลากหลาย

GESC405
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เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้ รั บ ความ รู้ ค วามเ ข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ การธรรมชาติ ระบบ
ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด
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การจัดการธุรกิจออนไลน์
3(2-2-5)
Online Business Management
จุ ดประกายการเริ่ มประกอบธุ ร กิ จ ออนไลน์ ทิ ศทางและ
แนวโน้มตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจ
ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์
Stimulate the online business startup inspiration.
Discuss the online market directions and trends, online business
financial instruments, online business media designs, online
business data analysis and online business logistic systems.

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้นักศึ กษา
ได้รั บความรู้ ความเข้ าใจแนว
ทางการประกอบธุรกิจออนไลน์
ที่ประสบผลส้าเร็จ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
GESC408

การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Health Care
ความหมายและองค์ ประกอบของสุ ขภาพ การดู แลสุ ขภาพ
แบบบูรณาการด้านอาหาร การออกก้าลังกาย และการจัดการความเครียด เพื่อการมี
คุณภาพชีวิต ที่ดีตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผิดทางด้านสุขภาพ
Definition and composition of wellness, integrated
health care exercises and stress management, improvement of the
quality of life and right views of wellness.
GES0501
วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
Thinking Analysis
กระบวนการคิด วิธีคิด คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล

-

-
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-

-
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Thinking process, ways of thinking,
Mathematics decision making, information technology for data
analysis and presentation.
GES0503
ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Life and Technology
เทคโนโลยี ใ นชี วิ ต ประจ้ า วั น ผลกระทบจากเทคโนโลยี
ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์
Technology in daily life, technology effects, security,
ethics and computer laws.
GES0701
อาหารและโภชนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
ของร่างกาย ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สภาวะอาหาร
และโภชนาการในปัจจุบัน
Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional
status, food consumption for wellness, situation of food and nutrition.
GES0502
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและมลพิ ษ สิ่ ง แวดล้ อ มใน
ชีวิตประจ้าวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อการปูองกัน
และควบคุมมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด้ารงชีวิตหลักการอนุรักษ์
พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง

สาระการปรับปรุง
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GESC403

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
Modern Lifestyle and Environment
การปรับค้าอธิบายรายวิชาให้มี
การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัย
พิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระการปรับปรุง

ให้สอดคล้องกับการด้าเนินชีวิตยุคใหม่
Apply the fundamental knowledge of science and
technology to analyze the situations of natural resources,
environments and disasters to raise responsibility awareness for
natural resources, and environments, including natural resource
conservation and disaster management to be in accordance with
modern lifestyles.
GESC407
นวัตกรรมการเกษตร
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และมี
Agriculture Innovation
การปรับค้าอธิบายรายวิชาให้มี
ความส้าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ้าวัน ธุรกิจเกษตร ความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เบื้องต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร
เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม
Importance of agriculture in daily life, basics of
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity in the
agricultural systems, agriculture for recreation, safe agriculture,
application of local wisdom and revolution in agricultural
technology and innovation.
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สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อน้าไปสู่แนวทางการ
วิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง
Knowledge of environment in daily life,
environmental preservation and technologies for the prevention and
control of pollution, relations between energy and life, principle of
energy conservation, World and Nature System, environmental
changes and natural disasters, environmental solutions in real life.
GES0601
นวัตกรรมการเกษตร
3(3-0-6)
Agriculture for Life
การเกษตรในชีวิตประจ้าวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตร
ปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร
Agriculture in daily life, agriculture for recreation,
safe agriculture, revolution in agricultural technology.
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สาระการปรับปรุง
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GES0801

งานช่างในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Jobs on a Daily Basis
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ช่ า งพื้ น ฐาน
การบ้ ารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟู าภายในบ้ านและส้ านั กงานระบบสุ ขภั ณฑ์
ระบบแสงสว่าง การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้
Study and practice on the use of basic hand tools,
the maintenance of electrical equipments in the home and office,
the sanitary system, the lighting system, the materials linkage, and
the value-added materials.

-

GESH204
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วัยใส ใจสะอาด
3(3-0-6) รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
Youngster with Good Heart
มนุษยศาสตร์
การทุ จ ริ ต การปู อ งกั น การทุ จ ริ ต จิ ต ส้ า นึ ก สาธารณะ
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อปูองกันการทุจริต
Corruption, corruption prevention, public awareness,
distinction of self-interest and common interest, community
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency economy
philosophy for preventing corruption.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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GESH205

รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์

รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์
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นักสืบชุมชน
3(2-2-5)
Community Detective
ความหมายและความส้าคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น แหล่ งทรั พยากรสารสนเทศท้องถิ่ น การสื บค้น ทรั พยากร
สารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การบริการและการ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น
Definition and Importance of local Information, local
wisdom, local sources information, searching for local information, local
information management process, local Information services and
dissemination.
GESH206
มนุษยชาติ
3(3-0-6)
Humankind
เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก ทักษะ
การด้ารงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของ
มนุษย์ การเข้าใจปัญหา และการปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดในทุกสถานการณ์
Race of Mankind, civilization, way of life/culture,
relations and communication between humanity; Living on the
basis of ethnic differences, culture and religion; Keeping up with
the situation; Awareness; Living skills in normal and critical
conditions; Controlling human emotional states; Understanding
problems and adjusting itself to survive in every situation.

สาระการปรับปรุง
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รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์
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ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์
3(2-2-5)
Cyber Security and Confidentiality
ความหมาย ความส้าคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
ยุคดิ จิทั ล การใช้สารสนเทศจากสื่ อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภั ย แนวทาง
การปูองกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ และ
กลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุคดิจทิ ลั
ที่เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจ้าเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหล่านี้เพื่อให้
อยู่รอดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Precise definition and considerable importance of
digital technology security, reasonable use of information, ways to
prevent threats in the digital age caused by the usage of
technology. Content analysis and preventive screening of
information from technological media and knowing about fake
news in the digital age caused by the use of technology media. It is
necessary to genuinely have these knowledge and necessary skills
to survive without being a victim of electronic crime.
GESH208
นวัตกรรมทาเองได้
3(2-2-5)
Do it yourself Innovations
การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วย
ตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้ องถิ่น การทดสอบนวัตกรรม
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพและชีวิตประจ้าวัน

สาระการปรับปรุง

รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระการปรับปรุง
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ตลอดจนกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การนวั ต กรรมและเทคโนโลยี อ อกสู่ ต ลาดเพื่ อ
การพาณิชย์
Creative thinking, knowledge, the model of
innovation and technology, process design and creative innovation
by myself from waste materials or easy to find materials in local,
innovation testing and innovation application for community,
careers, and daily life as well as strategic management and
technology for commercial.
GESH209
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่ 3(3-0-6)
รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
Local Culture and Modern Identity
มนุษยศาสตร์
ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่งการเรียนรู้
ของชุมชน
History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts
environment and local identity from the community learning center.

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

1. กลุ่มวิชาแกน
4131009
ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Physics
ปริมาณทางฟิสิกส์ การวัดและระบบหน่วย แรงและ
การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ คลื่นกล
ไฟฟูา คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาเบื้องต้น และปฏิบตั ิการที่เกีย่ งข้องกับหัวข้อเหล่านี้
Physical quantities, measurements and unit
systems, forces and motions, work and energy, fluid mechanics,
thermodynamics, mechanical waves, electricity, introduction to
electromagnetic waves, and experiments involving these topics.
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีเบื้องต้น
ทฤษฎีกรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร์
Atomic structures; periodic table of elements;
fundamentals of chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids
and solution; fundamentals of chemical equilibria; acid-base
theories, salts and buffers

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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4211113

สรุปสาระการปรับปรุง

5001103

เคมีทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Chemistry
ธาตุและตารางธาตุ ธาตุจ้าเป็นส้าหรับสิ่งมีชีวิต สสารและ
สถานะของสสาร สารละลายและสมบัติสารละลาย สมดุลเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ในระบบนิเวศทางการเกษตร กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ ปริมาณสารสัมพันธ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Elements and periodic table, essential elements
for living organisms, matter and state of matter, solution and its
properties, chemical equilibrium, chemical reaction in agricultural

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช าและ
ค้าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สุ ต ร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
หลั ก สู ต ร โดยรวมเนื้ อ หาระหว่ า ง
รายวิ ช าเคมี ทั่ ว ไปเข้ า กั บ รายวิ ช า
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

4211114
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ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2) ecosystem, acid, base, salts and buffer, stoichiometry, and
General Chemistry Laboratory
related laboratories
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211113 เคมีทั่วไป
หรือเรียนควบคู่กัน
เทคนิค ทั่วไปและเครื่ องมื อที่ ใช้ใ นปฏิบัติ การเคมีทั่ วไป
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การสกัดด้วยตัวท้าละลาย โครมาโตกราฟี
แบบกระดาษ การกลั่นธรรมดาและการกลั่นล้าดับส่วน การหาจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลว การหาค่าคงที่ของแก๊ส การเตรียมสารละลาย สมดุลเคมี
เบื้องต้น การหาค่าพีเอชของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ สมดุลไอออนิก
สารละลายบัฟเฟอร์
General techniques and instruments in general
chemistry laboratory; chemical safety in laboratory; solvent
extraction; paper chromatography; normal distillation and
fractional distillation; boiling points and melting points;
determination of gas constant; preparation of solutions;
fundamentals of chemical equilibria; pH of solution
determination by using indicators; ionic equilibria; buffer
solutions

สรุปสาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4212513

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Organic chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211113 เคมีทั่วไป
และ 4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
Prerequisite : 4211113 General Chemistry
and 4211114 General Chemistry Laboratory
โครงสร้างและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การเตรียมและ
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ ส้ า คั ญ ของสารประกอบ ไฮโดรคาร์ บ อน แอโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอมีน แอลดี
ไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอก ซิลิกและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Structures and general properties, nomenclature,
preparation and essential chemical reactions of hydrocarbons;
aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols ethers,
amines, aldehydes, ketone, carboxylic acids and derivatives and
related laboratories.
4213305
ชีวเคมีทั่วไป
3(2-3-6)
General Biochemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
Prerequistite : 4212513 General Organic chemistry
น้้า โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์
เมแทบอลิซึม การควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม หลักการทางพันธุ
วิศวกรรมเบื้องต้น และบทปฏิบัตกิ ารที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

5001104

ชีวเคมีทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Biochemistry
ความรู้เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ชีวเคมีเบื้องต้น โครงสร้าง สมบัติ
และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารชีว
โมเลกุล การสังเคราะห์แสงและการตรึงไนโตรเจน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic organic chemistry knowledge, basic
biochemistry, structure, properties and function of biomolecules, the

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช า และ
ค้าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สุ ต ร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

chemical changes of biomolecules, photosynthesis and nitrogen
fixation, and related laboratories
5001102

ชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Biology
ความหมายของชี ว วิ ท ยา โครงสร้ า งและหน้ า ที่ เ ซลล์
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ โครงสร้างและสรีระวิทยาของพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์
และการเจริญของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ การจัดจ้าแนกสิ่งมีชีวิต พลังงาน
กับสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Cell, structure and function of plant and animal,
classification of organism, cellular reproduction, structure and
physiology of plant and animal, reproduction and maturity of
plant and animal, genetics, energy and organism, ecology and
environmental science, and related laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช าและ
ค้าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สุ ต ร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
หลั ก สู ต ร โดยรวมเนื้ อ หารายวิ ช า
ดังนี้
- ชีววิทยาทั่วไป
- ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เข้าด้วยกันเป็นรายวิชาชีววิทยาทาง
การเกษตร
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Water, structures, properties and roles of
biomolecules, enzymes, metabolisms, gene expression controlling,
principles of basic genetic engineering and related laboratories.
4331113
ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
คุ ณ สมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต สารเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจ้าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา
Properties of organism, chemical substance in
organism, cells, structure and function of plants and animals,
genetics, evolution, classification of organism, ecology.
4331114
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-2)
General Biology Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป
หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 4331113 General Biology or
Corequistite
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ สารเคมี ใ น
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์
การเจริญ เติบโตและพัฒนา การแบ่ งเซลล์ การจ้า แนกประเภทสิ่งมีชีวิ ต
ระบบนิเวศวิทยา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดออก โดยบูรณาการรายวิชา
พันธุศาสตร์ทั่วไป กับรายวิชา
การปรับปรุงพันธุ์พืชเข้าด้วยกัน
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Scientific methods, microscopy, chemical substance
in organism, cell, respiration, photosynthesis, tissues, reproduction,
growth and development, cell division, classification of organism,
ecosystem.
4333406
พันธุศาสตร์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Genetics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite : 4331113 General Biology
ความรู้ พื้ นฐานทางพั นธุ ศาสตร์ พั นธุ ศาสตร์ ของเมนเดล
บทขยายพั นธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็ นและการทดสอบไคแสควร์
พันธุศาสตร์ของเพศและการวิเคราะห์พงศาวลี พันธุศาสตร์ปริมาณ ยีนและ
โครโมโซม การจ้าลองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การกลาย พันธุวิศวกรรม
พั นธุ ศาสตร์ ประชากร อิ ทธิ พ ลของพั นธุ กรรมฝุ ายแม่ และการถ่ ายทอด
พันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซม และการฝึกปฏิบัติ
Basic knowledge on genetics, Mendelian genetics,
extension of Mendelian genetics, genetic probability and Chi-square
test, genetic of sex and pedigree analysis, quantitative genetics,
gene and chromosome, DNA replication, gene expression, mutation,
genetic engineering, population genetics, maternal effect and
extrachromosomal inheritance and practices.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4362109

5001105

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร
3(2-2-5)
Agricultural and Food Microbiology
ชนิดของจุลินทรีย์ทางการเกษตรและอาหาร การเจริญ
เติบโตของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการผลิตพืช สัตว์น้า และ
กระบวนการผลิตอาหาร จุลินทรียก์ ่อโรคทางพืช สัตว์น้า และอาหาร การแยก
และตรวจวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้้า อากาศ ดิน และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ การเก็บ
รักษาจุลินทรีย์ มาตรฐานและความปลอดภัยของจุลินทรีย์ทางการเกษตรและ
อาหาร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Types of microorganism in agriculture and food,
microorganism growth, roles of microorganism in plant and
aquaculture production and food processing, pathogenic in plant
aquaculture and food, Isolation and analyze of microorganism
types in water air soil and food product, microorganism control,
utilization of microorganism, preservation of microorganism,
standard and microbial safety in agriculture and food, and related
laboratories
5001101
คณิตศาสตร์ทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Mathematics
การค้านวณพื้นที่ ปริมาตร การวัดและระบบหน่วย การแปลง
ระบบจ้ า นวนจริ ง ฟั งก์ ชัน และกราฟ ฟั งก์ ชัน พี ชคณิ ต
หน่วย บัญญัติไตรยางศ์ สมการก้าลังสอง และระบบสมการเชิงเส้น
ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์ ล้าดับและอนุกรม

สรุปสาระการปรับปรุง
เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า และค้ า อธิ บ าย
รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการวิพ ากษ์ห ลั ก สุต ร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร
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จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
General Microbiology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยา
ทั่วไป และ 4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
Prerequistite : 4331113 General Biology and
4331114 General Biology Laboratory
ประวัติความเป็นมา กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์ เทคนิคพื้นฐานส้าหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและเมแทบอลึซึม
พันธุกรรมของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ การจ้าแนกประเภทของจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ การควบคุมโรคและการติดเชื้อ และ
วิทยาภูมิคุ้มกัน
The historical foundations of microbiology,
microscopes, the structures and function of microbial cells,
fundamental microbial techniques, growth and metabolisms of
microorganisms, microbial genetics and its applications, the
classification of microbes, microbial environment and its
applications, disease controls and infections, and immune system.
4571211
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า และค้ า อธิ บ าย
รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการวิพ ากษ์ห ลั ก สุต ร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า และค้ า อธิ บ าย
รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการวิพ ากษ์ห ลั ก สุต ร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

172

Area and volumetric calculation, measurements
Real system, functions and graphs, algebraic
functions, transcendental functions, analytic geometry, sequences and unit system, unit conversion, cross-multiplication, quadratic
equations and system of linear equations
and series.
5004912
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
3(2-2-5) 5003113
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรและอาหาร 3(2-2-5)
Statistics for Agricultural Research
Statistics for Agricultural and Food Research
สถิติและวิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ่วนกลาง
สถิติพื้นฐานและวิธีการทางสถิติในการวิจัยทางการเกษตร
และการกระจาย การทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบสองตัวอย่าง
และอาหาร หลักการการวางแผนการทดลอง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ไคสแควร์ หลักการการวางแผนการทดลอง การออกแบบการทดลองและ
การเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การถดถอยและ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดลองแบบแฟกตอเรียล การเปรียบเทียบ สหสัมพันธ์อย่างง่าย และการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติ
ค่าเฉลี่ย การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย
Basic statistics and statistical methods for for
Statistic and statistical methods, measurement of
agricultural and food research, concepts of experimental design,
central tendency and distribution, hypothesis testing, comparison of hypothesis testing, comparison of means, statisticalanalysis of
two samples, chi-square, concepts of experimental design,
variance, simple linear regression and correlation, and application
experimental design and analysis of variance,. factorial experiment, of statistics programs
comparison of means, simple linear regression and correlation.
2. กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
5004909
สัมมนาทางการเกษตร
1(1-0-2) 5003907
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1(0-3-2)
Seminar in Agriculture
Seminar in Agricultural and Food Technology
การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจของ
การค้ น คว้ า เอกสารทางวิ ช าการในหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจของ
งานวิจัยทางเกษตรศาสตร์ที่ทันสมัย วิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นรายงานและ งานวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร และอาหารที่ทันสมัย วิเคราะห์ เรียบเรียง
น้าเสนอภายใต้การแนะน้าของอาจารย์ผู้ควบคุม
เป็นรายงานและน้าเสนอภายใต้การแนะน้าของอาจารย์ผู้ควบคุม

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา
และปรับค้าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้สอดล้องกับหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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Review literatures on current interesting topics
Review literatures on current interesting topics in
in agricultural sciences, analyses, writing report and then giving agricultural and food technology, analyses, writing report and
presentations under advisor’s supervision.
then giving presentations under advisor’s supervision
5003111
โปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5)
และอาหาร
Application Software Packages for Agricultural
and Food Technology
การใช้ อุ ปกรณ์ ดิ จิ ทั ล โปรแกรมประยุ กต์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส้ าหรั บงานทางด้ านเทคโนโลยี การเกษตรและอาหาร รวมทั้ ง
การประยุ กต์ ใช้ ข้ อมู ลสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ (GIS) และข้ อมู ลขนาดใหญ่ (Big
data) เพื่อการวางแผนการผลิต และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The use of digital devices, software programs and
applications, and information technology for agricultural and food
technology, including application of geographic information system (GIS)
and Big data for production planning, and related laboratories
5012102
ปฐพีวิทยา
3(2-2-5) 5011401
การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตพืช 3(2-2-5)
Soil Science
Environmental Management for Crop Production
ความส้ าคั ญของดิ น การก้ าเนิ ดดิ น การส้ ารวจและการ
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างดิ น น้้ า พื ช และสภาพภู มิ อากาศ
จ้าแนกดิน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางปฐพีวิทยา สมบัติทางกายภาพ เคมี หลั ก การและเทคนิ ค การให้ น้ า แก่ พื ช ความสั ม พั น ธ์ ข องธาตุ อ าหารต่ อ
และชี วภาพของดิ น อิ นทรี ยวั ตถุ ในดิ น ธาตุ อาหารพื ช ปุ๋ ยและการใช้ ปุ๋ ย การเจริญเติบโตของพืชปุ๋ย การใช้ปุ๋ย และการปรับปรุงบ้ารุงดิ นเพื่อการเกษตร
การอนุรักษ์ดินและน้้า ปฏิบัติการการก้าเนิดดิน การวิเคราะห์สมบัติต่าง ๆ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
ของดิน การหาความชื้นของดิน การเปรียบเทียบสมบัติของปุ๋ยโดยการปลู ก

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
และปรั บ ค้ าอธิ บ ายรายวิ ชาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หรือทดลอง การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงบ้ารุงดินและพืช
The importance of soils, soil genesis, soil survey and
soil classification, Geographic information system (GIS) in soil science,
soil physical, chemical and biological properties, soil organic matter,
mineral plant nutrition, fertilizers and theirs application, soil and water
conservation, laboratory of soil genesis, analysis of soil properties,
moisture of the soil, comparison of fertilizer properties by plant or
experimental, composting, production and application of organic
fertilizer to improve soil and plants.

Relationships among soil, water, plant and
climate, principles and techniques of irrigation for crop, the
relationship of nutrients on plant growth, fertilizers and theirs
application, and soil improvement for agriculture, and related
laboratories

5082105

5083105

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3(2-2-5) เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
Integrated Pest Management
และปรั บ ค้ าอธิ บ ายรายวิ ชาเพื่ อ ให้
ชนิดและลักษณะการท้าลายของศัตรูพืช ผลกระทบและ สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร
ความเสียหายของศัตรูพืช การระบาดของศัตรูพืช การพยากรณ์การระบาด
และการตัดสินใจในการจัดการ หลักการควบคุม ศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การวางแผนและการด้ า เนิ น งานระบบการจั ด การศั ต รู พื ช แบบผสมผสาน
กรณีศึกษาการจัดการแมลง โรคพืช และวัชพืช และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Pests and crop destruction, impacts and damages
caused by pest, pest outbreak, outbreak forecasting and management
decision, principles of integrated pest management, planning and
implementation of integrated pest management system, case studies
on insect, plant disease and weed management, and related
laboratories
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ศัตรูพืชและการป้องกันควบคุม
3(2-2-5)
Plant Pests and their Control
นิยามและความส้ าคัญของศั ตรูพืช (วัชพืช แมลงศั ตรูพื ช
โรคพืช และสัตว์ศัตรูพืช) การเข้าท้าลายและความเสียหาย การจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสานและการควบคุมโดยชีววิธี และมีการศึกษานอกสถานที่
Definitions and important roles of plant pests
(weed, pest insects, plant diseases-with various causing agents,
and animal pests) destructions and damages, pest management
using control integrated approaches and biocontrol, field trips.

สรุปสาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5112102

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

5121201

เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
Agricultural and food equipment and machinery รายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับหลักสูตร
กลศาสตร์เบื้องต้น ประเภทเครื่องมือและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรและอาหาร การเลือกใช้เครื่องมือใหถูกลักษณะของงาน ทักษะ
การใชเครื่องมือ การปรับปรุงและบ้ารุงรักษาเครื่องมือโดยหลักการ TPM และ
ความปลอดภัยในการท้างาน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to machanics, types of agricultural
and food equipment and machinery, selecting and using the right
tool for the right job, tool technician skills, machine tool
maintenance using TPM principle, and work safety, and related
laboratories
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เทคโนโลยีการให้น้าแก่พืช
2(1-2-3)
Irrigation Technology
ความสั มพั นธ์ ระหว่า งดิ น น้้า พื ช หลัก การและเทคนิ ค
การให้น้าแก่พืช แหล่งน้้า การวางแผนผังการให้น้า เครื่องมือ และอุปกรณ์
ในการให้น้ากับพืช ความก้าวหน้าของการให้น้าแก่พืช
Soil- water- plant relationship, principles and
techniques of irrigation for crop, water body, water application
planning, tools and equipment used in irrigation, the progress of
irrigation for crops.
5121102
ทักษะพื้นฐานงานช่างและเครื่องจักรกล
3(2-2-5)
ทางการเกษตร
Basic Skill of Construction Work and
Agricultural Machinery
ประวัติ ความส้าคัญ และการพัฒนาเครื่องมือช่างเกษตร
ความปลอดภัย ในการท้า งาน งานโลหะ งานไม้ งานปู น งานไฟฟู า และ
งานประปาเบื้ อ งต้ น หลั ก การท้ า งานของเครื่ อ งยนต์ ต้ น ก้ า ลั ง และ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
The history, importance and development of
construction work for agriculture. Work safety. Metal, wood,
cement, electrical and water supply work. Principle of power
engine and agricultural machinery.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5161101

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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หลักพืชศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Plant Sciences
การจ้ า แนกประเภทพื ช ลั กษณะทางรู ปพรรณสั ณ ฐาน
สรีรวิทยาและกายวิภาคของพืช โครงสร้างและหน้าที่ส้าคัญของราก ล้าต้น
ใบ ดอก ผลและเมล็ดของพืช กระบวนการโภชนาการในพืช การเจริญเติบโต
และพั ฒนาการของพืช ปัจจั ยที่มี ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพื ช
หลั กการพิ จารณาเลื อกพื ชที่ ปลู ก หลั กการปลู กพื ชและระบบการปลู กพื ช
การบ้ารุงรักษาพืช หลักการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช การปูองกันก้าจัด
ศัตรูพืช หลักการเก็บเกี่ยวและวิทยาการเก็บเกี่ยวผลผลิต
Plant classification, morphological characters,
anatomy and physiology of plants, structure and function of
roots, stems, leaves, flowers and seeds of plants, nutrition in
plants, growth and development of plants, factors affecting the
growth and development of plants, criteria of crops selection,
cropping systems, plant management, propagation and plant
breeding, plant pest control, harvest and post harvest.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

5163101

177

สรีรวิทยาการผลิตพืช
3(2-2-5)
Physiology of Crop Production
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป
และ 4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป หรือเรียนควบคู่
Prerequistite : 4331113 General Biology and
4331114 General Biology Laboratory or corequistite
กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต
เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้้า การขนถ่ายธาตุอาหารและ
น้้า การเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ความสัมพันธ์
ระหว่างแหล่งผลิตอาหารและแหล่งสะสมอาหารของพืช และการปรับตัว
ของพืชในสภาพแวดล้อมวิกฤติ
Physiological processes of plant related to crop
production for examples: photosynthesis, respiration, plant
nutrient and water movement. Plant growth and development,
yield and yield component, relationship between source and
sink in plants and plant adaptation to environmental stress.
5172101
หลักการขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Principles of Plant Propagation
ประโยชน์และความส้าคัญเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่าง ๆ
อุปกรณ์และการเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พื ช การดูแล
รักษา การใช้สารเคมี และเทคนิคต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

5173107

เทคนิคการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)
Plant Propagation and Breeding Techniques
ประโยชน์และความส้าคัญของการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชประโยชน์
และความส้าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักพันธุศาสตร์ เพื่อการปรับปรุง
พันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
ปรั บ ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าโดยรวม
เนื้ อ หาระหว่ า งรายวิ ช าหลั ก การ
ขยายพั น ธุ์ พื ช และรายวิ ช าการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Benefits and importance of plant propagation,
factors related to plant propagation, plants propagated by various
methods, equipment and place arranged for propagation,
management, use to chemical substance and techniques to plant
propagation.
5173301
การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Plant Breeding
รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 4333406 พันธุศาสตร์ทั่วไป
หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequistite : 4333406 General Genetics or
corequistite
ความส้าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักพันธุศาสตร์เพื่อ
การปรั บปรุ งพั นธุ์ พื ช วิ ธี การคั ดเลื อกพั นธุ์ พื ชผสมตั วเอง และพื ชผสมข้ าม
การปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ ลู ก ผสม การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ชโดยการก่ อ กลายพั น ธุ์
การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อต้านทานต่อโรคและแมลง การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อ
ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมเครียด และเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช
Importance of plant breeding, concepts in
genetic principles of plant breeding, methods to select selfand-cross-pollinated crops, hybrid breeding, methods of
mutation breeding, breeding for diseases and insects resistance,
breeding for environmental stress resistance, and
biotechnology in plant breeding.

Benefits and importance of plant propagation,
factors related to plant propagation, plant propagation procedures
and techniques, benefits and importance of plant breeding, concepts
in genetic principles of plant breeding, procedures and techniques for
self-pollinated and cross-pollinated crops, and related laboratories

สรุปสาระการปรับปรุง
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สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

5073604

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(1-2-3) ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา และ
Entrepreneurship in Agriculture
ปรั บ ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อ ให้
and Food Business
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร
แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็ น ไปได้ ข องธุ ร กิ จ การจั ด ท้ า แผนธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ แ ละกลยุ ท ธ์ ด้ า น
การตลาด การจัดการด้านการผลิต การเงิน การบริหารองค์การ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบริการของภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร
Concept of agriculture and food entrepreneurship,
new entrepreneurs, business opportunity assessment, business
feasibility analysis, setting business plans, marketing strategies and
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หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Principles of Animal Production
ประโยชน์ และความส้ าคั ญ ของการเลี้ ยงสั ตว์ เ ศรษฐกิ จ
พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการและการเลี้ยงดู อาหาร
และการให้อาหารสัตว์ โรคและการปูองกัน การจัดจ้าหน่าย ปัญหาในการเลี้ยง
สัตว์ และการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย
Utilization and potential of livestock, breeds of
livestocks, animal mating, animal breeding, animal husbandry
and animal management, animal feed and feeding, animal
diseases and principle of disease control, problems in
development of animal husbandry.
5202101
การประกอบการทางธุรกิจเกษตร
3(2-2-5)
Entreneurship in Agribusiness
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ที่ประสบความส้า เร็จ การประเมินโอกาสทางธุ รกิจ การวิเ คราะห์ค วาม
เป็ นไปได้ข องธุร กิ จ การจั ดท้ าแผนธุ รกิ จ การวิ เคราะห์แ ละกลยุท ธ์ด้ า น
การตลาด การจัดการด้านการผลิต การเงิน การบริหารองค์การ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบริการของภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตร
New entrepreneurship, qualifications of successful
entrepreneur, business opportunity assessment, business
feasibility analysis, managing business plan, marketing strategies
and analysis, production management, financial management,
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organizations management, related laws, government services analysis, production management, financial management,
for agribusiness.
organizations management, related laws, government services for
agriculture and food business
5001106
โลกทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2(1-2-3)
Agricultural and Food Technology Vision
ศึกษาภาพรวมของงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร โดยเน้นความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ความรู้ทั่วไปทางด้าน
เทคโนโลยีทางด้านการผลิตพืช สัตว์ สั ตว์น้า และอาหาร มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร แนวโน้มธุรกิจเกษตรและอาหาร
โอกาสในการประกอบอาชีพ การศึกษาดูงานภาคสนามฟาร์มเกษตรแบบครบวงจร
An overview of agricultural and food technology study
with emphasis on the importance of this field to Thailand economic, basic
knowledge related on the technology of plant, animal aquatic animal,
and food production, standard and safety of agriculture and food
products, trends in agriculture and food business, the career opportunities
and positions, field work visiting the integrated agricultural farm
5071601
โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต้น
2(1-2-3)
Basic Agribusiness and Food Business Model
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและอาหาร เครื่องมือที่
ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ลูกค้า การสร้างคุณค่า
ช่องทาง ความสั มพันธ์ กับลู กค้ า กระแสรายได้ ทรั พยากรหลั ก กิ จกรรมหลั ก
พันธมิตรหลัก และโครงสร้างต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร

สรุปสาระการปรับปรุง
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Introduction to agribusiness and food business,
business model canvas and components include: customer
segments, value propositions, channels, customer relationships,
revenue streams, key resources, key activities, key partners, and
cost structure to agriculture and food business
5072301
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
2(1-2-3) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Logistics Management and Supply Chain
บริบทของหลักสูตร
ความส้าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ในห่วงโซ่อาหาร ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวชี้วัด การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์
ในยุ คดิ จิ ตอล การจั ดการผลผลิ ต และการจั ดการคุ ณภาพในห่ วงโซ่ อุ ปทาน
การจัดหาวั ตถุดิ บ การบริ หารสินค้ าคงคลังและการคลังสิ นค้ า การขนส่งและ
การกระจายสินค้าเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงาน
ในห่วงโซ่อุปทาน การศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา
Importance of supply chain management and
logistics in food chain, supply chain drivers and matrices, logistics
network design in digital age, production management and quality
management in supply chain, raw material procurement, inventory
management and warehousing, transportation and distribution,
information technology and coordination in supply chain, field study
and case studies

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
และการถนอมอาหาร
Postharvest Technology and Food Preservation
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติที่
ดีในการเก็บรักษาและการควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดการและการเตรียม
วัตถุดิบอาหาร การแปรรูปอาหารโดยการหมักดอง การแช่อิ่ม การแช่เย็น
การแช่แข็ง การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Impact factors of postharvest of agricultural
products, post-harvest physiological changes, and good practices
for storage and quality control of postharvest of agricultural
products, handling and preparation of food raw materials, the
principles and food processing such as fermentation, pickle,
thermal, drying, chilling, freezing, packing and storage, processing
parameters that influence the food product qualities, and related
laboratories
5073504
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5)
Food Product Development and Packaging
หลักการและกระบวนการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ การสร้างและ
คัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนผั งโมเดลธุ รกิจส้าหรั บผลิตภั ณฑ์ ต้นแบบ
การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีในการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้ประสาท

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5072403
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2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
บังคับเรียน
1552608
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3)
English for Agriculture Technology
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษทางการสื่ อ สาร พร้ อ มเน้ น
ค้าศัพท์และบทอ่านเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการค้นคว้า
และน้าเสนองานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร
the communicative English skills in agricultural
contexts with an emphasis on specific vocabulary and reading
from printed and on-line materials. Inquiry and presentation

5003112

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
และอาหาร
ปรับค้าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับ
English for Agricultural and Food Technology บริบทของหลักสูตร
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้น
ค้าศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และการใช้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม
Development of the communicative English
skills with an emphasis on specific vocabulary in agricultural and

183

สัมผัสในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อาหาร การวิจั ยผู้ บริ โภค และการประเมิ นอายุ
การเก็บรักษา บทบาทของบรรจุภัณฑ์ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์
หลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of product development, product
development process, creating and screening new product
concepts, prototype development, development of formulas and
processes, product testing, sensory evaluation for food product
development, consumer survey and shelf life assessment, role of
packaging, the types and qualities of packaging materials,
selection of suitable packaging for food, food packaging and
nutrition labeling, packaging design, and related laboratories
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food contexts, and the use of English ability as a tool to search
for more information and knowledge
5073101
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
2(1-2-3) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
สินค้าเกษตรและอาหาร
ปรับค้าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับ
Agricultural and Food Products Standard and
บริบทของหลักสูตร
Quality Assurance
ความส้ า คั ญ ของคุ ณ ภาพ กฎหมายและมาตรฐานสิ น ค้ า
เกษตรและอาหาร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม (HACCP) ในการผลิตสิน ค้าเกษตรและอาหาร การจัด ท้าระบบ
เอกสารความปลอดภัยอาหาร ระบบบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ 5ส, QCC,
KAIZEN, TQC, 7 wastes และอื่น ๆ เครื่องมือคุณภาพ ระบบประกัน
คุณภาพต่าง ๆ ได้แก่ ฮาลาล, ISO และอื่น ๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Importance of quality, regulation and standard of agricultural and food
products, good agricultural practice (GAP), good manufacturing practice
(GMP), hazard analysis critical control point (HACCP) for agricultural and
food production, document system for safety management, quality
management system; 5S, QCC, KAIZEN, TQC, TQM, 7 wastes, etc,
quality tools, quality assurance system; Halal, ISO, etc, field trip
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มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural standards and laws
มาตรฐานสินค้าเกษตร การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ระบบต่ าง ๆ และหน่ว ยงานรับรองมาตรฐาน ขั้ นตอนการผลิต พืชตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรของไทย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ
และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเกษตร
Agricultural standards, certificate of various
standard systems to agricultural products and accreditation
standards, crop production process under Thai agricultural
standards, general knowledge of the laws, regulations, and acts
about agriculture.
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เกษตรเพื่อชุมชน
1(0-2-1)
Agriculture for Community
ศึ ก ษานอกสถานที่ ถึ งความส้ า เร็ จ ความล้ ม เหลว หรื อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นทางการผลิตพืช หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชของ
ชุมชนใกล้เคียง และน้าปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์และอภิปราย
Field studies on success and problems in plant
production and related activities from nearby communities.
Students are required to analyse and discuss the problems.

หลักการผลิตผัก
3(2-2-5)
Principles of Vegetable Production
ความส้ า คั ญ และประโยชน์ ข องผั ก การจ้ า แนกผั ก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติ บโตและการพัฒนาของผัก พันธุ์และเมล็ด
พันธุ์ผัก การวางแผนการผลิต การปลูกและการบ้ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว
การเก็บรักษา การตลาด และเทคโนโลยีการผลิตผักที่ทันสมัย
Importance and utilization of vegetables, vegetable
classification, growth and development factors of vegetables,

สรุปสาระการปรับปรุง

นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Agricultural and Food Innovation for Community
ศึ ก ษานอกสถานที่ ถึ งความส้ า เร็ จ ความล้ ม เหลว หรื อ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางการเกษตรและอาหาร หรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเกษตรและอาหารของชุมชนใกล้เคียง และน้าปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์
และอภิปรายเพื่อน้าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร
เพื่อพัฒนาชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรและอาหารที่ได้สู่ชุมชน
Field studies on success and problems in agriculture
and food and related activities from nearby communities, analyzing
and discussing the problems leading to agricultural and food
innovation creation for quality of community improvement, transfer
the knowledge of the agricultural and food innovation to the
community
5163301
การผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-2-5)
Vegetable Crop Production and Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผัก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก
การปลูก การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกผัก การเก็บเกี่ยว
และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผัก และการตลาดผัก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to vegetables, suitable environment on
vegetable growths, planning of vegetable cultivation, selection of

เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
ปรั บ ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

5074501
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varieties and seeds, planting and treatment, modern technology usage
in the vegetable cultivation, harvesting and post-harvesting, and
vegetable marketing, and related laboratories
5162604
เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
Field Crop Production Technology
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเจริญเติบโต การเขตกรรม การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และการใช้
ประโยชน์พืชไร่เศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Botanical characteristics, factors affecting plant
growth, plant cultivation, plant protection, harvesting and
utilization, economic field crops, and related laboratories

5163504

การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3(2-2-5) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
Economic Fruit Crop Production
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ ข องไม้ ผ ล
เศรษฐกิจที่ส้าคัญของท้องถิ่น เข้าใจวิธีการวางผังการปลูก การปฏิบัติ การเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ มาตรฐานผลไม้ การจัด
จ้าหน่ายทั้งไม้ผลและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการคัดเลือก การขยายพันธุ์ ไม้ผล
เศรษฐกิจการดูงานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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vegetable cultivar and seed, production planning, cultural practices,
harvesting, storage, marketing and modern technology for vegetable
production.
5162601
พืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic Field Crops
ควา มส้ าคั ญ ลั กษณ ะทางพฤกษศา สต ร์ พั นธุ์
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การปูองกันก้าจัดโรค
และแมลงศัตรู การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์ พืชไร่เศรษฐกิจอย่างน้อย 3
ชนิดที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
Importance of economic field crops, botanical
characteristics, varieties of economic field crops, suitable areas
for cultivation, cultural control, cultural practice, plant disease
and insect pest control, harvesting and utilization, economic
field crops (at least three species) for local area condition.
5163501
หลักการไม้ผล
3(2-2-5)
Principles of Pomology
ประโยชน์และความส้าคัญของไม้ผล การจ้าแนกประเภท
ของไม้ผล ส่วนประกอบต่าง ๆ ของไม้ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการออก
ดอก การติดผล และการสุกของผล การเลือกชนิดของพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ปลูกและความต้องการของตลาด การเตรียมพื้นที่ การดูแลรักษา วิธีการ
ขยายพั นธุ์ การเก็ บเกี่ ยว และการปฏิ บั ติ หลั งการ เก็ บเกี่ ยว การตลาดและ
การจ้าหน่ายทั้งในประเทศ และการส่งออก มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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Benefits and importance of pomology,
Classification and composition of the fruit, physiology of
flowering, fruit setting and ripening, growing area for cultivation
and management, propagation, harvesting and post harvesting,
marketing–both import and export, field trips.
5173101
วิทยาการเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
Seed Technology
ความส้าคัญและหน้าที่ของเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาและ
การสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ การงอกของเมล็ดพันธุ์ การพักตัวของเมล็ดพันธุ์
การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวและการปรับปรุงสภาพเมล็ด
พันธุ์ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การควบคุมคุณภาพและรับรองเมล็ดพันธุ์
และบทปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์
The importance and function of seed, seed
development and maturation, seed germination, seed
dormancy, seed deterioration, seed harvesting and processing,
seed storage, seed quality control and its certification, seed
quality testing and laboratory analysis.
5173601
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Meteorology
ความรู้พื้นฐานทางด้านอุตุนิ ยมวิทยาทั่วไป ความส้าคั ญ
และขอบเขตของอุตุนิยมวิทยาเกษตร ปัจจัยภูมิอากาศทีมีผลต่อการเกษตร การ
ตอบสนองของพืชต่อจุลภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิอากาศเพื่อการวาง

The study on the botanical characteristics of
economics local fruit trees, understand plan planting, harvesting,
post-harvest management, packaging, fruit standard, product
distribution as well as selection, propagation of economic fruit
trees, field trips, and related laboratories
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หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Principles of Animal Production
ประโยชน์ แ ละความส้า คั ญของการเลี้ย งสัต ว์ เศรษฐกิ จ
พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการและการเลี้ยงดู อาหาร
และการให้อาหารสัตว์ โรคและการปูองกัน คุณภาพซาก และการตลาดปศุสัตว์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Benefit and important of livestock, breed of
livestock, animal mating, animal breeding, farm management and
animal production, feed and feeding, animal disease and prevention,
carcass quality and livestock marketing, and related laboratories
5043401
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Animal Feed Technology
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส้าคัญด้านอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพ
ของอาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต
การเก็บรักษาและวิธีการน้าไปใช้เลี้ยงสัตว์ การค้านวณสูตรอาหารตามความ
ต้องการของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดในระยะต่าง ๆ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

แผนการปลูก และการบริหารจัดการพืชปลูก
Fundamentals of meteorology, importance
and scope of meteorology, environmental factors affecting
agriculture, plant responses to macroclimate, application of
meteorology data for crop planning and crop management.
5042505
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Study on the meaning and importance of the
animal feed, general animal feed industry, analysis and evaluation
of animal feed quality, raw material characteristics and processes in
production of animal feed, storage and use, the calculation formula
to meet the needs of different animals in different stages, and
related laboratories
5043504
การผลิตสัตว์อินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Livestock Production
ความหมาย ความส้ าคั ญ และมาตรฐานการผลิ ตปศุ สั ตว์
อิ นทรี ย์ กระบวนการผลิ ตปศุ สั ตว์ ด้ วยวิ ธี การต่ างๆ การวางแผนการผลิ ต
การจัดการโรงเรือน การจัดการอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และการตลาด
ปศุสัตว์อินทรีย์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Meaning, importance and standard of organic
livestock production, production of livestock in various ways,
production planning, housing, feeding and environment and
management and marketing of organic livestock, and related
laboratories
5043505
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-2-5)
Animal Breeding Techniques
เทคนิ ค ทั่ ว ไปและเทคนิ ค ใหม่ ๆ ในการคั ด เลื อ กและ
การผสมพันธุ์สัตว์ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้ องการ
ของตลาด โดยใช้หลั กพั นธุศ าสตร์ การบั นทึก ประวัติ การวิเ คราะห์ข้ อมู ล
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สรุปสาระการปรับปรุง
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และการคัดเลือกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The general and new techniques of application
and breeding, animal improvement plans in accordance with the
market demand, using the principles of genetics, recording
history, analysis and application, application of biotechnology to
animal improvement, and related laboratories
5053105
สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
General Animals Health and Sanitation
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาถึงลักษณะของโรคสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค
ในสัตว์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และปรสิตที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก สัตว์
เล็ก สัตว์ใหญ่ โรคในพระราชบัญญัติและโรคระบาด โรคติดต่อระหว่างคนและ
สัตว์ การตรวจวินิจฉัยและการปูองกันก้าจัดโรคต่าง ๆ การสุขาภิบาลสัตว์
พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on animal disease characteristics, factors
that influence diseases, study and practice on various diseases
and parasites that occurs in livestock, disease acts and epidemics,
contagiousness between humans and animals, diagnosis and
prevention of various diseases, sanitation, animal health act, and
related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สรุปสาระการปรับปรุง

สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Animal Physiology and Anatomy
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะใน
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
Study and practice on the structure and function
of various organ systems in animal body
5061176
เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquatic Animals Breeding Technology
ชี ว วิ ท ยาการสื บ พั น ธุ์ การคั ด เลื อ กพ่ อ แม่ พั น ธุ์ หลั ก การ
วิธีการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล เทคโนโลยีทั่วไปและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Reproduction biology, bloodstock selection, principles
and methods of aquatic animal breeding and nursing, conventional
and modern technology in aquatic animal breeding, and related
laboratories
5062178
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquaculture Technology
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเลี้ยงสัตว์น้า คุณภาพน้้า
อาหารและการให้อาหาร โรค การปูองกันและการก้าจัดศัตรู ต้นทุนการผลิต
และการตลาดสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Use of modern technology in aquaculture, water
quality, feed and feeding, diseases, prevention and elimination,

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5053201

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
ทันสมัยโดยรวม 2 วิชา คือคุณภาพ
น้้ า แ ล ะ กา ร วิ เ คร า ะ ห์ น้้ า แ ล ะ
นิ เ วศ วิ ท ย า แ ห ล่ ง น้้ า เป็ นวิ ช า
เดียวกัน
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cost and marketing of cultured aquatic animals, and related
laboratories
5062316
คุณภาพน้าและการจัดการ
3(2-2-5)
Water Quality and Management
ความส้ า คั ญ ของคุ ณ ภาพน้้ า ต่ อ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้้ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสั ต ว์ น้ า และ
สภาพแวดล้อมในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
เพื่อควบคุมคุณภาพน้้า การจัดการคุณภาพน้้าให้เหมาะสมเพื่อการเลี้ยงสัตว์
น้้าอย่างยั่งยืน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Importance of water quality to aquaculture,
techniques for water quality analysis, relationships between each
aquatic animals and environment in aquaculture area, application
of artificial intelligence technology to control water quality, water
quality management for sustainable aquaculture, and related
laboratories
5073407
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing Technology
หลักการและเทคนิคแปรรูปอาหารด้วยวิธีการให้ความร้อน
การท้าแห้ง การท้าให้เข้มข้น การฉายรังสี ไมโครเวฟ เอ็กซ์ทรูชัน ความดันสูง
การใช้สารเคมี เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และกระบวนการแปรรูปแบบปลอดเชื้อ ปัจจัย
การแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระการปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
ค้าอธิบายรายวิชาโดยให้สอดคล้อง
กับ ผู้ เ รี ย นและบริ บ ทของหลั ก สู ต ร
มากขึ้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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Principle and processing techniques such as
thermal processing, drying, concentration, irradiation, microwave,
extrusion, high pressure, food additive, hurdle technology and
aseptic processing, processing parameters that influence the food
product qualities, food packaging, modern food processing
innovation, and related laboratories
5073704
เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
3(2-2-5)
Food Chemistry and Food Determination
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของอาหารและผลิตภัณฑ์ในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา
คุณภาพของอาหาร การปูองกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร วัตถุ เจือ
ปนอาหาร การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical composition of food, chemical changes of
food and their products during processing and storage, food qualities,
prevention of food quality changes, food additives, sampling for food
and food products determination, and related laboratories
5162201
เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
3(2-2-5)
Horticultural Crop Production Technology
การจ้าแนกประเภทพืชสวน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การเขตกรรม การอารักขาพืช การเก็บ
เกี่ยว และการใช้ประโยชน์พืชสวน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระการปรับปรุง

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สรุปสาระการปรับปรุง

Horticultural classification, botanical characteristics,
factors affecting plant growth, plant cultivation, plant protection,
harvesting and utilization, and related laboratories

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
เลือกเรียน
5013204
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-2-5)
Soil Fertility
ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหารและความ
เป็นประโยชน์ ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและ
สมบั ติ ของดิ น การปรั บปรุ งดิ น ปั ญหาเกี่ ยวกั บความอุ ดมสมบู รณ์ ของดิ น
ในประเทศไทยและการแก้ปัญหา ปฏิบัติการ การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์
ของดิน วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์พืช ศึกษาความเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต
ในดินที่มีความสมบูรณ์แตกต่างกัน
Factors affecting plant growth, plant nutrients
and their benefits, the relationship of nutrients on plant growth,
types and properties of soil, soil improving, problems of soil
fertility in Thailand and problem solving. Testing: soil fertility,
soil and plants analysis, study on the plant growth and yield in
soil from different soil fertility.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5014604

สรุปสาระการปรับปรุง

เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินและการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5)
Soilless Culture Technique and Utilization
หลั ก การและเทคนิ ค การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์
สารละลายธาตุอาหาร การเตรียมและการจัดการ การวางแผนการผลิต การตลาด
ปัญหาและการแก้ไข ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and techniques in soilless culture,
materials and equipments, nutrient solution, preparation and
management, production planning, marketing, production
problems and solutions, field trips, and related laboratories
5083203
แมลงเพื่อการบริโภค
3(2-2-5)
Insects for Consumption
พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง สัณฐานวิทยาแมลง การเพาะเลี้ยง
แมลงที่เป็นอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคแมลง คุณค่าทางโภชนาการของ
แมลง การแปรรูปอาหารที่ท้าจากแมลง การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์แมลง
กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตแมลงเป็นอาหาร ตลาดสินค้าแมลงเพื่อการ
บริโภค และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
General entomology, morphology of insects,
edible insect farming, consumer culture of edible insects,
nutritional value of edible insects, edible insects processing,
utilization of insect products, legal rules and food standards of
edible insect, marketing and consumption of edible insects, and
related laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
และปรั บ ค้ า อธิ บ ายรา ยวิ ช าให้
เหมาะสม

5013602

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับหลักสูตร
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เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน
3(2-2-5)
Techniques of Soilless Culture
หลั ก การและเทคนิ ค การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์
สารละลายธาตุ อาหาร การเตรียมและการจัดการ การวางแผนการผลิ ต
การตลาด ปัญหาและการแก้ไข ศึกษาดูงานนอกสถานที่
Principles and techniques in soilless culture,
materials and equipments, nutrient solution, preparation and
management, production planning, marketing, production
problems and solutions. Field trips required.
5083202
กีฏวิทยาทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Entomology
พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง สัณฐานวิทยาของแมลง การเจริญเติบโต
และการเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ า ง การจ้ า แนกอั น ดั บ ของแมลง นิ เ วศวิ ท ยา
ความส้าคัญของแมลงต่อการเกษตร แมลงที่มี ประโยชน์ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
แพร่ระบาดของแมลง และเทคนิคการควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร
General entomology, morphology of insects,
development and metamorphosis, classification of insects,
ecology, importance of insects to agriculture, beneficial
insects, factors affecting mass reproduction , and control
techniques.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5083302

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

5083105

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
Integrated Pest Management
รายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับหลักสูตร
ชนิดและลักษณะการท้าลายของศัตรูพืช ผลกระทบและ
ความเสียหายของศัตรูพืช การระบาดของศัตรูพืช การพยากรณ์การระบาด
และการตัดสินใจในการจัดการ หลักการควบคุม ศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การวางแผนและการด้ า เนิ น งานระบบการจั ด การศั ต รู พื ช แบบผสมผสาน
กรณีศึกษาการจัดการแมลง โรคพืช และวัชพืช และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Pests and crop destruction, impacts and
damages caused by pest, pest outbreak, outbreak forecasting and
management decision, principles of integrated pest management,
planning and implementation of integrated pest management
system, case studies on insect, plant disease and weed
management, and related laboratories

196

โรคพืชและการควบคุม
3(2-2-5)
Plant Diseases and Their Control
ความหมายและความส้ า คั ญ การส้ า รวจ และการเก็ บ
ตัวอย่าง การวินิจฉัยโรคพืชเบื้องต้น จากเชื้อรา แบคทีเรีย ไส้เดือนฝอย
ไวรัส การแพร่ระบาดและการควบคุม
Definition and significance, survey and sample
collections, basic plant disease diagnosis of fungi, bacteria,
nematode, and viruses, plant disease epidemiology and control.
5083401
วัชพืชและการควบคุม
3(2-2-5)
Weeds and Weed Control
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ้าแนกชนิดวัชพืช การรวมรวบ
และการเก็บตัวอย่าง การแพร่กระจายและการขยายพันธุ์วัชพืช นิเวศวิทยาและ
วิ วั ฒนาการของวั ชพื ช การเจริ ญเติ บโตและการแข่ งขั นกั บพื ชปลู ก และ
การปูองกันก้าจัดวัชพืช
Morphology, weed classification, sample collection
and preservation, distribution and propagation of weeds, ecology
and evolution of weed plants, weed growth and its competition to
crop plants, and methods of weed control.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5133102

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

197

หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricutural Extension
ความหมาย ปรัชญา หลักการส่งเสริมการเกษตร วิธีการ
ส่ ง เสริ ม การเกษตร สื่ อ และการเลื อ กใช้ สื่ อ ในงานส่ ง เสริ ม การเกษตร
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมด้านการเกษตร หลักการและกระบวนการ
วางแผนในงานส่งเสริมการเกษตร การจัดการความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้าการเกษตร การวินิจ ฉัยปัญหาด้ านการส่งเสริมการเกษตรเพื่ อ
ก้าหนดแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร
Definition, philosophy and principle of
agricultural extension, method practices, media and medium
selection in agricultural extension, innovation and adoption
process, principle of planning and evaluation process of
agricultural extension, knowledge management, value adding of
agricultural product, problem clarification in agricultural for
agricultural extension.
5162101
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต้
3(2-2-5)
Potential Economic Crops of Southern Thailand
ชนิด และความส้า คัญของพืชเศรษฐกิจหลัก ของภาคใต้
แหล่งปลูก พันธุ์ การจ้าแนก การปลูก การดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด แนวทางการพัฒนาการผลิต
Type and importance of major economic crops
in Southern Thailand, planting area, variety, classification,

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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cultivation, treatment, pest management, harvesting, processing,
marketing, guidelines for the development of production.
5162701
พืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Forage Crops
การจ้าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์คุณค่าทางอาหาร การปลูกสร้าง และการจัดการ ทุ่งหญ้า
และถั่วการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จาก
พืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ
Identification and botanical characteristics,
production and management of forage crops, nutritive value
and conservation of forage crops.
5163102 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3(2-2-5)
และการประยุกต์ใช้
Plant Growth Regulators and Application
ความหมายและความส้าคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช ประเภทและชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ลักษณะ
และคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแต่ละกลุ่ม แนวทางใน
การใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร วิธีการเตรียมและการใช้สารแบบต่าง ๆ
และผลของสารที่มีต่อสภาวะแวดล้อม
Description and Importance of plant growth
regulators (PGRs). Categories and types of plant growth
regulators. Characteristics and properties and of PGRs.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง
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Agricultural utilization of PGRs. Preparation and usage of PGRs
and their effects on environment.
5163201
เรือนเพาะชาและการจัดการสถานเพาะชา 3(2-2-5)
Nursery and Greenhouse Management
ความหมาย ประโยชน์ และความส้าคัญของเรือนเพาะช้า
และสถานเพาะช้า การจ้าแนกชนิดของสถานเพาะช้า การจัดเตรียมสถานเพาะช้า
วัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็นในสถานเพาะช้า การควบคุมสภาพแวดล้อม การบริหาร
จัดการพันธุ์ไม้ในสถานเพาะช้า การวางแผนจัดการธุรกิจในสถานเพาะช้า
Definition, benefits and importance of the nursery,
identification of the nursery, nursery preparation, materials
needed for nursery, environmental control, management of
vegetation in the nursery, nursery business.
5163401
หลักการไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
Principles of Floriculture and Ornamental Plants
ความส้าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ ชนิดและลักษณะของ
ไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การปลูก การขยายพันธุ์
การดูแลรักษา การปูองกันก้าจัดโรคแมลง การน้าเอาไม้ดอกไม้ประดับไปใช้
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและใช้ในการตกแต่งสถานที่ การทัศนศึกษาแปลง
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
Importance of floriculture and ornamental plant, kinds
and characteristics. Factors affecting growth, cultivation, propagation,
management. Pest control, utilization of ornamental plants, field trips.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

5163407

ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
3(2-2-5) เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
Commercial Floricultural and Ornamental
และปรั บ ค้ า อธิ บ ายรายวิ ชาให้
Plant Production
เหมาะสม
เทคโนโลยีของการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริ ญ เติ บ โต ชนิ ด และลั ก ษณะของไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ การปลู ก การ
ขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การปูองกันก้าจัดโรคแมลง การน้าเอาไม้ดอกไม้
ประดับไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้ไม้ ดอกในเชิงอาหาร
แนวทางการพัฒนาการผลิต การทัศนศึกษาแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สรุปสาระการปรับปรุง

Floriculture and ornamental plant production
technology, factor affecting the growth of floriculture and
ornamental plant, kinds and characteristics, cultivation,
propagation and pest control for floriculture and ornamental
plant, utilization of commercial plants, application of edible
flowers in food products, guidelines for the development of
production and field trip to the farm that produce floriculture
and ornamental plant, and related laboratories
5163402

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
3(2-2-5)
Orchid Culture
ประวัติและการพัฒนาการเลี้ยงกล้วยไม้ การจ้าแนกชนิด
ของกล้วยไม้ อนุกรมวิธานของกล้วยไม้ ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการผลิตกล้วยไม้
โรงเรือนและวัสดุเลี้ยงกล้วยไม้ การเพาะเมล็ดและการปั่นตาในหลอดทดลอง
การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การบรรจุและการตลาดของกล้วยไม้
สถานการณ์กล้วยไม้ไทยในปัจจุบัน
Historical and development aspect of orchid
culture. Classification of orchids. Taxonomy of orchids. Cultural
factors of orchid production. Nursery and planting material of
orchids. In vitro germination and vegetative propagation, growth,
harvest and products packaging of orchids. The current situation of
Thai orchid management.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5163601

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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พืชอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Industrial Crops
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจของพืชอุตสาหกรรม สถานการณ์
การผลิตพืช อุตสาหกรรมในปัจจุบัน แนวโน้มการผลิตพืชอุตสาหกรรมในอนาคต
การใช้ประโยชน์และการแปรรูป ปัญหาในการผลิต และแนวทางในการแก้ไข
The economic importance of industrial crops in
Thailand, production situation today, the tendency of industrial
crops production in the future, utilization and processing,
production problems and ways to improving industrial crops.
5163602
พืชพลังงาน
3(2-2-5)
Energy Crops
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจของพืชพลังงาน สถานการณ์
การผลิ ต พื ช พลั ง งานของประเทศไทย แนวโน้ ม การผลิ ต ในอนาคต
การจ้าแนกประเภทของพืชพลังงาน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก
การปฏิ บั ติ ดู แ ลรั ก ษา และการเก็ บ เกี่ ย ว การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ และ
การใช้ประโยชน์
The economic importance of energy crops,
production situation today, the tendency of energy crops
production in the future, classification of energy crops,
botanical characteristics, planting cultural practice and
harvesting, raw material management and utilization such as
producing biodiesel and ethanol.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5173102

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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การผลิตเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
Seed Production
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5173101 วิทยาการเมล็ดพันธุ์
Prerequisite : 5173101 Seed Technology
สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย การแบ่งชั้น
การผลิตเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ ระบบ การผลิตเมล็ดพันธุ์
การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การจัดการในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ รูปแบบธุรกิจ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ และเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเฉพาะอย่าง
Current situations of seed production in
Thailand, classification of seeds, seed production standard, seed
production system, seed quality certification, management in
seed production field ,type of commercial seed production,
and techniques of producing seeds of certain crops.
5173203
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 3(2-2-5)
Postharvest for Horticultural Products
บทบาทและความส้ า คั ญ ของผลิ ต ผลพื ช สวน และ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ ยว ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผลพืชสวน
หลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว
และการปูองกันก้าจัด บรรจุภัณฑ์ และการปฏิบัติที่ดีต่อผลิตผลหลังการเก็บ
เกี่ยว การศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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Roles and Important of horticultural products
and postharvest technology, impact factors of postharvest of
horticultural product, quality and standard, postharvest
diseases and insect pest and their control, packaging and good
practice for horticultural products. Field trips is included.
5173404
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Plant Tissue Culture in Agriculture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป
และ 4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปหรือเรียนควบคู่
Prerequistite : 4331113 General Biology and
4331114 General Biology Laboratory or corequistite
ทฤษฎีและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
เตรียมห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาหารส้าหรับ
การเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ พืช การเตรีย มชิ้ นส่ วนพืช ขั้ นตอนการเพาะเลี้ย ง
เนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช
The theory and advantages of plant cells and
tissue culture. Preparations of laboratory rooms, instruments,
media and explants. The methods of in vitro propagation. Types
of in vitro propagated techniques. Application of in vitro
techniques for crop production and crop improvement.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5173405

สรุปสาระการปรับปรุง

เห็ดและการเพาะเลี้ยง
3(2-2-5)
Mushrooms and Their Culture
ค้าจ้ากัดความ บทบาท และความส้าคัญของเห็ด เทคนิค
ในการเพาะ และผลิตเชื้อ การเพาะเห็ดด้วยวัสดุในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์
ของเห็ดชนิด ต่าง ๆ ความเป็นพิษและการรักษา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Definition, role and significance of mushroom,
culture techniques, production of spawn, local media for
mushroom culture, utilization of various mushrooms, field trips,
and related laboratories
5173420
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืชสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern biotechnology in crop production
ความส้ าคั ญของเทคโนโลยี ชี วภาพการผลิ ตพื ชสมั ยใหม่
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระดับเซลล์ การผลิตพืชระบบถังหมักชีวภาพ การผลิต
พืชแนวตั้ง การผลิตแบบแม่นย้า การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่างๆในหลอดทดลอง
เทคโนโลยีการผลิตพืชใหม่ในอนาคตอันใกล้ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Importance of Modern biotechnology in crop
productionCell culture of in vitro culture, bio-fermenter of plant
propagation, Vertical crop production, precision crop production,
breeding of in vitro culture and new technology of crop
production in the near future, and related laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
ปรับค้าอธิบายรายวิ ชาให้เหมาะสม
ครอบคลุม

5173418

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมครอบคลุม
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เห็ดและการผลิตเห็ด
3(2-2-5)
Mushrooms and Mushrooms Production
ค้าจ้ากัดความ บทบาทและความส้าคัญของเห็ด เทคนิคใน
การเพาะ และผลิตเชื้อ การเพาะเห็ดด้วยวัสดุในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์
ของเห็ดชนิดต่าง ๆ ความเป็นพิษและการรักษา
Definition, role and significance of mushroom,
culture techniques, production of spawn, local media for
mushroom culture, utilization of various mushrooms. Field trips
are included.
5173406
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Biotechnology for Agriculture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป
และ 4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปหรือเรียนควบคู่
Prerequistite : 4331113 General Biology and
General Biology Laboratory or corequistite
ความหมายและความส้าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร ศึกษาปัญหาทางด้านการเกษตร และการผลิตอาหาร การน้า
เทคโนโลยีชีวภาพมาแก้ปัญหาทางด้านการเกษตรได้
Definitions and importance of agricultural
biotechnology, study the problems of agriculture and food
production, biotechnology solutions for agriculture.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5173501

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับหลักสูตร
เปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน

205

สารเคมีการเกษตร
3(2-2-5)
Chemicals in Agriculture
ความหมายและความส้ าคั ญ ประเภทของสารเคมี ทาง
การเกษตร การจ้าแนก รูปแบบ คุณสมบัติและการออกฤทธิ์ วิธีการใช้ที่ถูกต้อง
ความเป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
Definitions and importance of various types of
chemical in agriculture, classification, formulation, properties
and modes of action, proper application and toxicity to man,
animal and environment.
5173602
ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
Information System in Agriculture
ระบบสารสนเทศพื้นฐาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร การประยุกต์ใช้สารสนเทศในธุรกิจ
การเกษตร
Fundamental information system, management
information system, MIS for agriculture, application of information
technology in agricultural business.
5173701
เกษตรยั่งยืน
3(3-0-6) 5173605
การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน
3(2-2-5)
Sustainable Agriculture
Integrated Farm Management
กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืน นโยบายการเกษตร
หลักการเบื้องต้นของเกษตรผสมผสาน การวางแผนและ
และการจั ด การทรั พ ยากรเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการผลิ ต ทางการเกษตร การจัดการพื้นที่การเกษตรผสมผสาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
ความส้าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติ แนว ฟาร์มเกษตรผสมผสาน หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ ในการจัดการ

สรุปสาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ทางการน้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร และการผลิต
พืชในบริบทของเกษตรยั่งยืน
Concepts of sustainable agriculture, agricultural
policy and resource management for the benefit of agricultural
production, the importance of biological diversity of natural
resources, guidelines on the use of natural resources in
agriculture, and crop production in the context for sustainable
agriculture.

ฟาร์มเกษตรผสมผสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์
วัสดุเหลือใช้จากฟาร์มเกษตรผสมผสาน การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน และ
จัดท้าบัญชีฟาร์มเกษตรผสมผสาน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of integrated farming systems, planning
and land management of integrated farming systems, introduction of
integrated farm management, principle and theories of economic for
integrated farm management, processing and value-added products,
utilization of by-product in integrated farming, recording of farm
operation and accounting managements, and related laboratories

5173702

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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การผลิตพืชอินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Crops Production
ความส้าคัญของการผลิตพืชอินทรีย์ มาตรฐานการผลิตพืช
อิ น ทรี ย์ การจั ด การดิ น และปุ๋ ย เพื่ อ การผลิ ต พื ช อิ น ทรี ย์ การปลู ก และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตพืชอินทรีย์ และการตลาดพืชอินทรีย์
Importance of organic crop production, standard
of organic crop production, soil and fertilizers management for
organic crop production, cultivation and technology for organic
crop production and marketing for organic crops.

สรุปสาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5203101

สรุปสาระการปรับปรุง

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(1-2-3)
Entrepreneurship in Agriculture
and Food Business
แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมิน โอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็ น ไปได้ ข องธุ ร กิ จ การจั ด ท้ า แผนธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ แ ละกลยุ ท ธ์ ด้ า น
การตลาด การจัดการด้านการผลิต การเงิน การบริหารองค์การ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบริการของภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร
Concept of agriculture and food entrepreneurship,
new entrepreneurs, business opportunity assessment, business
feasibility analysis, setting business plans, marketing strategies and
analysis, production management, financial management,
organizations management, related laws, government services for
agriculture and food business

เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
ปรั บค้ าอธิบ ายรายวิ ชาเพื่ อให้ส อด
ล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร เปลี่ ย นไปอยู่ ใ น
กลุ่มวิชาพื้นฐาน

5073604
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การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจเกษตร
3(2-2-5)
Project Analysis in Agribusiness
ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ความหมายและ
ลักษณะของโครงการ การวางแผนโครงการ แนวคิด ว่า ด้ว ยต้ นทุ น และ
ผลตอบแทนของโครงการ การตีค่าต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ
แนวคิดว่าด้วย การวิเคราะห์ โครงการทางการเงินและทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัด
ต่ า ง ๆ ในการพิ จ ารณาโครงการทั้ ง ที่ ค้ า นึ งถึ งเวลาและไม่ ค้ า นึ งถึ งเวลา
การวิเคราะห์ระหว่างมีและไม่มีโครงการ การวิเคราะห์โครงการทางการเงิน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการทางธุรกิจเกษตร
Basic of agricultural economics, definition and
features of projects, project planning, cost and beneficial concepts
of project, valuing project cost and benefits, financial and economic
analysis concepts, discounting and non-discounting criteria, study of
the probability of project investment, financial project analysis and
sensitivity analysis in agribusiness.
5203102
การตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสินค้าเกษตร
ลักษณะพิเศษของสินค้า เกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิตและการบริโภค
ประเภทต่าง ๆ ของตลาด การก้าหนดราคาสินค้าในแต่ละตลาด หน้าที่และ
สถาบั น การตลาดที่ ส่ ง ผลถึ งการวิ เ คราะห์ ส่ ว นเหลื่ อ มการตลาดและวิ ถี
การตลาด การวางแผนการตลาด การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อผลในการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สรุปสาระการปรับปรุง

สร้างอ้านาจต่อรองทาง การตลาดและบทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
การตลาดสินค้าเกษตร
Definition and principles of marketing, agricultural
market, uniqueness of agricultural commodities, including supply
and demand of agricultural commodities, product pricing of each
commodity, roles of marketing functions and institutions made
marketing margin and market channel, marketing planning, farmer
group formation to marketing negotiation, roles of government on
agricultural commodity marketing.
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3(2-2-5) เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
Organic Fertilizer Production
กับบริบทของหลักสูตร
ความหมาย ความส้ าคั ญของปุ๋ ยอิ นทรี ย์ ศึ กษาขั้ นตอน
และ เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อน้ามาผลิต
การน้าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาได้
อย่ างเหมาะสมตามหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง การจั ดท้ าบรรจุ ภั ณ ฑ์
การค้ านวณค่ าใช้ จ่ ายการจั ดจ้ าหน่ าย การประเมิ นผล และปฏิ บั ติ การ
ที่เกี่ยวข้อง
The meaning and importance of organic
fertilizer, study of step and techniques use of tools, equipment
and local materials to the production, utilization of organic
fertilizer by application of appropriate technology and folk

208

5013601

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สรุปสาระการปรับปรุง
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wisdom through sufficiency economy philosophy, packaging,
calculating costs, distribution and evaluation, and related
laboratories
5043106
การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Poultry Production
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพการผลิต
สัตว์ปีกภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตสัตว์ปีกที่เป็นการค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร
และการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด้าน
เทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์ปีก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
status of poultry production of domestic economy and abroad,
commercial poultry production by focusing on the suitability of
the local, varieties and selection, broiler housing and equipment,
feed and feeding, various farm management system of poultry,
factors associated with the farm management, production
planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of poultry, and related
laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5043201
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การผลิตสุกร
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Swine Production
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพการผลิต
สุกรภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตสุกรที่เป็นการค้าโดยเน้นความ
เหมาะสมกับท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์สุ กร การคัดเลือกและการผสมพันธุ์
โรงเรือนและอุ ปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการ
ฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการ
ผลิต การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่างๆ การตลาด
สุกร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and status of
swine production of domestic economy and abroad, commercial swine
production by focusing on the suitability of the local, swine type,
selection and breeding, swine housing and equipment, feed and
feeding, various administration and management of swine farms, factors
associated with the farm management, production planning, the
administration and management of farming techniques at different
stages, marketing of swine, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5043202
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การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Small Ruminant Production
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกั บความส้ าคัญและระบบการผลิ ต
สั ตว์ เคี้ ยวเอื้ องขนาดเล็ ก เช่ น แพะ และแกะ การเลี้ ยงทางการค้ าโดยเน้ น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร
และการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการ
เลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
production system of small ruminant production such as goat
andsheep, commercial production by focusing on the suitability
of the local, varieties and selection, housing and equipment, feed
and feeding, various farm management system of small ruminant,
factors associated with the farm management, production
planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of small ruminant, and
related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5043301

212

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Large Ruminant Production
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและระบบการผลิ ต
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดใหญ่ที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก
โรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ อาหารและการให้ อ าหาร ระบบการจั ด การฟาร์ ม
แบบต่ า ง ๆ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การฟาร์ ม การวางแผนการผลิ ต
การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์
เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
production system of large ruminant production such as beef cattle,
dairy cattle and buffalo, commercial large ruminant production by
focusing on the suitability of the local, varieties and selection, beef
cattle housing and equipment, feed and feeding, various farm
management system, factors associated with the farm management,
production planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of large ruminant, and related
laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Freshwater Aquaculture for Business
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บสั ตว์ น้ าจื ด หลั กการและวิ ธี การที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นที่ ชนิด พันธุ์สัตว์น้าจืด วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง
การจับและการขนส่ง การตลาดและธุรกิจสัตว์น้าจืด และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledges of freshwater aquatic animals,
principles and methods related to the area selection, freshwater
aquatic animal species, techniques and cultured system, catching
and distribution, freshwater aquatic animal marketing and
business, and related laboratories
5063177
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและอรรถประโยชน์ 3(2-2-5)
Algal Culture and Their Utility
ชนิ ด ของส าหร่ า ยที่ มี ความ ส้ า คั ญทางเศร ษฐกิ จ
การเพาะเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อรรถประโยชน์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย การตลาด และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Economically important species of algae, culture
factors affecting the growth rate, utility, processing of algae products,
marketing, and related laboratories
5063179
การเพาะเลี้ยงกุ้ง
3(2-2-5)
Shrimp Aquaculture
ศึ ก ษาการจั ด จ้ า แนกชี ว วิ ท ยาและนิ เ วศวิ ท ยาของกุ้ ง
การเพาะขยายพันธุ์ การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ยง การให้อาหาร

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5063175

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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การปู องกั นก้ าจั ดศั ตรู การดู แลรั กษา และการตลาดของกุ้ งที่ มี ความส้ าคั ญ
ทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on classification of biology and ecology of
shrimp, breeding techniques, site selection, pond preparation, rearing,
feeding, the pest control and treatments, marketing of economically
important shrimp species, and related laboratories
5063180
ความปลอดภัยทางน้า
3(1-4-4)
Life Safety in the Water
ชนิ ด ของสั ต ว์ น้ า มี พิ ษ และอั น ตราย สภาพแหล่ ง น้้ า
และจุดเสี่ยงที่จะท้าให้เกิดอันตราย ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้้า การว่ายน้้า
พื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Toxic and dangerous aquatic animals, water
conditions and the dangerous areas, survival skill in the water,
basic of swimming, assisting the victims from water, and related
laboratories
5063181
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้า 3(2-2-5)
Ornamental Fish Aquaculture and Aquatic Plants
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลาสวยงาม เทคนิคการเพาะพันธุ์ปลา
สวยงามชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์ ในการเลี้ยงปลาสวยงาม พันธุ์ไม้ น้าที่ ใช้ในการจั ด
ตู้ ปลา อาหารปลาสวยงาม โรคพยาธิ และการปู องกั นรั กษา และปฏิ บั ติ การ
ที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม
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Basic knowledges of ornamental fish, techniques
of ornamental fish culture, ornamental fish cultured equipment,
aquatic plants for aquarium decoration, ornamental fish feed,
disease and parasite prevention and treatments, and related
laboratories
5063182
การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช
3(2-2-5) เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
Aquaponics
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส้าหรับการเลี้ยงปลา ทันสมัย
ร่วมกับการปลูกพืช การเตรียมปลา การเตรียมพืช วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบ
ระบบและโรงเรือน การควบคุมดูแลปริมาณธาตุอาหาร คุณภาพน้้าเบื้องต้น และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and application of technology for fish
farming in combination with crop, preparation of fish, preparation
of plants, materials, equipment, system and greenhouses design,
nutrient intake, basics water quality control, and related
laboratories
5063413
เทคโนโลยีและการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
3(2-2-5)
Technology and Development of Aquatic
Animal Health
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ชนิด ลักษณะอาการ การปูองกัน
การก้ า จั ด และการรั ก ษาโรค ระบบภู มิ คุ้ ม กั น สั ต ว์ น้ า เทคนิ ค การตรวจ
วินิจฉัยโรค ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว์น้า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม

216

ของประเทศ ระบบตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้าและมาตรฐานสุขอนามัยฟาร์ม
และสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Pathogenic factors, types, symptoms, prevention,
elimination and treatment of diseases, aquatic animal immune
system, diagnosis techniques, national news and information on
epidemiology and aquatic animal health, aquatic animal health
monitoring system and farm sanitation standards and aquaculture
export enterprises, and related laboratories
5063514
การจัดการสัตว์น้าภายหลังการจับ
3(2-2-5)
Aquatic Animals Havesting and Management
สัตว์น้าและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า องค์ประกอบทางเคมี
ของสัตว์น้า คุณภาพสัตว์น้า การเก็บรักษาสัตว์น้าภายหลังการจับด้วยวิธีการต่าง ๆ
การขนส่งสัตว์น้า มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Aquatic animals and their utilizations, chemical
composition, and quality of aquatic animals, storage of harvested
aquatic animals, transportation and quality standard of aquatic
animals, and related laboratories
5063617
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Local Products of Aquatic Animals
ชนิดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์นา้
แบบพื้นบ้าน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสม
กับค้าอธิบายรายวิชาในภาษาไทย
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ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
ทันสมัย
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Types and the processes of locally fishery
products, quality control of local fishery products, and related
laboratories
5063618
การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 3(2-2-5)
และการประมง
Agricultural and Fishery Waste Utilization
ประเภทของวัสดุเศษเหลือ ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณของ
วัสดุเศษเหลือ หลักการจัดการที่ดีเกี่ยวกับวัสดุเศษเหลือ แนวทางการจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ และการเพิ่มมูลค่าหรือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Type of wastes, factors affecting the amount of
wastes, principle of good waste management, guidelines for
handling and utilization of wastes, development of value added
products or economically valued new products, and related
laboratories
5073201
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอาหาร
3(2-2-5)
Utilization of Microorganisms in Food
ความส้ า คั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ต่ อ อุ ต สาหกรรมอาหาร
การน้าจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม สารตั้งต้นที่ใช้
เป็ น อาหารส้ า หรั บ จุ ลิ น ทรี ย์ การแยก การคั ด เลื อ ก การเก็ บ รั ก ษาและ
การพั ฒ นาสายพั น ธุ์ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามส้ า คั ญ การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต และ
การท้ า ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ตั ว อย่ า งการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระดั บ

สรุปสาระการปรับปรุง

เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร
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อุ ต สาหกรรม เช่ น วิ ต ามิ น สารปฏิ ชีว นะ กรดอิ น ทรี ย์ กรดอะมิ โ น เซลล์
จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใหม่และน่าสนใจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The important of microorganisms involved in
food industry, application of microorganisms in the production of
industrial products, substrate used as microbiological media,
isolation, screening, long term preservation and strain
development products recovery and purification, industrial
products from microorganisms such as vitamins, antibiotics,
organic acids, amino acids, biomass and other microbial products
of industrial interest, and related laboratories
5073408
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-2-5) เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
Fishery Products Technology
กับบริบทของหลักสูตร
ชนิ ด ลั ก ษณะทางกายภาพ องค์ ป ระกอบทางเคมี ข อง
สัตว์น้า คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับสัตว์น้ากรรมวิธี
การแปรรูปสัตว์น้าโดยวิธีการต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษ
เหลือใช้ในกระบวนการผลิต และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Type, morphology and chemical compositions
of fish, quality and quality changes of fish after harvesting, fishery
products processing, quality control and standards of fish
products, by-products and utilization of by-product from

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร
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processing plant, trends in fishery product development, and
related laboratories
5073409
เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-2-5)
Bakery Technology
วัตถุดิบในการผลิตขนมอบ ผลของวัตถุดิบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมื อและการปฏิบัติทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม
เทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ การควบคุมคุณภาพ
บรรจุ ภั ณ ฑ์ การเก็ บ รั ก ษาการเสื่ อ มเสี ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอบ แนวโน้ ม
การพัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ ข นมอบ การจั ดการธุ ร กิ จผลิ ต ภัณ ฑ์ ข นมอบ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Raw materials for bakery production, effect of
raw materials on bakery products quality, equipment and general
practice in bakery products production, bakery production
technology and products qualities, bakery products quality
control, packaging, storage and deterioration, trends in bakery
product development and business management, and related
laboratories
5073410
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Milk and Milk Products Technology
องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุล
ชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่ มีผลต่อคุ ณภาพและการเสื่อมเสียของ
น้้านมการแปรรู ปผลิตภั ณฑ์นมชนิดต่ าง ๆ และการเก็ บรั กษา การตรวจสอบ

สรุปสาระการปรับปรุง
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คุณภาพของน้้านมและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของนมและผลิตภัณฑ์นมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical composition, physical, chemical and
microbiological properties of milk and milk products, factors
affecting the milk quality and spoilage, the dairy products
processing and storage, quality measurement of milk and its
products, milk and milk products standards, field trip, and related
laboratories
5073411
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก
3(2-2-5) เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
Meat and Poultry Products Technolog
กับบริบทของหลักสูตร
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของเนื้อ สัตว์ปีก
และผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการฆ่าและตัดแต่งซาก เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อและ
สัตว์ปีก สารเจือปนอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ การควบคุมคุณภาพ
ของเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ บรรจุภัณฑ์ การตลาดและแนวโน้มของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Physical, chemical and biological properties of
meat, poultry and products, slaughtering and trimming of carcasses,
processing technology to meat and poultry product, food additives
used in the meat industry, quality control in meat and meat
products, meat packaging and marketing, trends in meat products
development, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Food For Health Products Technolog
ความหมาย วิวัฒนาการ และแนวโน้มของการผลิตอาหารเพื่อ
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารชีวจิต อาหารมังสวิรัติ อาหารแมคโคร
ไบโอติ ก และผลิ ตภั ณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยี ในการผลิ ตอาหารเพื่ อสุขภาพ
นวัตกรรมทางด้ านอาหารเพื่ อสุ ขภาพผลกระทบของการแปรรู ปต่ อสารอาหาร
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องในการกล่ าวอ้ างสารออกฤทธิ์ ที่มี ผลต่ อสุ ขภาพ และฉลาก
ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The meaning, evolution and trends of healthy food
production. Functional food and, bio-organic food, vegetarian food,
macrobiotic, food supplemented products, technology of functional
food production, innovation in healthy and functional foods, effect of
processing on nutrients of food, food law, health claim and nutritional
labels of healthy foods, and related laboratories
5073413
ไอศกรีม
3(2-2-5)
Ice Cream
ศึ ก ษาไอศกรี ม และหวานเย็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นผสม
กระบวนการผลิต ต้าหนิ และมาตรฐานของไอศกรีม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on ice cream and other frozen desserts
functionality of ingredients, production, defects and ice cream
standard, and related laboratories

เป็นรายวิ ชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร

5073412
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สรุปสาระการปรับปรุง

เครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage Products
ความหมาย ความส้าคัญและบทบาทของเครื่องดื่ม ชนิด
และประเภทของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบและคุณภาพของเครื่องดื่ม กรรมวิธี
การผลิ ต และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ที่ มี แ อลกอฮอล์ แ ละไม่ มี
แอลกอฮอล์ การผสมเครื่องดื่มและการบริการ เครื่องมืออุปกรณ์ในการผสม
และการบริการ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The meaning, important and role of the drink,
kinds and types of the drink, ingredients and quality of the drink,
manufacturing process and development of alcoholic and nonalcoholic beverages, drink mixing and service, tools, equipment for
mixing and service, and related laboratories
5073415
อาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Food
ประวัติความเป็นมาของอาหารท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น
ชนิดและประเภทของอาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นประจ้าภาคอาหารตามประเพณี
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารท้องถิ่น และศึกษาดูงานนอกสถานที่
History of local food of each region, the types
and categories of local foods, regional food, traditional food, the
practice local food cooking and field trips

เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร

5073414
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เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าว
3(2-2-5)
Rice Production and Processing Technology
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่อการปลูกข้าว การจัดการดิน
น้้าปุ๋ยและศัตรู ข้าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาดข้าว
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Environmental factors affecting rice farming, soilwater-fertilizer-pest management, harvesting processing, marketing rice,
and related laboratories
5073505
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 3(2-2-5)
Sensory Evaluation of Food Quality
คุ ณ ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส การรั บ ความรู้ สึ ก ทาง
ประสาทสั ม ผั ส ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส
การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ วิธีการทดสอบประสาทสัมผัสแบบต่าง ๆ
การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถิติส้าหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Sensory attributes and perceptions of taste, odor,
appearance, hearing and texture, factors affecting sensory evaluation,
selection and training of panelists, type of sensory evaluation,
applications of sensory tests for product quality control and product
development, statistical analysis of data from sensory evaluation, and
related laboratories

เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้ส อดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร

5073416

เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร
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5073506
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นวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5) เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
Creative Food Innovation
กับบริบทของหลักสูตร
แนวโน้ มนวั ตกรรมอาหาร นวั ตกรรมเทคโนโลยี การผลิ ต
อาหาร นวัตกรรมส่วนผสมอาหาร นวัตกรรมอาหารเชิงโมเลกุล นวัตกรรมบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค การสร้างแนวคิดนวัตกรรม
อาหารจากการวิจัยผู้บริโภค แผนผังโมเดลธุรกิจส้าหรับนวัตกรรมอาหารต้นแบบ
การสร้างนวัตกรรมอาหารต้นแบบ การประเมินอายุการเก็บรักษา การเขียนแผน
ธุ รกิ จ การสร้ างตราสิ นค้ า เทคนิ คการตกแต่ งอาหารเพื่ อการออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดดิจิตอลและการตลาดออนไลน์ส้าหรับธุรกิจอาหาร การ
จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Trend in food innovation, food production innovation,
food ingredient innovation, food molecular innovation, food packaging
innovation, trend in consumer needs, food innovation idea generation
from consumer research, business model canvas for food innovation
prototype, food innovation prototype development, shelf life
assessment, business plan, product branding, food decoration
technique for media design, digital and online marketing for food
business, patents and intellectual property right, and related
laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5004805

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
3(320)
Field Experience in Agriculture
ฝึก ปฏิ บั ติเ พื่ อเพิ่ มประสบการณ์ ท างการเกษตรศาสตร์
ในองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางเกษตร มี ก ารท้ า รายงานและน้ า เสนอ การ
ปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม
Practical training to enhance professional

สรุปสาระการปรับปรุง

5004811

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
Preparation for Professional Experience in
หลักสูตร และสถานการณ์ปัจจุบัน
Agricultural and Food Technology
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรและหรือเทคโนโลยีอาหาร รับรู้
โอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ โดยมีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
Preparation for professional practice in an
organization inagricultural technology and/or food technology,
career opportunity awareness, development of knowledge,
skillsand attitude to profession, activities to promote learning and
systematic solution
5004812
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
3(320) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
การเกษตรและอาหาร
รายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับหลักสูตร
Field Experience in Agricultural
และสถานการณ์ปัจจุบัน
and Food Technology
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5004811 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
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2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัญหาพิเศษ
5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3)
Preparation for Experience in Agriculture
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ วิชาชีพทางการเกษตรศาสตร์ ในด้ านลั กษณะของอาชี พ และ
โอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ
Providing activities to prepare the learner before
taking field experience in agriculture focusing on characteristics
and opportunities of careers. Prepared learners on knowledge,
skills, attitudes, motivations and appropriate attributes for
careers in different situation.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
experiences agriculture in organizations related to agricultural.
practical report and presentation approved by the committee.

ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 1
1(1-0-2)
Special Problems in Agriculture I
การเลือกหัวข้อที่สนใจ การเขียนหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์
และปัญหาการวิจัย การจัดท้าโครงร่างปัญหาพิเศษ และน้าเสนอ ทั้งนี้หัวข้อ
ปัญหาพิเศษต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนด้าเนินการ
Practice writing special problem proposal, step by
step. Select topic, write principle and reasons, objectives, and
research problems. This proposal needs to be approved by the
committee.

สรุปสาระการปรับปรุง

Prerequisite : 5004811 Preparation for
Professional Experience in Agricultural
and Food Technology
การฝึกงานภาคสนามทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ในหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องทางเทคโนโลยีการการเกษตรและหรือ เทคโนโลยี
อาหาร มีการท้ารายงานฉบับสมบูรณ์และน้าเสนอผลการปฏิบัติงานโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม
The field experience in organizations related to
agricultural technology and/or food technology, practical report
and presentation approved by committee
5004919
การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1 1(1-0-2) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
Research in Agricultural and Food Technology I
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กา ร สื บ ค้ นข้ อ มู ล ส้ า ห รั บ หั ว ข้ อ ก า ร วิ จั ย ท า ง ด้ า น หลักสูตร และสถานการณ์ปัจจุบัน
เทคโนโลยีการเกษตรและหรือเทคโนโลยีอาหารโดยอาศัยเทคโนโลยีข่าวสาร
ข้อมูลจากวารสาร และรายงานการวิจัย การวางแผนโครงการวิจัย การเขียน
โครงร่ า งงานวิจั ย การวางแผนการทดลอง และน้า เสนอโครงร่า งงานวิ จั ย
ภายใต้ ค้ า แนะน้ า ของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย อิ ส ระในสาขาวิ ช าทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและหรือเทคโนโลยีอาหารภายใต้การควบคุมและชี้แนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา
Literature survey for research topics in agricultural
technology and/or food technology via information technology,
journal articles and research reports, planning a research project,
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5003901

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
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5004906

ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2
2(0-4-2)
Special Problems in Agriculture II
ค้นคว้า ท้าการทดลอง โดยมีการวางแผนงานทดลอง การ
เก็บบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และการเขียนรายงาน ภายใต้
การควบคุมและแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

สรุปสาระการปรับปรุง

writing a research proposal, experimental design, and presenting an
oral proposal under advisor’s guidance, individual research work in the
area of agricultural technology and/or food technology under the
supervision and guidance of an advisor
5004920
การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2 2(0-4-2) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
Research in Agricultural and Technology II
รายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับหลักสูตร
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5074919 การวิจัยด้าน
และสถานการณ์ปัจจุบัน
เทคโนโลยีการ เกษตรและอาหาร 1
Prerequisite : 5004919 Research in Agricultural
and Food Technology I
ด้าเนินการวิจัยตามแผนงานที่น้าเสนอในวิชาการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1 ภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา
รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล วิจ ารณ์ แ ละสรุป ผล ท้ า การเขี ย นและเสนอเป็ น
รูปเล่มรายงาน
Conducting the experiments in the laboratory
relevant to the working plan proposed in research in Research in
Agricultural and Food Technology I subject under advisor’s
guidance, collecting, analyzing, discussing and summarizing the
data, writing and submitting the research papers
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Working on research: design steps of experiment,
collect and record data, analyse data, summarise results, and
write reports. The study will be performed under advisor’s
supervision.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
7464801

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
2(1-2-3)
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Cooperative Education Preparation in
Agricultural and Food Technology
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการ
ของสหกิจ ศึกษา ความรู้พื้น ฐานในการปฏิบั ติงาน การสื่ อสาร และมนุษ ย
สัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน้าเสนอ และการเขียนรายงานผล
การปฏิบัติสหกิจศึกษา
Activities to prepare learners in cooperative
education, knowledge of principles, concepts, regulations, cooperative education process, fundamentals of practice,
communication, relationship, personality development, presentation
techniques and co-operative study performance report writing
7000490
สหกิจศึกษา
6(640) 7464802
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 6(640)
Cooperative Education
Cooperative Education in Agricultural and
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000390 การเตรียม
Food Technology
ความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 7464801
การปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว ตาม
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร
โครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท้ารายงานและการน้าเสนอ
และอาหาร

สรุปสาระการปรับปรุง
เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้า อธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับหลักสูตร
และสถานการณ์ปัจจุบัน
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กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา
7000390
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education preparation
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การน้าเสนอการเขียนรายงาน
Principle, concepts and processes of cooperative
education, regulations, fundamentals and techniques in job
application, fundamental in practice, communication, human
relationship, personal development, quality management
system in the workplace, technical report writing.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับหลักสูตร
และสถานการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

On the job as a temporary employee with
assigned project to do the report and presentations.

Pre-requisite : 7464801 Cooperative Education
Preparation inr Agricultural and Food Technology
การปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว
ในสถานประกอบการ สามารถเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับวัฒ นธรรมขององค์ก ร
การท้างานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาในการท้างาน สามารถจัดท้ารายงาน
น้าเสนอความก้าวหน้า และผลส้าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
สามารถน้ า ความรู้ ค วามสามารถรวบยอดจากการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร
ไปประยุกต์ใช้
Full time operations, able to learn to adapt to the
corporate culture, working with colleague, solving problems in
work, prepare reports, present the progress and the assigned
project, able to apply knowledge to apply

สรุปสาระการปรับปรุง

229

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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1. กลุ่มวิชาแกน
4131009
ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Physics
ปริมาณทางฟิสิกส์ การวัดและระบบหน่วย แรงและการ
เคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ คลื่นกล
ไฟฟูา คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาเบื้องต้น และปฏิบัติการที่เกี่ยงข้องกับหัวข้อเหล่านี้
Physical quantities, measurements and unit
systems, forces and motions, work and energy, fluid mechanics,
thermodynamics, mechanical waves, electricity, introduction to
electromagnetic waves, and experiments involving these topics.
4211113
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีเบื้องต้น
ทฤษฎีกรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร์
Atomic structures; periodic table of elements;
fundamentals of chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids
and solution; fundamentals of chemical equilibria; acid-base
theories, salts and buffers

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

5001103

เคมีทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Chemistry
ธาตุและตารางธาตุ ธาตุจ้าเป็นส้าหรับสิ่งมีชีวิต สสารและ
สถานะของสสาร สารละลายและสมบัติสารละลาย สมดุลเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ในระบบนิเวศทางการเกษตร กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ ปริมาณสารสัมพันธ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Elements and periodic table, essential elements
for living organisms, matter and state of matter, solution and its
properties, chemical equilibrium, chemical reaction in agricultural

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช า และ
ค้าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สุ ต ร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
หลั ก สู ต ร โดยรวมเนื้ อ หาระหว่ า ง
รายวิ ช าเคมี ทั่ ว ไปเข้ า กั บ รายวิ ช า
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

4211114
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ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2) ecosystem, acid, base, salts and buffer, stoichiometry, and
General Chemistry Laboratory
related laboratories
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211113 เคมีทั่วไป
หรือเรียนควบคู่กัน
เทคนิ ค ทั่ว ไปและเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นปฏิ บัติ ก ารเคมี ทั่ว ไป
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การสกัดด้วยตัวท้าละลาย โครมาโตกราฟี
แบบกระดาษ การกลั่นธรรมดาและการกลั่นล้าดับส่วน การหาจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลว การหาค่าคงที่ของแก๊ส การเตรียมสารละลาย สมดุลเคมี
เบื้องต้น การหาค่าพีเอชของสารละลายโดยใช้ อินดิเคเตอร์ สมดุลไอออนิก
สารละลายบัฟเฟอร์
General techniques and instruments in general
chemistry laboratory; chemical safety in laboratory; solvent
extraction; paper chromatography; normal distillation and
fractional distillation; boiling points and melting points;
determination of gas constant; preparation of solutions;
fundamentals of chemical equilibria; pH of solution
determination by using indicators; ionic equilibria; buffer
solutions

สรุปสาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4331113

สรุปสาระการปรับปรุง

ชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Biology
ความหมายของชี ว วิ ท ยา โครงสร้ า งและหน้ า ที่ เ ซลล์
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ โครงสร้างและสรีระวิทยาของพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์
และการเจริญของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ การจัดจ้าแนกสิ่งมีชีวิต พลังงาน
กับสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Cell, structure and function of plant and animal,
classification of organism, cellular reproduction, structure and
physiology of plant and animal, reproduction and maturity of
plant and animal, genetics, energy and organism, ecology and
environmental science, and related laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช า และ
ค้าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สุ ต ร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
หลั ก สู ต ร โดยรวมเนื้ อ หารายวิ ช า
ดังนี้
- ชีววิทยาทั่วไป
- ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เข้าด้วยกันเป็นรายวิชาชีววิทยาทาง
การเกษตร

5001102
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ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
คุ ณ สมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต สารเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจ้าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา
Properties of organism, chemical substance in
organism, cells, structure and function of plants and animals,
genetics, evolution, classification of organism, ecology.
4331114
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-2)
General Biology Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป
หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 4331113 General Biology or
Corequistite
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ สารเคมี ใ น
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์
การเจริญเติบโตและพัฒนา การแบ่งเซลล์ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศวิทยา
Scientific methods, microscopy, chemical substance
in organism, cell, respiration, photosynthesis, tissues, reproduction,
growth and development, cell division, classification of organism,
ecosystem.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4571211

สรุปสาระการปรับปรุง

คณิตศาสตร์ทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Mathematics
การค้านวณพื้นที่ ปริมาตร การวัดและระบบหน่วย การแปลง
หน่วย บัญญัติไตรยางศ์ สมการก้าลังสอง และระบบสมการเชิงเส้น
Area and volumetric calculation, measurements
and unit system, unit conversion, cross-multiplication, quadratic
equations and system of linear equations

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า และค้ า อธิ บ าย
รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการวิพ ากษ์ห ลั ก สุต ร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

5001101

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
ระบบจ้ า นวนจริ ง ฟั ง ก์ ชัน และกราฟ ฟั ง ก์ ชัน พี ชคณิ ต
ฟังก์ชันอดิศัย เรขาคณิตวิเคราะห์ ล้าดับและอนุกรม
Real system, functions and graphs, algebraic
functions, transcendental functions, analytic geometry, sequences
and series.
4212513
เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Organic chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211113 เคมีทั่วไป
และ 4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
Prerequisite : 4211113 General Chemistry
and 4211114 General Chemistry Laboratory
โครงสร้ างและสมบั ติ ทั่ วไป การเรี ยกชื่ อ การเตรี ยมและ
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ ส้ า คั ญ ของสารประกอบ ไฮโดรคาร์ บ อน แอโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอมีน แอลดีไฮด์
คีโตน กรดคาร์บอก ซิลิกและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Structures and general properties, nomenclature,
preparation and essential chemical reactions of hydrocarbons;
aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols ethers,
amines, aldehydes, ketone, carboxylic acids and derivatives and
related laboratories.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4333406

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดออก โดยบูรณาการรายวิชาพันธุ
ศาสตร์ ทั่ ว ไป กั บ รายวิ ช าการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชเข้าด้วยกัน
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พันธุศาสตร์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Genetics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป
Prerequisite : 4331113 General Biology
ความรู้ พื้ นฐานทางพั นธุ ศาสตร์ พั นธุ ศาสตร์ ของเมนเดล
บทขยายพั นธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็ นและการทดสอบไคแสควร์
พันธุศาสตร์ของเพศและการวิเคราะห์พงศาวลี พันธุ ศาสตร์ปริมาณ ยีนและ
โครโมโซม การจ้าลองของดีเอ็นเอ การแสดงออกของยีน การกลาย พันธุวิศวกรรม
พั นธุ ศาสตร์ ประชากร อิ ทธิ พ ลของพั นธุ กรรมฝุ ายแม่ และการถ่ ายทอด
พันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซม และการฝึกปฏิบัติ
Basic knowledge on genetics, Mendelian genetics,
extension of Mendelian genetics, genetic probability and Chi-square
test, genetic of sex and pedigree analysis, quantitative genetics,
gene and chromosome, DNA replication, gene expression, mutation,
genetic engineering, population genetics, maternal effect and
extrachromosomal inheritance and practices.
4362109
จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
General Microbiology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยา
ทั่วไป และ 4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
Prerequistite : 4331113 General Biology and
4331114 General Biology Laboratory

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

5001105

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร
3(2-2-5)
Agricultural and Food Microbiology
ชนิ ดของจุ ลิ นทรี ย์ ทางการเกษตรและอาหาร การเจริ ญ
เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย์ บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ ต่ อ การผลิ ต พื ช สั ต ว์ น้ า และ
กระบวนการผลิตอาหาร จุลินทรีย์ก่อโรคทางพืช สัตว์น้า และอาหาร การแยก
และตรวจวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้้า อากาศ ดิน และ

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า และค้ า อธิ บ าย
รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการวิพ ากษ์ห ลั ก สุต ร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ การเก็บ
รักษาจุลินทรีย์ มาตรฐานและความปลอดภัยของจุลินทรีย์ทางการเกษตรและ
อาหาร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Types of microorganism in agriculture and food,
microorganism growth, roles of microorganism in plant and
aquaculture production and food processing, pathogenic in plant
aquaculture and food, Isolation and analyze of microorganism
types in water air soil and food product, microorganism control,
utilization of microorganism, preservation of microorganism,
standard and microbial safety in agriculture and food, and related
laboratories
5001104
ชีวเคมีทางการเกษตร
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Agricultural Biochemistry
บริบทของหลักสูตร
ความรู้เคมีอินทรีย์พื้นฐาน ชีวเคมีเบื้องต้น โครงสร้าง สมบัติ
และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร
ชีวโมเลกุล การสังเคราะห์แสงและการตรึงไนโตรเจน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic organic chemistry knowledge, basic
biochemistry, structure, properties and function of biomolecules, the
chemical changes of biomolecules, photosynthesis and nitrogen
fixation, and related laboratories
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ประวัติความเป็นมา กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์ เทคนิคพื้นฐานส้าหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและเมแทบอลึซึม
พันธุกรรมของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ การจ้าแนกประเภทของจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ การควบคุมโรคและการติดเชื้อ และ
วิทยาภูมิคุ้มกัน
The historical foundations of microbiology,
microscopes, the structures and function of microbial cells,
fundamental microbial techniques, growth and metabolisms of
microorganisms, microbial genetics and its applications, the
classification of microbes, microbial environment and its
applications, disease controls and infections, and immune system.
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2. กลุม่ วิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
5001106

สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร
3(2-2-5)
Statistics for Agricultural Research
สถิติและวิธีการทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
และการกระจาย การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การเปรี ย บเที ย บสองตั ว อย่ า ง
ไคสแควร์ หลักการการวางแผนการทดลอง การออกแบบการทดลองและ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดลองแบบแฟกตอเรียล การเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย
Statistic and statistical methods, measurement of
central tendency and distribution, hypothesis testing, comparison of

รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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5004912

โลกทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1(1-0-2)
Agricultural and Food Technology Vision
ศึกษาภาพรวมของงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร โดยเน้นความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและการจ้างงาน
ประเภทของเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โอกาสในการประกอบอาชีพ
การศึกษาดูงานภาคสนามฟาร์มเกษตรแบบครบวงจร
An overview of agricultural and food technology
study with emphasis on the importance of this field to Thailand
economic and employment, types of agricultural and food
technology, the career opportunities and positions, field work
visiting the integrated agricultural farm
5003113
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรและอาหาร 3(2-2-5)
Statistics for Agricultural and Food Research
สถิติพื้นฐานและวิธีการทางสถิติในการวิจัยทางการเกษตร
และอาหาร หลักการการวางแผนการทดลอง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
การเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ์อย่างง่าย และการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติ
Basic statistics and statistical methods for for
agricultural and food research, concepts of experimental design,
hypothesis testing, comparison of means, statisticalanalysis of

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า และค้ า อธิ บ าย
รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการวิพ ากษ์ห ลั ก สุต ร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

two samples, chi-square, concepts of experimental design,
experimental design and analysis of variance,. factorial experiment,
comparison of means, simple linear regression and correlation.
1552608
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3)
English for Agriculture Technology
พัฒนาทัก ษะภาษาอังกฤษทางการสื่ อสาร พร้อมเน้ น
ค้าศัพท์และบทอ่านเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการค้นคว้า
และน้าเสนองานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร
Develop the communicative English skills in
agricultural contexts with an emphasis on specific vocabulary
and reading from printed and on-line materials. Inquiry and
presentation tasks related to agricultural technology are
included.

variance, simple linear regression and correlation, and application
of statistics programs
5003112

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3)
และอาหาร
English for Agricultural and Food Technology
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้น
ค้าศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และการใช้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม
Development of the communicative English
skills with an emphasis on specific vocabulary in agricultural and
food contexts, and the use of English ability as a tool to search
for more information and knowledge
5003111
โปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5)
และอาหาร
Application Software Packages for Agricultural
and Food Technology
การใช้อุปกรณ์ดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส้าหรับงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
เพื่อการวางแผนการผลิต และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
ค้าอธิ บายรายวิชาให้ส อดคล้ องกั บ
บริ บ ทของหลั ก สู ต รและเพิ่ ม เติ ม
เนื้อหาให้ทันสมัยมากขึ้น
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รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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The use of digital devices,software programs and
applications, and information technology for agricultural and food
technology, including application of geographic information system
(GIS) and Big data for production planning, and related
laboratories
5071601
โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต้น
2(1-2-3)
Basic Agribusiness and Food Business Model
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและอาหาร เครื่องมือที่
ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ลูกค้า การสร้างคุณค่า
ช่องทาง ความสั มพันธ์ กับลู กค้ า กระแสรายได้ ทรั พยากรหลั ก กิ จกรรมหลั ก
พันธมิตรหลัก และโครงสร้างต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรและอาหาร
Introduction to agribusiness and food business,
business model canvas and components include: customer
segments, value propositions, channels, customer relationships,
revenue streams, key resources, key activities, key partners, and
cost structure to agriculture and food business
5072301
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
2(1-2-3)
Logistics Management and Supply Chain
ความส้าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ในห่วงโซ่อาหาร ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวชี้วัด การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์
ในยุ คดิ จิ ตอล การจั ดการผลผลิ ต และการจั ดการคุ ณภาพในห่ วงโซ่ อุ ปทาน
การจัดหาวั ตถุดิ บ การบริ หารสินค้ าคงคลังและการคลังสิ นค้ า การขนส่งและ

สรุปสาระการปรับปรุง

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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การกระจายสินค้าเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงาน
ในห่วงโซ่อุปทาน การศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา
Importance of supply chain management and
logistics in food chain, supply chain drivers and matrices, logistics
network design in digital age, production management and quality
management in supply chain, raw material procurement, inventory
management and warehousing, transportation and distribution,
information technology and coordination in supply chain, field study
and case studies
5072403
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
และการถนอมอาหาร
บริบทของหลักสูตร
Postharvest Technology and Food Preservation
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติที่
ดีในการเก็บรักษาและการควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดการและการเตรียม
วัตถุดิบอาหาร การแปรรูปอาหารโดยการหมักดอง การแช่อิ่ม การแช่เย็น
การแช่แข็ ง การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Impact factors of postharvest of agricultural
products, post-harvest physiological changes, and good practices
for storage and quality control of postharvest of agricultural
products, handling and preparation of food raw materials, the

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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principles and food processing such as fermentation, pickle,
thermal, drying, chilling, freezing, packing and storage, processing
parameters that influence the food product qualities, and related
laboratories
5073101
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
2(1-2-3) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สินค้าเกษตรและอาหาร
บริบทของหลักสูตร
Agricultural and Food Products Standard and
Quality Assurance
ความส้ า คั ญ ของคุ ณ ภาพ กฎหมายและมาตรฐานสิ น ค้ า
เกษตรและอาหาร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม (HACCP) ในการผลิตสิน ค้าเกษตรและอาหาร การจัด ท้าระบบ
เอกสารความปลอดภัยอาหาร ระบบบริหารงานคุณภาพ ได้แ ก่ 5ส, QCC,
KAIZEN, TQC, 7 wastes และอื่น ๆ เครื่องมือคุณภาพ ระบบประกัน
คุณภาพต่าง ๆ ได้แก่ ฮาลาล, ISO และอื่น ๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Importance of quality, regulation and standard of
agricultural and food products, good agricultural practice (GAP), good
manufacturing practice (GMP), hazard analysis critical control point
(HACCP) for agricultural and food production, document system for
safety management, quality management system; 5S, QCC, KAIZEN,
TQC, TQM, 7 wastes, etc, quality tools, quality assurance system;
Halal, ISO, etc, field trip

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5073504
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Food Product Development and Packaging
บริบทของหลักสูตร
หลักการและกระบวนการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ การสร้างและ
คัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนผั งโมเดลธุ รกิจส้าหรั บผลิตภั ณฑ์ ต้นแบบ
การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีในการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้ประสาท
สัมผัสในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อาหาร การวิจั ยผู้ บริ โภค และการประเมิ นอายุ
การเก็บรักษา บทบาทของบรรจุภัณฑ์ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์
หลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of product development, product
development process, creating and screening new product
concepts, prototype development, development of formulas and
processes, product testing, sensory evaluation for food product
development, consumer survey and shelf life assessment, role of
packaging, the types and qualities of packaging materials,
selection of suitable packaging for food, food packaging and
nutrition labeling, packaging design, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(1-2-3)
Entrepreneurship in Agriculture
and Food Business
แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็ น ไปได้ ข องธุ ร กิ จ การจั ด ท้ า แผนธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ แ ละกลยุ ท ธ์ ด้ า น
การตลาด การจัดการด้านการผลิต การเงิน การบริหารองค์การ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบริการของภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร
Concept of agriculture and food entrepreneurship,
new entrepreneurs, business opportunity assessment, business
feasibility analysis, setting business plans, marketing strategies and
analysis, production management, financial management,
organizations management, related laws, government services for
agriculture and food business
5074501
นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Agricultural and Food Innovation for Community
ศึ ก ษานอกสถานที่ ถึ งความส้ า เร็ จ ความล้ ม เหลว หรื อ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางการเกษตรและอาหาร หรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเกษตรและอาหารของชุมชนใกล้เคียง และน้าปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์
และอภิปรายเพื่อน้าไปสู่การสร้า งสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร
เพื่อพัฒนาชุมชน ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรและอาหารที่ได้สู่ชุมชน

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อรายวิชา และ
ปรั บ ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

5073604
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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Field studies on success and problems in agriculture
and food and related activities from nearby communities, analyzing
and discussing the problems leading to agricultural and food
innovation creation for quality of community improvement, transfer
the knowledge of the agricultural and food innovation to the
community
5121201
เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2(1-2-3)
Agricultural and food equipment and machinery
กลศาสตร์เบื้องต้น ประเภทเครื่องมือและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรและอาหาร การเลือกใช้เครื่องมือใหถูกลักษณะของงาน ทักษะ
การใชเครื่องมือ การปรับปรุงและบ้ารุงรักษาเครื่องมือโดยหลักการ TPM และ
ความปลอดภัยในการท้างาน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to machanics, types of agricultural
and food equipment and machinery, selecting and using the right
tool for the right job, tool technician skills, machine tool
maintenance using TPM principle, and work safety, and related
laboratories
5173605
การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Farming Management
หลักการเบื้องต้นของเกษตรผสมผสาน การวางแผนและ
การจัดการพื้นที่การเกษตรผสมผสาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
ฟาร์มเกษตรผสมผสาน หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการ

สรุปสาระการปรับปรุง

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

ฟาร์มเกษตรผสมผสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์
วัสดุเหลือใช้จากฟาร์มเกษตรผสมผสาน การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน และ
จัดท้าบัญชีฟาร์มเกษตรผสมผสาน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of integrated farming systems, planning
and land management of integrated farming systems, introduction of
integrated farm management, principle and theories of economic for
integrated farm management, processing and value-added products,
utilization of by-product in integrated farming, recording of farm
operation and accounting managements, and related laboratories

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร
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2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
บังคับเรียน
5061130
การประมงทั่วไป
3(2-2-5)
General Fisheries
ความส้ า คั ญ ของทรั พ ยากรประมงต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย
สภาวะการประมงของไทยและต่างประเทศ การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์
น้้าเบื้อ งต้น แนวทางการอนุรั กษ์ทรั พยากรประมง พระราชบัญ ญัติการ
ประมง และเครื่องมือจับสัตว์น้า
The importance of fisheries recourses to Thai
economy, fishing status in Thailand and other countries,
introduction to breeding and aquaculture, guideline of fisheries
resource conservation and fisheries acts and fishing gears.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

ชีววิทยาปลา
3(2-2-5)
Biology of Fish
การแบ่งกลุ่มของปลา กายวิ ภาคและสรีรวิ ทยาพื้ นฐานของ
ระบบต่างๆ เช่น ระบบหายใจ ระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว
ระบบทางเดินโลหิต ระบบการสืบพันธุ์ของปลา เป็นต้น อนุกรมวิธานของปลา
เบื้องต้น
Classificaton of fish specieses, basis of
anatomical and physiological system of fish body such as the
respiratory system, body structure, muscles and movement,
blood circutlating system, reproductive system of fish, etc. and
the preliminary study on fish taxonomy.

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

5061132

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Invertebrate
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง การแบ่ง
หมวดหมู่ รูปร่างลักษณะเด่น และการแพร่กระจายของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม
The basic knowledge of invertebrates,
classification, morphology, dominant characteristics and the
distribution of invertebrates, samples collection and field work
study.
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5061131

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5061133

สรุปสาระการปรับปรุง

5063175

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Freshwater Aquaculture for Business
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บสั ตว์ น้ าจื ด หลั กการและวิ ธี การที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นที่ ชนิด พันธุ์สัตว์น้าจืด วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง
การจับและการขนส่ง การตลาดและธุรกิจสัตว์น้าจืด และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledges of freshwater aquatic animals,
principles and methods related to the area selection, freshwater
aquatic animal species, techniques and cultured system, catching
and distribution, freshwater aquatic animal marketing and
business, and related laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า
ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ ปรุ ง ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าให้
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน

5063180

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า
ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ ปรุ ง ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าให้
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Principles of Aquaculture
หลักการ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นที่ ชนิด พันธุ์
สัตว์น้าวิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง
The principles, the methods for site selection,
aquatic animal species, techniques and cultured system.
5062136
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
3(2-3-6)
Coastal Aquaculture
การเพาะพันธุ์และการเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งที่มีความส้าคัญ
ทางเศรษฐกิจ
Breeding and rearing the important economically
coastal cultured species.
5061515
ความปลอดภัยทางน้าสาหรับ
2(1-3-4)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Life Safety in the Water for Aquaculture
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้้า สภาพแหล่งน้้าและจุด
เสี่ยงที่จะท้าให้เกิดอันตรายทางน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทักษะการเอา
ชีวิตรอดในน้้า และ การว่ายน้้าพื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้้า
Knowledge of safety on the water activity,
conditions of water resources and the risk to endanger the
water for aquaculture, skills to survive in the water, swimming
basics and assisting victims of water

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ความปลอดภัยทางน้า
3(1-4-4)
Life Safety in the Water
ชนิดของสัต ว์น้ามีพิษและอันตราย สภาพแหล่งน้้า และ
จุ ด เสี่ ย งที่ จ ะท้ า ให้ เ กิ ด อั น ตราย ทั ก ษะการเอาชี วิ ต รอดในน้้ า การว่ า ยน้้ า
พื้นฐาน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Toxic and dangerous aquatic animals, water
conditions and the dangerous areas, survival skill in the water,
basic of swimming, assisting the victims from water, and related
laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5062134

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
ห ลั กสู ต ร ต า ม ค้ า แ นะ น้ า ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

5062316

คุณภาพน้าและการจัดการ
3(2-2-5)
Water Quality and Management
ความส้ าคั ญของคุณ ภาพน้้ าต่ อการเพาะเลี้ ยงสัต ว์น้ า
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้้ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสั ต ว์ น้ า และ
สภาพแวดล้อมในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
เพื่อควบคุมคุณภาพน้้า การจัดการคุณภาพน้้าให้เหมาะสมเพื่อการเลี้ยงสัตว์
น้้าอย่างยั่งยืน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Importance of water quality to aquaculture,
techniques for water quality analysis, relationships between each
aquatic animals and environment in aquaculture area, application
of artificial intelligence technology to control water quality, water
quality management for sustainable aquaculture, and related
laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
ทันสมัยโดยรวม 2 วิชา คือคุณภาพ
น้้ า แ ล ะ กา ร วิ เ คร า ะ ห์ น้้ า แ ล ะ
นิ เ วศ วิ ท ย า แ ห ล่ ง น้้ า เป็ นวิ ช า
เดียวกัน
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การเพาะพันธุ์ปลา
3(2-3-6)
Fish Breeding
การคั ด เลื อ ก การเลี้ ย งพ่ อ แม่ พั น ธุ์ ป ลา ระบบสื บ พั น ธุ์
หลักการ วิธีการเพาะพันธุ์ พั ฒนาการของตั วอ่อนและลูกปลา การอนุบาล
ลูกปลา การปรับปรุงพันธุ์ปลา
The selection of fish species, broodstock cultivation,
reproductive system, principles, breeding techniques, fish larvae
development, fish larvae nursery and improvement of fish genetics.
5062310
นิเวศวิทยาแหล่งน้า
3(2-2-5)
Aquatic Ecology
ความหมาย ความส้าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศของแหล่งน้้า วัฏจักร
ของสาร การแพร่กระจายของพืชและสัตว์ ประชากร มลพิษ การสงวน
ทรัพยากร มีการศึกษานอกสถานที่
The definition an Aquatic Ecology, importance,
relationship between organisms and environment in the ecosystem.
Especially aquatic ecosystem, biogeochemical cycle, distribution of
plants and animals, population, pollution, conservation and field trips.
5062311
คุณภาพน้าและการวิเคราะห์น้า
3(2-3-6)
Water Quality and Water Analysis
หลักการ และวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้้าที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คุณภาพน้้าทางด้านเคมี ชีวะ และกายภาพ ปัญหา

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับจ้านวนหน่วย
กิต เปลี่ย นไปอยู่ใ นกลุ่ม วิชาเนื้อ หา
เลือกเรียน
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เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพน้้ า ในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และแนวทางการแก้ ไ ข
มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า
Principles and techniques for water quality
analysis for aquaculture, chemical, biological and physical water
quality. The problems related to water quality in aquaculture
and problem solving, standard aquatic animal farming.
5063138
แพลงก์ตอนวิทยา
3(2-3-6) 5063177
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและอรรถประโยชน์ 3(2-2-5)
Planktonology
Algal Culture and Their Utility
นิยาม การจัดจ้าแนก บทบาทในห่วงโซ่อาหาร การเก็บ
ชนิ ด ของสาหร่ า ยที่ มี ค วามส้ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ การ
รักษา การศึกษาตัวอย่าง การสุ่มนับ และการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
เพาะเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อรรถประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
The definition, classification, the role in food chain, จากสาหร่าย การตลาด และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
fixation, sampling study, random count and plankton cultivation.
Economically important species of algae, culture
factors affecting the growth rate, utility, processing of algae
products, marketing, and related laboratories
5063146
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้า
3(2-2-5)
Genetic Improvement of Aquatic Animals
พั น ธุ ศ าสตร์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพและปริ ม าณของสั ต ว์ น้ า
เทคโนโลยีชีวภาพและการคัดเลือกเพื่อ ปรับปรุ งลักษณะที่ต้องการ และ
ส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Qualitative study and quantitatively aquatic animal
genetics, biotechnology and selection for genetic improvement and
the important species in economy.

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
ห ลั กสู ต ร ต า ม ค้ า แ นะ น้ า ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5063210

สรุปสาระการปรับปรุง
- ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
ห ลั กสู ต ร ต า ม ค้ า แ นะ น้ า ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ปรับเนื้อ หาน้าไปใส่ ใ นรายวิชา
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้า

5063413

เทคโนโลยีและการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
3(2-2-5)
Technology and Development of Aquatic
Animal Health
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ชนิด ลักษณะอาการ การปูองกัน
การก้ า จั ด และการรั ก ษาโรค ระบบภู มิ คุ้ ม กั น สั ต ว์ น้ า เทคนิ ค การตรวจ
วินิจฉัยโรค ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว์น้า
ของประเทศ ระบบตรวจสอบสุขภาพสัตว์ น้าและมาตรฐานสุขอนามัยฟาร์ม
และสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Pathogenic factors, types, symptoms, prevention,
elimination and treatment of diseases, aquatic animal immune
system, diagnosis techniques, national news and information on
epidemiology and aquatic animal health, aquatic animal health
monitoring system and farm sanitation standards and aquaculture
export enterprises, and related laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าให้ เ หมาะสม
เปลี่ ย นไปอยู ใ นกลุ่ ม วิ ช าเนื้ อ หา
เลือกเรียน

249

อาหารและการให้อาหารสัตว์น้า
3(2-2-5)
Feed and Feeding of Aquatic Animal
ชนิด ประเภท คุณค่าของอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้า แหล่ง
ของอาหาร การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อ การเตรียมและการให้อาหาร
The types and nutritional value of aquatic animal
feeds, feed sources, producing live feed in the pond, feed
preparation and feeding.
5063410
โรคและพยาธิสัตว์น้า
3(2-2-5)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
ความหมายและความส้าคัญ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโรค
พยาธิ ชนิด ลักษณะอาการ การปูองกัน การก้าจัด รักษา โรคพยาธิที่ส้าคัญ
Definition and importance; the factors
influencing parasites and diseases, species, clinical signs,
prevention, elimination, therapy of important parasites and
diseases.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

5003907

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1(0-3-2) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
Seminar in Agricultural and Food Technology ปรั บค้ าอธิบ ายรายวิ ชาเพื่ อให้ส อด
การค้นคว้าเอกสารทางวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจของ ล้องกับหลักสูตร
งานวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่ทันสมัย วิเคราะห์ เรียบเรียง
เป็นรายงานและน้าเสนอภายใต้การแนะน้าของอาจารย์ผู้ควบคุม
Review literatures on current interesting topics
in agricultural and food technology, analyses, writing report and
then giving presentations under advisor’s supervision
ตัดออกเพื่ อให้ส อดคล้อ งกั บบริบ ท
ของหลักสูตร
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สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1(0-2-1)
Seminar in Aquaculture
การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าของประเทศไทย หรือของต่างประเทศ
Group discussion in aquaculture toppics,
presentation for new innovation, information and the problems
related to aquaculture in Thailand or other countries.
5063514
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3(2-2-5)
Business Entrepreneur in Aquaculture
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการจัดการธุรกิจการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลการด้าเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
แบบต่าง การวางแผน การจัดองค์องกร การควบคุมและการ
บริหารองค์กร กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า การจัดการเรื่องแหล่งทุน ระบบภาษีการตลาด ความรู้พื้นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และข้อตกลงระหว่างประเทศที่กระทบต่อ
การด้ารงธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Vision and ideas in business management in
aquaculture both locally and internationally, running aquaculture
business, planning, control and managing of the organization,
directing of business, Laws related to business operations,
managing resources, tax system of marketing, writing a business
5063710

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
ห ลั กสู ต ร ต า ม ค้ า แ นะ น้ า ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัดออกเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของหลักสูตร
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plan, fundamentals of economic policy and international
agreements that affect the business of aquaculture.
5064510
การจัดการฟาร์มสัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquaculture Farm Management
หลักการทั่วไปในการจัดการท้าฟาร์มสัตว์น้า การวางแผน
การจั ดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ส้ าหรับ การเพาะเลี้ยงสั ตว์น้า การตลาด
ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการฟาร์ม
Principles of aquatic animal farm management,
planning, business management, economics of aquaculture,
marketing, problems and factors affecting to farm management.
5064512
ระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3(3-0-6)
Aquaculture Regulations
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คุณภาพน้้า
ทิ้ง และสิ่งแวดล้อม กฎกระทรวง ระเบียบเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า
Laws related to aquaculture, quality of
discharged water and an environment, ministerial regulations
and regulations for aquaculture and the standard of aquatic
animal farms.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquatic Animals Breeding Technology
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ หลักการ
วิธีการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล เทคโนโลยีทั่วไปและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Reproduction biology, bloodstock selection,
principles and methods of aquatic animal breeding and nursing,
conventional and modern technology in aquatic animal breeding, and
related laboratories
5062178
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquaculture Technology
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเลี้ยงสัตว์น้า คุณภาพน้้า
อาหารและการให้อาหาร โรค การปูองกันและการก้าจัดศัตรู ต้นทุนการผลิต
และการตลาดสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Use of modern technology in aquaculture, water
quality, feed and feeding, diseases, prevention and elimination,
cost and marketing of cultured aquatic animals, and related
laboratories
5011401
การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตพืช 3(2-2-5)
Environmental Management for Crop Production
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างดิ น น้้ า พื ช และสภาพภู มิ อากาศ
หลั กการและเทคนิ คการให้ น้ าแก่ พื ช ความสั มพั นธ์ ของธาตุ อาหารต่ อการ

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5061176

รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
และปรั บ ค้ าอธิ บ ายรายวิ ชาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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เจริญเติบโตของพืชปุ๋ย การใช้ปุ๋ย และการปรับปรุงบ้ารุงดินเพื่อการเกษตรและ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Relationships among soil, water, plant and
climate, principles and techniques of irrigation for crop, the
relationship of nutrients on plant growth, fertilizers and theirs
application, and soil improvement for agriculture, and related
laboratories
5042505
หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Principles of Animal Production
ประโยชน์ แ ละความส้า คั ญของการเลี้ย งสัต ว์ เศรษฐกิ จ
พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการและการเลี้ยงดู อาหาร
และการให้อาหารสัตว์ โรคและการปูองกัน คุณภาพซาก และการตลาดปศุสัตว์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Benefit and important of livestock, breed of
livestock, animal mating, animal breeding, farm management and
animal production, feed and feeding, animal disease and
prevention, carcass quality and livestock marketing, and related
laboratories
5043401
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Animal Feed Technology
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส้าคัญด้านอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพของ

สรุปสาระการปรับปรุง

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง
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อาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็บ
รักษาและวิธีการน้าไปใช้เลี้ยงสัตว์ การค้านวณสูตรอาหารตามความต้องการ
ของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดในระยะต่าง ๆ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on the meaning and importance of the
animal feed, general animal feed industry, analysis and evaluation of
animal feed quality, raw material characteristics and processes in
production of animal feed, storage and use, the calculation formula
to meet the needs of different animals in different stages, and
related laboratories
5043504
การผลิตสัตว์อินทรีย์
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Organic Livestock Production
บริบทของหลักสูตร
ความหมาย ความส้ าคั ญ และมาตรฐานการผลิ ตปศุ สั ตว์
อิ นทรี ย์ กระบวนการผลิ ตปศุ สั ตว์ ด้ วยวิ ธี การต่ างๆ การวางแผนการผลิ ต
การจัดการโรงเรือน การจัดการอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และการตลาด
ปศุสัตว์อินทรีย์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Meaning, importance and standard of organic
livestock production, production of livestock in various ways,
production planning, housing, feeding and environment and
management and marketing of organic livestock, and related
laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-2-5)
Animal Breeding Techniques
เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ์สัตว์ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยใช้หลักพันธุศาสตร์ การบันทึกประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
คั ด เลื อ กการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The general and new techniques of application
and breeding, animal improvement plans in accordance with the
market demand, using the principles of genetics, recording
history, analysis and application, application of biotechnology to
animal improvement, and related laboratories
5053105
สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
3(2-2-5)
General Animals Health and Sanitation
ศึกษาถึงลักษณะของโรคสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค
ในสัตว์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และปรสิตที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก สัตว์
เล็ก สัตว์ใหญ่ โรคในพระราชบัญญัติและโรคระบาด โรคติดต่อระหว่างคนและ
สัตว์ การตรวจวินิจฉัยและการปูองกันก้าจัดโรคต่าง ๆ การสุขาภิบาลสัตว์
พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on animal disease characteristics, factors
that influence diseases, study and practice on various diseases
and parasites that occurs in livestock, disease acts and epidemics,

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5043505
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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contagiousness between humans and animals, diagnosis and
prevention of various diseases, sanitation, animal health act, and
related laboratories
5053201
สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Animal Physiology and Anatomy
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
Study and practice on the structure and function of
various organ systems in animal body
5073407
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing Technology
หลักการและเทคนิคแปรรูปอาหารด้วยวิธีการให้ความร้อน
การท้าแห้ง การท้าให้เข้มข้น การฉายรังสี ไมโครเวฟ เอ็กซ์ทรูชัน ความดันสูง
การใช้ สารเคมี เทคโนโลยี เฮอร์ เดิ ล และกระบวนการแปรรู ปแบบปลอดเชื้ อ
ปัจจั ยการแปรรู ปที่มี ผลต่ อคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ อาหาร บรรจุ ภั ณฑ์ อาหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principle and processing techniques such as
thermal processing, drying, concentration, irradiation, microwave,
extrusion, high pressure, food additive, hurdle technology and
aseptic processing, processing parameters that influence the food
product qualities, food packaging, modern food processing
innovation, and related laboratories

สรุปสาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
3(2-2-5)
Food Chemistry and Food Determination
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของอาหารและผลิตภัณฑ์ในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา
คุณภาพของอาหาร การปูองกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร วัตถุเจือ
ปนอาหาร การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical composition of food, chemical
changes of food and their products during processing and storage,
food qualities, prevention of food quality changes, food additives,
sampling for food and food products determination, and related
laboratories
5162201
เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
3(2-2-5)
Crop Production Technology
การจ้าแนกประเภทพืชสวน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การเขตกรรม การอารักขาพืช การเก็บ
เกี่ยว และการใช้ประโยชน์พืชสวน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Horticultural classification, botanical characteristics,
factors affecting plant growth, plant cultivation, plant protection,
harvesting and utilization, and related laboratories

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5073704
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5162604

เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Field Crop Production Technology
บริบทของหลักสูตร
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เจริญเติบโต การเขตกรรม การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์
พืชไร่เศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Botanical characteristics, factors affecting plant
growth, plant cultivation, plant protection, harvesting and utilization,
economic field crops, and related laboratories

5063181

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้า 3(2-2-5) เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
Ornamental Fish Aquaculture
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
and Aquatic Plants
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลาสวยงาม เทคนิคการเพาะพันธุ์ปลา
สวยงามชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม พันธุ์ไม้น้าที่ใช้ในการจัด
ตู้ ปลา อาหารปลาสวยงาม โรคพยาธิ และการปู องกั นรั กษา และปฏิ บั ติ การ
ที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledges of ornamental fish, techniques
of ornamental fish culture, ornamental fish cultured equipment,
aquatic plants for aquarium decoration, ornamental fish feed,
disease and parasite prevention and treatments, and related
laboratories
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2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
เลือกเรียน
5061137
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-2-5)
Ornamental Fish Aquaculture
ศึกษาประเภท ลักษณะ ความเป็นอยู่ การเลี้ยงและคัดเลือกพ่อ
พันธุ์ แม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์และอนุบาล โรคพยาธิและการปูองกันรักษา ตลอดจน
วัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น ภาชนะที่ใช้เลี้ยง พันธุ์ไม้น้าที่ใช้ในการจัด
ตู้ปลา ระบบการกรองน้้า คุณสมบัติของน้้า และอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแต่ละชนิด
Study on Ornamental fish species, characteristics,
wellbeing, culturing techniques and selecting broodstock, breeding
and nursing ornamental fish, diseases and parasite prevention and
treatment, as well as facilities use in ornamental fish culture such as
containers, aquatic plants use in an aquarium, water filtration
systems. Water quality and fish feed for each species.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5061139

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร
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พืชน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquatic Plants in Aquaculture
สั ณ ฐานวิ ท ยาของพื ช ชนิ ด ของพื ช น้้ า ที่ ส้ า คั ญ ทางการ
ประมง การเพาะขยายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์
Morphology of aquatic plants, the important
species of aquatic plant use in fishery as well as the
propagation and utilization.
5061140
สาหร่ายทะเล
3(2-2-5)
Sea weed
นิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล
ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้สาหร่ายทะเลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
The ecology of seaweeds, cultivation of seaweed
which is important to the economy, application of the use of
seaweeds in the term of both economy and environment.
5061142
การเลี้ยงปลา
3(2-2-5)
Culture
การเลี้ยงปลาที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ รูปแบบการเลี้ยง
คุณภาพน้้ าที่เหมาะสม อาหารและการให้ อาหารปลา โรค การปู องกั นและ
การก้าจัดศัตรูปลา ต้นทุนการผลิต การตลาดและการแปรรูปปลา
The cultivation of the commercially importance
fish species, types of cultivation, optimal water quality, feed

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

5063179

การเพาะเลี้ยงกุ้ง
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงค้าอธิบาย
Shrimp Aquaculture
รายวิชาให้เหมาะสม
ศึ ก ษาการจั ด จ้ า แนกชี ว วิ ท ยาและนิ เ วศวิ ท ยาของกุ้ ง
การเพาะขยายพันธุ์ การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ยง การให้
อาหาร การปู อ งกั น ก้ า จั ด ศั ต รู การดู แ ลรั ก ษา และการตลาดของกุ้ ง ที่ มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on classification of biology and ecology
of shrimp, breeding techniques, site selection, pond preparation,
rearing, feeding, the pest control and treatments, marketing of
economically important shrimp species, and related laboratories
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and feeding. The diseases and the prevention, production cost,
marketing and fish processing.
5061143
การเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Aquaculture
หลักการ วิธีการเลี้ยงสัตว์น้าร่วมกับการท้าเกษตรสาขาอื่น
ๆ ประเภทและวิธีการใช้เศษเหลือทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงสัตว์นา้
The principles and the techniques of integrated
aquaculture combined with other agricultural activities. The types
and methods of using agricultural by-products for aquaculture.
5061144
การเพาะเลี้ยงกุ้ง
3(2-2-5)
Shrimp Aquaculture
ศึกษาการจัดจ้าแนกชีววิทยาและนิเวศวิทยาของกุ้ง การ
เพาะขยายพันธุ์ การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ยง การให้
อาหาร การปูองกันก้าจัดศัตรู การดูแลรักษา และการตลาดของกุ้งที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ
Study on classification of biology and ecology of
shrimp, breeding techniques, site selection, pond preparation,
rearing, feeding, the pest management and marketing demand
as the shrimp are the economic importance.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5061145

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

261

การเพาะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Culture of Economic Crab and Molluscs
ชี ว วิ ท ยาของปู แ ละหอยที่ มี ค วามส้ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ
แหล่งเพาะเลี้ยง การจัดหาพันธุ์ รูปแบบการเลี้ยง ผลผลิต การปูองกันก้าจัด
ศัตรู การดูแลรักษา การตลาด และการจัดการคุณภาพน้้าในการเลี้ยง
The biology of the importantly commercial species
of crabs and shells, cultured sources, sources of offspring for
cultivation, cultured system, production, the prevention of invaders,
the protection, marketing and water quality management in culture
system.
5061150
กรณีศึกษาโครงการพระราชดาริ
3(2-2-5)
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Case Study of His Majesty the King’s
Aquaculture Project
ศึ กษาแนวโครงการที่ เกี่ ยวข้ องกั บโครงการพระราชด้ าริ
ทางการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้าและการเรียนรู้วิธีที่จะน้ามาปรับใช้ กับเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
The study of the his majesty the king’s projects
related in aquaculture and the knowledge useful for the
aquaculturists.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5061152

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

262

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Aquaculture
ความรู้ ทั่ วไปเกี่ ยวกั บการเพาะเลี้ ยงสั ต ว์ ความรู้ ทั่ วไป
เกี่ ยวกั บ ดิ น น้้ า ปุ๋ ย และอาหารเพื่ อการเลี้ ยงสั ตว์ น้ า ตลอดจนชนิ ดและ
วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่นิยมเลี้ยง
General knowledge related to aquaculture, soil,
water, fertilizer and feed for aquaculture as well as the types of
aquatic animals and methods used for culture the popular species.
5062135
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3(2-2-5)
Biotechnology in Aquaculture
ความส้าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้า การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ วิธีการ และเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์น้า
The importance of biotechnology to aquaculture,
the selection of broodstocks, methods and biotechnology involved
in the breeding, nursing and rearing aquatic animals.
5062312
ชีววิทยาทางทะเล
3(2-2-5)
Marine Biology
ชีววิทยาของสัตว์และพืชทะเล สภาพแวดล้อม ประโยชน์
จากพืช และสัตว์ดังกล่าวในทางการประมง
Biology of marine animals and plants, marine
environment, utilisation of plants and animals in such a fishery.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5062610

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Local Products of Aquatic Animals
ชนิดของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์
น้้าแบบพื้นบ้าน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน
The types of products and the processes of locally
fisheries products and the quality control of local fisheries
products.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5063617
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ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงค้าอธิบาย
Local Products of Aquatic Animals
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสม
ชนิดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้า กับค้าอธิบายรายวิชาในภาษาไทย
แบบพื้นบ้าน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง
Types and the processes of locally fishery
products, quality control of local fishery products, and related
laboratories
5062613
การแปรรูปสัตว์น้า
3(2-2-5)
ตัดออกเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
Processing of Aquatic Animals
ของหลักสูตร
ความส้ า คั ญ และประโยชน์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ น้ า
การคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละสารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
The importance and benefits of aquatic animal
products, raw materials selection, equipment and chemicals
used in manufacturing, packaging and storage, standards and
quality control of aquatic products, the practice on production
of aquatic animals

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5062614

การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้จากสัตว์น้า
3(2-2-5)
Utilization of Aquatic Animal By-products
การใช้ ป ระโยชน์ สิ่ ง เหลื อ ใช้ จ ากสั ต ว์ น้ า เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
มูลค่าเพิ่มหรือได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
Utilisation of aquatic animal by-products to
contribute to the value added or new products and economic
benefit.

เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา
3(2-2-5)
ร่วมกับการปลูกพืชแบบไร้ดิน
Technology of Aquaponics
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส้าหรับการเลี้ยง
ปลาร่วมกับการปลูกพืช การเตรียมพันธุ์ปลา การเตรียมต้นกล้าพืชส้าหรับ
ปลูกร่วม วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบระบบ และโรงเรือน การควบคุมดูแล
ระบบ การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร และคุณภาพน้้าเบื้องต้น รวมทั้ง
กระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification)
Principles and application of technology for fish
culture with crops, selecting fish species and seedling selections for
integrating of both, materials and facilities, to design the culture

สรุปสาระการปรับปรุง

การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 3(2-2-5)
และการประมง
Agricultural and Fishery Waste Utilization
ประเภทของวัสดุเศษเหลือ ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณของ
วัสดุเศษเหลือ หลักการจัดการที่ดี เกี่ยวกับวัสดุเศษเหลือ แนวทางการจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ และการเพิ่มมูลค่าหรือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Type of wastes, factors affecting the amount of
wastes, principle of good waste management, guidelines for handling
and utilization of wastes, development of value added products or
economically valued new products, and related laboratories
5063182
การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช
3(2-2-5)
Aquaponics
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส้าหรับการเลี้ยงปลา
ร่วมกับการปลูกพืช การเตรียมปลา การเตรียมพืช วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบ
ระบบและโรงเรือน การควบคุมดูแลปริมาณธาตุอาหาร คุณภาพน้้าเบื้องต้น และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and application of technology for fish
farming in combination with crop, preparation of fish, preparation
of plants, materials, equipment, system and greenhouses design,
nutrient intake, basics water quality control, and related
laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
ทันสมัย

5063618

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
ทันสมัย
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5063141

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดออกเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของหลักสูตร

265

systems and building, to control and maintain the system, to
determine the load of nutrient content and water quality including
nitrification process (Nitrification).
5063147
เทคโนโลยีชีวภาพทางพันธุศาสตร์สัตว์น้า 3(2-2-5)
Biotechnology for Genetics Aquaculture
ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ และการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น้าโดยวิธีการนอกเหนือจากวิธีดั้ง เดิม (การคัดพันธุ์และระบบการผสม
พันธุ์) รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการปรับปรุงพันธุ์
The definition of biotechnology and breeding
improvement of aquatic animals by means other than the traditional
method. (The breeding selection and mating systems) as well as
related technologies, or as part of the breeding program.
5063149
เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Selected Topics in Aquaculture
หัวข้อที่น่าสนใจทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและน้าเสนอ
หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
The interesting topics in aquaculture, the topics
presented differ in each semester.
5063211
อาหารธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural foods
อาหารธรรมชาติที่มีความส้าคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เทคนิคและวิธีการผลิตอาหารธรรมชาติ

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ตัดออกเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของหลักสูตร

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร
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Natural foods are important in aquacultural
production, learning techniques and the methods used in
making natural foods.
5063513
การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquaculture Extension
ความหมาย ความส้าคัญ และขอบเขตของการส่งเสริม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สภาพวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน เศรษฐศาสตร์
ส้าหรับการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า รูปแบบการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า การเขียนโครงการ การวางแผนและการประเมินผลส้าเร็จในงาน
ส่งเสริม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม
และมีการศึกษานอกสถานที่
The definition, importance and boundary of
aquaculture extension, folkways of local fisherman, economics
of aquaculture extension, kinds of aquaculture extension,
project writing, design and estimation of successfully
aquaculture extension, principles of using multimedia for
aquaculture extension and field trips.
5063611
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
3(2-2-5)
Control of Aquatic Animal Products
หลักการควบคุมคุณภาพ วิธีการวัดค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้า การควบคุมการผลิต การใช้ วิธี
ทางสถิติในการประเมินผลคุณภาพ

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ตัดออกให้สอดคล้องกับบริบทของ
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

5063514

การจัดการสัตว์น้าภายหลังการจับ
3(2-2-5) เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
Aquatic Animals Havesting and Management ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
สัตว์น้าและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า องค์ประกอบทาง
เคมีของสัตว์น้า คุณภาพสัตว์น้า การเก็บรักษาสัตว์น้าภายหลังการจับด้วย
วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ การขนส่ งสั ต ว์ น้ า มาตรฐานเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพสั ต ว์ น้ า และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Aquatic animals and their utilizations, chemical
composition, and quality of aquatic animals, storage of harvested
aquatic animals, transportation and quality standard of aquatic
animals, and related laboratories
5064148
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในระบบปิด
3(2-2-5)
ตัดออกเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
Closed System Aquaculture
ของหลักสูตร
ความหมายและความส้าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าใน
ระบบปิด รูปแบบของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบต่างๆรวมทั้งข้อดีและข้อเสีย
ปัจจัย ที่มีผ ลต่อ การเปลี่ ยนแปลงคุ ณภาพน้้า ทางด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ การจัดการคุณภาพน้้าในระบบปิด ระบบบ้าบัดน้้าทางกายภาพ เคมี
ชีวภาพและการออกแบบระบบเบื้องต้น
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The principles of quality controlling, methods of
quality measurements of raw materials and aquatic animal
products, production control, standards of aquatic animal
products and use of statistics for quality estimation.
5063612
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ
3(2-2-5)
การดูแลสัตว์น้า
Postharvest Technology and Handling
of Aquatic Animals
หลักการและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาความสด
และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง การเก็บรักษา
Principles and methods associated with keeping
the freshness of aquatic animals and how to maintain the
quality at the post-harvest, transport and storage.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

Definition and importance of closed system in
aquaculture, disadvantages and advantages of any kinds of
aquaculture systems, factors induce to water quality change
including physical, chemical and biological changes, water
quality management in closed system of aquaculture, water
treatment based on physical, chemical and biological combined
with the basic design of the system.
5013601
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การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3(2-2-5) เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
Organic Fertilizer Production
กับบริบทของหลักสูตร
ความหมาย ความส้ าคัญของปุ๋ยอิ นทรีย์ ศึกษาขั้นตอน
และเทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อน้ามาผลิต
การน้าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาได้
อย่ า งเหมาะสมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง การจั ด ท้า บรรจุ ภั ณ ฑ์
การค้ า นวณค่ า ใช้ จ่ า ยการจั ด จ้ าหน่ า ย การประเมิ น ผล และปฏิ บั ติ ก าร
ที่เกี่ยวข้อง
The meaning and importance of organic fertilizer,
study of step and techniques use of tools, equipment and local
materials to the production, utilization of organic fertilizer by
application of appropriate technology and folk wisdom through
sufficiency economy philosophy, packaging, calculating costs,
distribution and evaluation, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินและการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5)
Soilless Culture Technique and Utilization
หลั ก การและเทคนิ ค การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์
สารละลายธาตุอาหาร การเตรียมและการจัดการ การวางแผนการผลิต การตลาด
ปัญหาและการแก้ไข ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and techniques in soilless culture,
materials and equipments, nutrient solution, preparation and
management, production planning, marketing, production
problems and solutions, field trips, and related laboratories
5043106
การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
Poultry Production
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพการผลิต
สัตว์ปีกภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตสัตว์ปีกที่เป็นการค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร
และการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด้าน
เทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์ปีก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
status of poultry production of domestic economy and abroad,
commercial poultry production by focusing on the suitability of
the local, varieties and selection, broiler housing and equipment,
feed and feeding, various farm management system of poultry,

เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร

5013602

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

269

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

270

factors associated with the farm management, production
planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of poultry, and related
laboratories
5043201
การผลิตสุกร
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Production
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพการผลิต
สุกรภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตสุกรที่เป็นการค้าโดยเน้นความ
เหมาะสมกับท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือกและการผสมพันธุ์
โรงเรือนและอุ ปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการ
ฟาร์ มสุ กรแบบต่ าง ๆ ปั จจั ยที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การจั ดการฟาร์ ม การวางแผน
การผลิ ต การบริ ห ารและการจั ด การด้ า นเทคนิ ค การเลี้ ย งในระยะต่ า งๆ
การตลาดสุกร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
status of swine production of domestic economy and abroad,
commercial swine production by focusing on the suitability of the
local, swine type, selection and breeding, swine housing and
equipment, feed and feeding, various administration and
management of swine farms, factors associated with the farm
management, production planning, the administration and
management of farming techniques at different stages, marketing
of swine, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
3(2-2-5)
Small Ruminant Production
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและระบบการผลิต
สั ตว์ เคี้ ยวเอื้ องขนาดเล็ ก เช่ น แพะ และแกะ การเลี้ ยงทางการค้ าโดยเน้ น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร
และการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการ
เลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
production system of small ruminant production such as goat
andsheep, commercial production by focusing on the suitability
of the local, varieties and selection, housing and equipment, feed
and feeding, various farm management system of small ruminant,
factors associated with the farm management, production
planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of small ruminant, and
related laboratories
5043301
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Large Ruminant Production
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและระบบการผลิต
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดใหญ่ที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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โรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ อาหารและการให้ อ าหาร ระบบการจั ด การฟาร์ ม
แบบต่ า ง ๆ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การฟาร์ ม การวางแผนการผลิ ต
การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์
เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
production system of large ruminant production such as beef cattle,
dairy cattle and buffalo, commercial large ruminant production by
focusing on the suitability of the local, varieties and selection, beef
cattle housing and equipment, feed and feeding, various farm
management system, factors associated with the farm management,
production planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of large ruminant, and
related laboratories
5073201
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอาหาร
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Utilization of Microorganisms in Food
บริบทของหลักสูตร
ความส้ า คั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ต่ อ อุ ต สาหกรรมอาหาร
การน้าจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม สารตั้งต้นที่ใช้
เป็ น อาหารส้ า หรั บ จุ ลิ น ทรี ย์ การแยก การคั ด เลื อ ก การเก็ บ รั ก ษาและ
การพั ฒ นาสายพั น ธุ์ จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามส้ า คั ญ การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต และ
การท้ า ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ตั ว อย่ า งการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นระดั บ
อุ ต สาหกรรม เช่ น วิ ต ามิ น สารปฏิ ชีว นะ กรดอิ น ทรี ย์ กรดอะมิ โ น เซลล์
จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใหม่และน่าสนใจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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The important of microorganisms involved in
food industry, application of microorganisms in the production of
industrial products, substrate used as microbiological media,
isolation, screening, long term preservation and strain
development products recovery and purification, industrial
products from microorganisms such as vitamins, antibiotics,
organic acids, amino acids, biomass and other microbial products
of industrial interest, and related laboratories
5073408
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Fishery Products Technology
บริบทของหลักสูตร
ชนิด ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์
น้้า คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับสัตว์น้ากรรมวิธีการ
แปรรู ป สั ต ว์ น้ า โดยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ การควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษ
เหลือใช้ในกระบวนการผลิต และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Type, morphology and chemical compositions
of fish, quality and quality changes of fish after harvesting, fishery
products processing, quality control and standards of fish
products, by-products and utilization of by-product from
processing plant, trends in fishery product development, and
related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-2-5)
Bakery Technology
วัตถุดิบในการผลิตขนมอบ ผลของวัตถุดิบต่อคุณภาพของ
ผลิ ตภั ณฑ์ ขนมอบ เครื่ องมื อและการปฏิ บั ติ ทั่ วไปในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ข นม
เทคโนโลยี การผลิ ตและคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ ขนมอบ การควบคุ มคุ ณภาพ
บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมอบ แนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Raw materials for bakery production, effect of
raw materials on bakery products quality, equipment and general
practice in bakery products production, bakery production
technology and products qualities, bakery products quality
control, packaging, storage and deterioration, trends in bakery
product development and business management, and related
laboratories
5073410
เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
Milk and Milk Products Technology
องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุล
ชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่ มีผลต่อคุ ณภาพและการเสื่อมเสียของ
น้้านมการแปรรู ปผลิตภั ณฑ์นมชนิดต่ าง ๆ และการเก็ บรั กษา การตรวจสอบ
คุณภาพของน้้านมและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของนมและผลิตภัณฑ์นมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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Chemical composition, physical, chemical and
microbiological properties of milk and milk products, factors
affecting the milk quality and spoilage, the dairy products
processing and storage, quality measurement of milk and its
products, milk and milk products standards, field trip, and related
laboratories
5073411
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Meat and Poultry Products Technolog
บริบทของหลักสูตร
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของเนื้อ สัตว์ปีก
และผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการฆ่าและตัดแต่งซาก เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อและ
สัตว์ปีก สารเจือปนอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ การควบคุมคุณภาพ
ของเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ บรรจุภัณฑ์ การตลาดและแนวโน้มของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Physical, chemical and biological properties of
meat, poultry and products, slaughtering and trimming of carcasses,
processing technology to meat and poultry product, food additives
used in the meat industry, quality control in meat and meat
products, meat packaging and marketing, trends in meat products
development, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Food For Health Products Technology
ความหมาย วิวัฒนาการ และแนวโน้มของการผลิตอาหาร
เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารชีวจิต อาหารมังสวิรัติ อาหาร
แมคโครไบโอติก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีในการผลิตอาหารเพื่อ
สุ ข ภาพ นวั ตกรรมทางด้ านอาหารเพื่ อสุ ขภาพผลกระทบของการแปรรู ป
ต่อสารอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ
และฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The meaning, evolution and trends of healthy food
production. Functional food and, bio-organic food, vegetarian food,
macrobiotic, food supplemented products, technology of functional
food production, innovation in healthy and functional foods, effect of
processing on nutrients of food, food law, health claim and nutritional
labels of healthy foods, and related laboratories
5073413
ไอศกรีม
3(2-2-5)
Ice Cream
ศึ ก ษาไอศกรี ม และหวานเย็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นผสม
กระบวนการผลิต ต้าหนิ และมาตรฐานของไอศกรีม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on ice cream and other frozen desserts
functionality of ingredients, production, defects and ice cream
standard, and related laboratories

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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เครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage Products
ความหมาย ความส้าคัญและบทบาทของเครื่องดื่ม ชนิด
และประเภทของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบและคุณภาพของเครื่องดื่ม กรรมวิธี
การผลิ ต และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ที่ มี แ อลกอฮอล์ แ ละไม่ มี
แอลกอฮอล์ การผสมเครื่องดื่มและการบริการ เครื่องมืออุปกรณ์ในการผสม
และการบริการ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The meaning, important and role of the drink,
kinds and types of the drink, ingredients and quality of the drink,
manufacturing process and development of alcoholic and nonalcoholic beverages, drink mixing and service, tools, equipment for
mixing and service, and related laboratories
5073415
อาหารท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Food
ประวัติความเป็นมาของอาหารท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น
ชนิดและประเภทของอาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นประจ้าภาคอาหารตามประเพณี
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารท้องถิ่น และศึกษาดูงานนอกสถานที่
History of local food of each region, the types
and categories of local foods, regional food, traditional food, the
practice local food cooking and field trips

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าว
3(2-2-5)
Rice Production and Processing Technology
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่อการปลูกข้าว การจัดการดิน
น้้าปุ๋ยและศัตรูข้าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาดข้าว
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Environmental factors affecting rice farming, soilwater-fertilizer-pest management, harvesting processing, marketing rice,
and related laboratories
5073505
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 3(2-2-5)
Sensory Evaluation of Food Quality
คุ ณ ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส การรั บ ความรู้ สึ ก ทาง
ประสาทสั ม ผั ส ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การประเมิ น คุ ณ ภาพทางประสาทสั ม ผั ส
การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ วิธีการทดสอบประสาทสัมผัสแบบต่างๆ
การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถิติส้าหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Sensory attributes and perceptions of taste, odor,
appearance, hearing and texture, factors affecting sensory evaluation,
selection and training of panelists, type of sensory evaluation,
applications of sensory tests for product quality control and product
development, statistical analysis of data from sensory evaluation, and
related laboratories

เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร

5073416
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นวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Creative Food Innovation
บริบทของหลักสูตร
แนวโน้ มนวัตกรรมอาหาร นวั ตกรรมเทคโนโลยีการผลิ ต
อาหาร นวัตกรรมส่วนผสมอาหาร นวัตกรรมอาหารเชิงโมเลกุล นวัตกรรมบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร แนวโน้มความต้ องการของผู้บริโภค การสร้างแนวคิดนวัตกรรม
อาหารจากการวิจัยผู้บริโภค แผนผังโมเดลธุรกิจส้าหรับนวัตกรรมอาหารต้นแบบ
การสร้างนวัตกรรมอาหารต้นแบบ การประเมินอายุการเก็บรักษา การเขียนแผน
ธุ รกิ จ การสร้ างตราสิ นค้ า เทคนิ คการตกแต่ งอาหารเพื่ อการออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดดิจิตอลและการตลาดออนไลน์ส้าหรับธุรกิจอาหาร การ
จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Trend in food innovation, food production
innovation, food ingredient innovation, food molecular innovation,
food packaging innovation, trend in consumer needs, food innovation
idea generation from consumer research, business model canvas for
food innovation prototype, food innovation prototype development,
shelf life assessment, business plan, product branding, food
decoration technique for media design, digital and online marketing
for food business, patents and intellectual property right, and related
laboratories
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การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Pest Management
ชนิดและลักษณะการท้าลายของศัตรูพืช ผลกระทบและ
ความเสียหายของศัตรูพืช การระบาดของศัตรูพืช การพยากรณ์การระบาด
และการตัดสินใจในการจัดการ หลักการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การวางแผนและการด้ าเนิ นงานระบบการจั ด การศัต รู พื ช แบบผสมผสาน
กรณีศึกษาการจัดการแมลง โรคพืช และวัชพืช และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Pests and crop destruction, impacts and
damages caused by pest, pest outbreak, outbreak forecasting
and management decision, principles of integrated pest
management, planning and implementation of integrated pest
management system, case studies on insect, plant disease and
weed management, and related laboratories
5083203
แมลงเพื่อการบริโภค
3(2-2-5)
Insects for Consumption
พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง สัณฐานวิทยาแมลง การเพาะเลี้ยง
แมลงที่เป็นอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคแมลง คุณค่าทางโภชนาการของ
แมลง การแปรรูปอาหารที่ท้าจากแมลง การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์แมลง
กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตแมลงเป็นอาหาร ตลาดสินค้าแมลงเพื่อ
การบริโภค และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
General entomology, morphology of insects,
edible insect farming, consumer culture of edible insects,
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nutritional value of edible insects, edible insects processing,
utilization of insect products, legal rules and food standards of
edible insect, marketing and consumption of edible insects, and
related laboratories
5163301
การผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-2-5)
Vegetable Crop Production and Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผัก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก
การปลูก การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกผัก การเก็บเกี่ยว
และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผัก และการตลาดผัก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to vegetables, suitable environment on
vegetable growths, planning of vegetable cultivation, selection of
varieties and seeds, planting and treatment, modern technology
usage in the vegetable cultivation, harvesting and post-harvesting, and
vegetable marketing, and related laboratories
5163407
ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
3(2-2-5)
Commercial Floricultural and Ornamental
Plant Production
เทคโนโลยีของการผลิต ไม้ ดอกไม้ ประดั บ ปั จจั ยที่ มีผ ล
ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ชนิ ด และลั ก ษณะของไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ การปลู ก
การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การปูองกันก้าจัดโรคแมลง การน้าเอาไม้ดอกไม้
ประดับไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้ไม้ดอกในเชิงอาหาร
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แนวทางการพั ฒ นาการผลิ ต การทั ศ นศึ ก ษาแปลงปลู ก ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Floriculture and ornamental plant production
technology, factor affecting the growth of floriculture and
ornamental plant, kinds and characteristics, cultivation,
propagation and pest control for floriculture and ornamental
plant, utilization of commercial plants, application of edible
flowers in food products, guidelines for the development of
production and field trip to the farm that produce floriculture
and ornamental plant, and related laboratories
5163504
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Economic Fruit Crop Production
บริบทของหลักสูตร
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ ข องไม้ ผ ล
เศรษฐกิจที่ส้าคัญของท้องถิ่น เข้าใจวิธีการวางผังการปลูก การปฏิบัติ การเก็บ
เกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ มาตรฐานผลไม้ การจัด
จ้าหน่ายทั้งไม้ผลและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการคัดเลือก การขยายพันธุ์ไม้ผล
เศรษฐกิจการดูงานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The study on the botanical characteristics of
economics local fruit trees, understand plan planting, harvesting,
post-harvest management, packaging, fruit standard, product
distribution as well as selection, propagation of economic fruit
trees, field trips, and related laboratories
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เทคนิคการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)
Plant Propagation and Breeding Techniques
ประโยชน์และความส้าคัญของการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชประโยชน์
และความส้าคัญของการปรับปรุ งพันธุ์พืช หลักพันธุศาสตร์ เพื่อการปรับปรุง
พันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Benefits and importance of plant propagation,
factors related to plant propagation, plant propagation procedures
and techniques, benefits and importance of plant breeding, concepts
in genetic principles of plant breeding, procedures and techniques for
self-pollinated and cross-pollinated crops, and related laboratories
5173418
เห็ดและการเพาะเลี้ยง
3(2-2-5)
Mushrooms and Their Culture
ค้าจ้ากัดความ บทบาท และความส้าคัญของเห็ด เทคนิค
ในการเพาะ และผลิตเชื้อ การเพาะเห็ดด้วยวัสดุในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์
ของเห็ดชนิด ต่าง ๆ ความเป็นพิษและการรักษา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Definition, role and significance of mushroom,
culture techniques, production of spawn, local media for mushroom
culture, utilization of various mushrooms, field trips, and related
laboratories
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5173420
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2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัญหาพิเศษ
5063811
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(1-2-3)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Preparation for Field Experience in Aquaculture
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระท้าในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืชสมัยใหม่
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Modern biotechnology in crop production
บริบทของหลักสูตร
ความส้าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืชสมัยใหม่
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระดับเซลล์ การผลิตพืชระบบถังหมักชีวภาพ การ
ผลิตพืชแนวตั้ง การผลิตแบบแม่นย้า การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่างๆในหลอด
ทดลอง เทคโนโลยีก ารผลิต พื ชใหม่ใ นอนาคตอัน ใกล้ และปฏิบั ติ การที่
เกี่ยวข้อง
Importance of Modern biotechnology in crop
productionCell culture of in vitro culture, bio-fermenter of plant
propagation, Vertical crop production, precision crop production,
breeding of in vitro culture and new technology of crop
production in the near future, and related laboratories
เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา ปรั บ
ค้าอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับ
5004811
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
2(1-2-3) หลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Preparation for Professional Experience in
Agricultural and Food Technology
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรและหรือเทคโนโลยีอาหาร รับรู้
โอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ โดยมีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

Preparation for professional practice in an
organization inagricultural technology and/or food technology,
career opportunity awareness, development of knowledge,
skillsand attitude to profession, activities to promote learning and
systematic solution
5004812
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
3(320) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา ปรั บ
การเกษตรและอาหาร
ค้าอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับ
Field Experience in Agricultural
หลักสูตร
and Food Technology
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5004811 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Prerequisite : 5004811 Preparation for
Professional Experience in Agricultural
and Food Technology
การฝึกงานภาคสนามทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ในหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ องทางเทคโนโลยีการการเกษตรและหรือ เทคโนโลยี
อาหาร มีการท้ารายงานฉบับสมบูรณ์และน้าเสนอผลการปฏิบัติงานโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม
The field experience in organizations related to
agricultural technology and/or food technology, practical report
and presentation approved by committee
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The activities provided for pre-learners before
field experience practice in receiving capability, character and
the chance of occupation. Knowledge improvement, skill,
attitude, motivation and suitable for occupation by action in
any situation related to the job.
5064813
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(320)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Field Experience in Aquaculture
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5062810
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พื้นฐาน และ 5063811 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชี พทางการเกษตรในด้ านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเช่น การเตรียมบ่อ การเลี้ยงและดูแลรักษา การปูองกันโรค
พยาธิ การจ้าหน่าย การเพาะพันธุ์ปลา การอนุบาล การเลี้ยงและควบคุมโรค
เป็นต้น ณ สถานที่ซึ่งสถาบันก้าหนด ในหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีการเสนอผลงาน และรายงานเป็นหลักฐาน
ว่าผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว
Previously taken course: 5062810 Preliminary
field experience in Aquaculture and 5063811 Preparation
for Field Experience in Agricultural field experience in
aquaculture for example: pond preparation, culture, therapy,
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parasitic prevention, sale, culture, nursery, rearing, diseases
control in the institutes including private and government
sectors related to aquaculture that selected by university,
presentation and report for the evident of field experience.
5063812

5004919

การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1 1(1-0-2) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา ปรั บ
Research in Agricultural and Food Technology I
ค้าอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับ
การสืบค้นข้อมูลส้าหรับหัวข้อการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร
และหรือเทคโนโลยีอาหารโดยอาศัยเทคโนโลยีข่าวสาร ข้อมูลจากวารสาร และ
รายงานการวิจัย การวางแผนโครงการวิจัย การเขียนโครงร่างงานวิจัย การวางแผน
การทดลอง และน้าเสนอโครงร่างงานวิจัยภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยอิสระในสาขาวิชาทางเทคโนโลยีการเกษตรและหรื อเทคโนโลยีอาหาร
ภายใต้การควบคุมและชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
Literature survey for research topics in agricultural
technology and/or food technology via information technology,
journal articles and research reports, planning a research project,
writing a research proposal, experimental design, and presenting an
oral proposal under advisor’s guidance, individual research work in the
area of agricultural technology and/or food technology under the
supervision and guidance of an advisor
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ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 1
1(1-0-2)
Special Problems in Aquaculture I
หลักการ เหตุผล ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย การก้าหนดหัวข้อ
วิจัย การศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเขียนและการน้าเสนอ
โครงร่ า งวิ จั ย ภายใต้ ก ารควบคุ ม และการแนะน้ า ของอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษา
ปัญหาพิเศษ
The principal and reason to research study,
definition of research topic, searching of related review papers,
writing and presenting of research proposal under the advice
and suggests of supervisors.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5064814

สรุปสาระการปรับปรุง

5004920

การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2 2(0-4-2) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา ปรั บ
Research in Agricultural and Technology II
ค้าอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับ
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5074919 การวิจัยด้าน
หลักสูตร
เทคโนโลยีการ เกษตรและอาหาร 1
Prerequisite : 5004919 Research in Agricultural
and Food Technology I
ด้าเนินการวิจัยตามแผนงานที่น้าเสนอในวิชาการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1 ภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา
รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล วิจ ารณ์ แ ละสรุป ผล ท้ า การเขี ย นและเสนอเป็ น
รูปเล่มรายงาน
Conducting the experiments in the laboratory
relevant to the working plan proposed in research in Research in
Agricultural and Food Technology I subject under advisor’s
guidance, collecting, analyzing, discussing and summarizing the
data, writing and submitting the research papers

กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา
7000390
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(1-2-3) 7464801
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
2(1-2-3) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา ปรั บ
Cooperative Education Preparation
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ค้าอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับ
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ
Cooperative Education Preparation in
หลักสูตร
ข้อบั งคั บที่ เกี่ ยวข้ อง ความรู้พื้ นฐานและเทคนิ คในการสมัครงานอาชี พ ความรู้
Agricultural and Food Technology
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการปฏิบัติสหกิจ
ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน้าเสนอ การเขียนรายงาน ศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการ
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ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 2
2(0-4-2)
Special Problems in Aquaculture II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5063812 ปัญหาพิเศษ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 1 หรือเรียนควบคู่กัน
การวางแผนการทดลอง ขั้นตอนการวิจัย การรวบรวมผล
และการวิเคราะห์งานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การจัดท้ารูปเล่มรายงาน
วิจัย ภายใต้การควบคุมและการแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา ปัญหาพิเศษ
Previously taken course: Special Problems in
Aquaculture I and The experimental design, the process of
research, data collection and analysis, research writing, the
contents of research under the advice and suggests of
supervisors.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Principles, ideas and the processes of cooperative
education preparation, rules, basic knowledge and techniques for
job application, basic knowledge for working, communication and
human relationship, character improvement, quality management
system, presentation techniques and report writing.

7000490

สรุปสาระการปรับปรุง

ของสหกิจ ศึกษา ความรู้พื้น ฐานในการปฏิบั ติงาน การสื่ อสาร และมนุษ ย
สัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน้าเสนอ และการเขียนรายงานผล
การปฏิบัติสหกิจศึกษา
Activities to prepare learners in cooperative
education, knowledge of principles, concepts, regulations, cooperative education process, fundamentals of practice,
communication, relationship, personality development,
presentation techniques and co-operative study performance
report writing
7464802
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 6(640) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา ปรั บ
Cooperative Education in Agricultural and
ค้าอธิบายรายวิชาเพื่อให้สอดล้องกับ
Food Technology
หลักสูตร
รายวิชาทีเ่ รียนผ่านมาก่อน : 7464801
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Pre-requisite : 7464801 Cooperative Education
Preparation inr Agricultural and Food Technology
การปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว
ในสถานประกอบการ สามารถเรี ยนรู้ ปรั บตั วเข้ ากั บวั ฒนธรรมขององค์ กร
การท้างานร่วมกับผูอ้ ื่น การแก้ปัญหาในการท้างาน สามารถจัดท้ารายงาน น้าเสนอ
ความก้าวหน้า และผลส้าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนสามารถ
น้าความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้
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สหกิจศึกษา
6(640)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5062810
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
พื้นฐาน และ 7000390 การเตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
Previously taken course : 5062810 Preliminary
field experience in aquaculture and 7000390 Cooperative
Education Preparation
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการ
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท้ารายงานและการน้าเสนอ
Working as a temporary officer in the project
that given and submitting reports and presenting works.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

Full time operations, able to learn to adapt to the
corporate culture, working with colleague, solving problems in
work, prepare reports, present the progress and the assigned
project, able to apply knowledge to apply
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ตารางเปรียบเทียบหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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1. กลุ่มวิชาแกน
4131009
ฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Physics
ปริ ม าณทางฟิ สิ ก ส์ การวั ด และระบบหน่ ว ย แรงและ
การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ คลื่นกล
ไฟฟูา คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาเบื้องต้น และปฏิบัติการที่เกี่ยงข้องกับหัวข้อเหล่านี้
Physical quantities, measurements and unit
systems, forces and motions, work and energy, fluid mechanics,
thermodynamics, mechanical waves, electricity, introduction to
electromagnetic waves, and experiments involving these topics.
4211113
เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น เคมีอินทรีย์
เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีเบื้องต้น
ทฤษฎีกรด-เบส เกลือและบัฟเฟอร์
Atomic structures; periodic table of elements;
fundamentals of chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids
and solution; fundamentals of chemical equilibria; acid-base
theories, salts and buffers

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

5001103

เคมีทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Chemistry
ธาตุและตารางธาตุ ธาตุจ้าเป็นส้าหรับสิ่งมีชีวิต สสารและ
สถานะของสสาร สารละลายและสมบัติสารละลาย สมดุลเคมี ปฏิกิริยาเคมี
ในระบบนิเวศทางการเกษตร กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร์ ปริมาณสารสัมพันธ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Elements and periodic table, essential elements
for living organisms, matter and state of matter, solution and its
properties, chemical equilibrium, chemical reaction in agricultural

เป ลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อวิ ช า แ ล ะ
ค้าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สุ ต ร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
หลั ก สู ต ร โดยรวมเนื้ อ หาระหว่ า ง
รายวิ ช าเคมี ทั่ ว ไปเข้ า กั บ รายวิ ช า
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

4211114
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ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-2) ecosystem, acid, base, salts and buffer, stoichiometry, and
General Chemistry Laboratory
related laboratories
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211113 เคมีทั่วไป
หรือเรียนควบคู่กัน
เทคนิ ค ทั่ว ไปและเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นปฏิ บัติ ก ารเคมี ทั่ว ไป
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การสกัดด้วยตัวท้าละลาย โครมาโตกราฟี
แบบกระดาษ การกลั่นธรรมดาและการกลั่นล้าดับส่วน การหาจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลว การหาค่าคงที่ของแก๊ ส การเตรียมสารละลาย สมดุลเคมี
เบื้องต้น การหาค่าพีเอชของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ สมดุลไอออนิก
สารละลายบัฟเฟอร์
General techniques and instruments in general
chemistry laboratory; chemical safety in laboratory; solvent
extraction; paper chromatography; normal distillation and
fractional distillation; boiling points and melting points;
determination of gas constant; preparation of solutions;
fundamentals of chemical equilibria; pH of solution
determination by using indicators; ionic equilibria; buffer
solutions

สรุปสาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4331113

สรุปสาระการปรับปรุง

ชีววิทยาทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Biology
ความหมายของชี ว วิ ท ยา โครงสร้ า งและหน้ า ที่ เ ซลล์
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ โครงสร้างและสรีระวิทยาของพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์
และการเจริญของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ การจัดจ้าแนกสิ่งมีชีวิต พลังงาน
กับสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Cell, structure and function of plant and animal,
classification of organism, cellular reproduction, structure and
physiology of plant and animal, reproduction and maturity of
plant and animal, genetics, energy and organism, ecology and
environmental science, and related laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า และค้ า อธิ บ าย
รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการวิพ ากษ์ห ลั ก สุต ร เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของหลั ก สู ต ร
โดยรวมเนื้อหารายวิชา ดังนี้
- ชีววิทยาทั่วไป
- ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
เข้าด้วยกันเป็นรายวิชาชีววิทยาทาง
การเกษตร

5001102
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ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
คุ ณ สมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต สารเคมี ใ นสิ่ ง มี ชี วิ ต เซลล์
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจ้าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา
Properties of organism, chemical substance in
organism, cells, structure and function of plants and animals,
genetics, evolution, classification of organism, ecology.
4331114
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-2)
General Biology Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยาทั่วไป
หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 4331113 General Biology or
Corequistite
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ สารเคมีใน
สิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์
การเจริญเติบโตและพัฒนา การแบ่งเซลล์ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต
ระบบนิเวศวิทยา
Scientific methods, microscopy, chemical substance
in organism, cell, respiration, photosynthesis, tissues, reproduction,
growth and development, cell division, classification of organism,
ecosystem.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4571411

สรุปสาระการปรับปรุง

คณิตศาสตร์ทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Mathematics
การค้านวณพื้นที่ ปริมาตร การวัดและระบบหน่วย การแปลง
หน่วย บัญญัติไตรยางศ์ สมการก้าลังสอง และระบบสมการเชิงเส้น
Area and volumetric calculation, measurements
and unit system, unit conversion, cross-multiplication, quadratic
equations and system of linear equations

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช าและ
ค้าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สุ ต ร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
หลักสูตร

5001101

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตั ว แปรเดี ย วและการประยุ ก ต์ ปริ พั น ธ์ ข องฟั งก์ ชัน ตั ว แปรเดี ย วและ
การประยุกต์
Limits and continuity of functions; derivatives
of single variable function and applications; integrals of single
variable function and applications.
2. กลุม่ วิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
4212209
เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Analytical Chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113 เคมีทั่วไป
และ 4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยความเข้มข้นและการเตรียม
สารละลาย หลักการวิเคราะห์ปริมาณโดยน้้าหนักและปริมาตร ทฤษฎีการ
ไทเทรตของปฏิกิริยากรด-เบส การเกิดตะกอน การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
และออกซิเดชัน-รีดักชัน บทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความเข้มข้นและ
การเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์ปริม าณโดยน้้าหนัก การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
และการไทเทรตโดยอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง
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Data analysis; concentration units and preparation
of solutions; principles of quantitative analysis by gravimetry and
volumetry; theories of acid-base, precipitation, complex-formation
and oxidation-reduction titrations; laboratories for concentration
units and preparation of solutions; gravimetric analysis; acid-base
titrations; precipitation titrations; complex-formation titrations;
oxidation-reduction titrations
4212513
เคมีอินทรีย์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Organic Chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113 เคมีทั่วไป
และ 4211114 ปฏิบตั ิการเคมีทั่วไป
โครงสร้างและสมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การเตรียมและ
ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ที่ ส้ า คั ญ ของสารประกอบ ไฮโดรคาร์ บ อน แอโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ เอมีน แอลดี
ไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และบทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Structures and general properties, nomenclature,
preparation and important reactions of hydrocarbons; aromatic
hydrocarbons; organohalogens; alcohols; phenols ethers; amines;
aldehydes; ketone; carboxylic acids and derivatives and related
laboratories

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4213305

สรุปสาระการปรับปรุง

ชีวเคมีทางการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Biochemistry
ความรู้ เ คมี อิ น ทรี ย์ พื้ น ฐาน ชี ว เคมี เ บื้ อ งต้ น โครงสร้ า ง
สมบัติและหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ของสารชีวโมเลกุล การสังเคราะห์แสงและการตรึงไนโตรเจน และปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้อง
Basic organic chemistry knowledge, basic
biochemistry, structure, properties and function of biomolecules, the
chemical changes of biomolecules, photosynthesis and nitrogen
fixation, and related laboratories

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ รายวิ ช า และ
ค้าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สุ ต ร
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
หลักสูตร

5001104

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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ชีวเคมีทั่วไป
3(2-3-6)
General Biochemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4212513 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
Prerequistite : 4212513 General Organic
chemistry
น้้า โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของชีวโมเลกุล เอนไซม์
เมแทบอลิ ซึ ม การควบคุ ม การแสดงออกทางพั น ธุ ก รรม หลั ก การทาง
พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น และบทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Water, structures, properties and roles of
biomolecules, enzymes, metabolisms, gene expression controlling,
principles of basic genetic engineering and related laboratories.
4213607
เคมีเชิงฟิสิกส์ทั่วไป
3(2-3-6)
General Physical Chemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 4211113 เคมีทั่วไป
และ 4211114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง อุณหพลศาสตร์เคมี วัฏภาคและ
สมดุลวัฏภาคของสารละลาย และบทปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Gases; liquids; solids; chemical thermodynamics;
phase and phase equilibria of solutions and related laboratories.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
4362109

สรุปสาระการปรับปรุง

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร
3(2-2-5)
Agricultural and Food Microbiology
ชนิ ดของจุ ลิ นทรี ย์ ทางการเกษตรและอาหาร การเจริ ญ
เติ บ โตของจุ ลิ น ทรี ย์ บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ ต่ อ การผลิ ต พื ช สั ต ว์ น้ า และ
กระบวนการผลิตอาหาร จุลินทรีย์ก่อโรคทางพืช สัตว์น้า และอาหาร การแยก
และตรวจวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้ อมทั้งในน้้า อากาศ ดิน และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ การเก็บ
รักษาจุลินทรีย์ มาตรฐานและความปลอดภั ยของจุลินทรีย์ ทางการเกษตร
และอาหาร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Types of microorganism in agriculture and food,
microorganism growth, roles of microorganism in plant and
aquaculture production and food processing, pathogenic in plant
aquaculture and food, Isolation and analyze of microorganism
types in water air soil and food product, microorganism control,
utilization of microorganism, preservation of microorganism,
standard and microbial safety in agriculture and food, and related
laboratories
5003113
สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรและอาหาร 3(2-2-5)
Statistics for Agricultural and Food Research
สถิติพื้นฐานและวิธีการทางสถิติในการวิจัยทางการเกษตร
และอาหาร หลักการการวางแผนการทดลอง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
การเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การถดถอยและ

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า และค้ า อธิ บ าย
รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการวิพ ากษ์ห ลั ก สุต ร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

5001105

296

จุลชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-6)
General Microbiology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331113 ชีววิทยา
ทั่วไป และ 4331114 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
Prerequistite : 4331113 General Biology and
4331114 General Biology Laboratory
ประวัติความเป็นมา กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่
ของเซลล์ เทคนิคพื้นฐานส้าหรับศึกษาจุลินทรีย์ การเจริญและเมแทบอลึซึม
พันธุกรรมของจุลินทรีย์และการประยุกต์ใช้ การจ้าแนกประเภทของจุลินทรีย์
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ การควบคุมโรคและการติดเชื้อ
และวิทยาภูมิคุ้มกัน
The historical foundations of microbiology,
microscopes, the structures and function of microbial cells,
fundamental microbial techniques, growth and metabolisms of
microorganisms, microbial genetics and its applications, the
classification of microbes, microbial environment and its
applications, disease controls and infections, and immune system.
4581111
หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติ
ที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ขั้นตอนในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องต้น
ของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า และค้ า อธิ บ าย
รายวิ ช าตามข้ อ เสนอแนะของ
กรรมการวิพ ากษ์ห ลั ก สุต ร เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ปัวส์ซอง ปรกติ ที และเอฟ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมุติฐาน ประชากรกลุ่มเดียว สองกลุ่มและหลายกลุ่ม และ
สหสัมพันธ์ของตัวแปร
The meaning; uses and roles of statistics for
everyday life; The process of using statistics to make decisions;
principle of probability; random variable binomial distribution;
Poisson distribution; normal distribution; t-distribution; and
F-distribution; sampling distribution; statistical estimation;
hypothesis testing of one population group; two population groups
and correlation of variables.
5073602
อาหารโภชนาการและสุขภาพ
2(2-0-4)
Food Nutrition and Health
ความส้าคัญของอาหารและโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ
หลักการบริโภคอาหารให้มสี ุขภาพดี ความสัมพันธ์ของสรีรวิทยาของร่างกาย
กับการใช้ประโยชน์ของอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ บทบาทของ
อาหารและโภชนาการในการปูองกันและรัก ษาโรค การประกอบอาหาร
อย่างสงวนคุณค่า ผลของการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อสารอาหาร ฉลาก
โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพและบทบาทในการ
เสริมสร้างสุขภาพ อาหารกลุ่มฟังก์ชั่นที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น อาหารชีวจิต
อาหารมังสวิรัติ อาหารดัดแปลงพันธุกรรม แมคโครไบโอติ กส์ โพรไบโอติก
และพรีไบโอติก เป็นต้น

สหสัมพันธ์อย่างง่าย และการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติ
Basic statistics and statistical methods for for
agricultural and food research, concepts of experimental design,
hypothesis testing, comparison of means, statisticalanalysis of
variance, simple linear regression and correlation, and application
of statistics programs

5073704

เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
3(2-2-5)
Food Chemistry and Food Determination
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของอาหารและผลิตภัณฑ์ในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา
คุณภาพของอาหาร การปูองกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร วัตถุเจือ
ปนอาหาร การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical composition of food, chemical changes of
food and their products during processing and storage, food qualities,
prevention of food quality changes, food additives, sampling for food
and food products determination, and related laboratories

สรุปสาระการปรับปรุง

ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ วิ ช า เพิ่ ม
ห น่ ว ย กิ ต ป รั บ ป รุ งค้ า อธิ บ า ย
รายวิ ช าโดยรวมเนื้ อ หาระหว่ า ง
รายวิ ช าเคมี อ าหาร การวิ เ คราะห์
ทางเคมี ข องอาหารการควบคุ ม
คุ ณ ภ า พ อ า ห า ร แ ล ะ อ า ห า ร
โภชนาการและสุขภาพ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

Importance of food and nutrition and its effects
on health. Principles of healthy eating. Relationship between
the physiology of the body and food benefits. Role of food and
nutrition for healing. How to preserve food without nutrient
loss. Effects of food processing and storage on food nutrition.
Nutritional labels. Food supplements and healthy foods and
their effect on consumer health and remedies. Functional food
such as bio-organic food, vegetarian food, genetically modified
food, macrobiotics, probiotics and prebiotics etc.
5001106

298

โลกทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2(1-2-3) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Agricultural and Food Technology Vision
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาภาพรวมของงานทางด้ านเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร โดยเน้นความส้าคัญต่อเศรษฐกิ จของประเทศไทยและการจ้างงาน
ประเภทของเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โอกาสในการประกอบอาชีพ
การศึกษาดูงานภาคสนามฟาร์มเกษตรแบบครบวงจร
An overview of agricultural and food technology
study with emphasis on the importance of this field to Thailand
economic and employment, types of agricultural and food
technology, the career opportunities and positions, field work
visiting the integrated agricultural farm

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

โปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2-5)
และอาหาร
Application Software Packages for Agricultural
and Food Technology
การใช้อุปกรณ์ดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส้าหรับงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร รวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
เพื่อการวางแผนการผลิต และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The use of digital devices, software programs and
applications, and information technology for agricultural and food
technology, including application of geographic information system
(GIS) and Big data for production planning, and related
laboratories
5003112
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2(1-2-3)
English for Agricultural and Food Technology
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้น
ค้าศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและการใช้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม
Development of the communicative English skills
with an emphasis on specific vocabulary in agricultural and food
contexts, and the use of English ability as a tool to search for
more information and knowledge

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5003111
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ปรับเนื้อหารายวิชา และย้ายให้อยู่
ในหมวดวิชาพื้นฐาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1(0-3-2)
Seminar in Agricultural and Food Technology
การค้ น คว้ า เอกสารทางวิ ช าการในหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจของ
งานวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่ทันสมัย วิเคราะห์ เรียบเรียง
เป็นรายงานและน้าเสนอภายใต้การแนะน้าของอาจารย์ผู้ควบคุม
Review literatures on current interesting topics in
agricultural and food technology, analyses, writing report and
then giving presentations under advisor’s supervision
5072403
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการถนอมอาหาร 3(2-2-5)
Postharvest Technology and Food Preservatio
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติที่
ดีในการเก็บรักษาและการควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดการและการเตรียม
วัตถุดิบอาหาร การแปรรูปอาหารโดยการหมักดอง การแช่อิ่ม การแช่เย็น การ
แช่แข็ง การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Impact factors of postharvest of agricultural
products, post-harvest physiological changes, and good practices
for storage and quality control of postharvest of agricultural
products, handling and preparation of food raw materials, the
principles and food processing such as fermentation, pickle,
thermal, drying, chilling, freezing, packing and storage, processing

ปรับเนื้อหารายวิชา และย้ายให้อยู่
ในหมวดวิชาพื้นฐาน

5003907

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง
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parameters that influence the food product qualities, and related
laboratories
5073101
มาตรฐานและการประกันคุณภาพสินค้า
2(1-2-3) ปรับเนื้อหารายวิชา และย้ายให้อยู่
ในหมวดวิชาพื้นฐาน
การเกษตรและอาหาร
Agricultural and Food Products Standard and
Quality Assurance
ความส้าคัญของคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม (HACCP) ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร การจัดท้าระบบ
เอกสารความปลอดภัยอาหาร ระบบบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ 5ส, QCC,
KAIZEN, TQC, 7 wastes และอื่น ๆ เครื่องมือคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
ต่าง ๆ ได้แก่ ฮาลาล, ISO และอื่น ๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Importance of quality, regulation and standard of
agricultural and food products, good agricultural practice (GAP),
good manufacturing practice (GMP), hazard analysis critical
control point (HACCP) for agricultural and food production,
document system for safety management, quality management
system; 5S, QCC, KAIZEN, TQC, TQM, 7 wastes, etc, quality tools,
quality assurance system; Halal, ISO, etc, field trip

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5073504
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) ปรับเนื้อหารายวิชา และย้ายให้อยู่
Food Product Development and Packaging
ในหมวดวิชาพื้นฐาน
หลั กการและกระบวนการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ การสร้ างและ
คัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนผังโมเดลธุรกิจส้าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การ
พัฒนาสูตรและกรรมวิธีในการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้ประสาท
สัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การวิจัยผู้บริโภค และการประเมินอายุการ
เก็ บรั กษา บทบาทของบรรจุ ภั ณฑ์ ชนิ ดและคุ ณสมบั ติ ของวั สดุ บรรจุ ภั ณฑ์
หลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of product development, product
development process, creating and screening new product
concepts, prototype development, development of formulas and
processes, product testing, sensory evaluation for food product
development, consumer survey and shelf life assessment, role of
packaging, the types and qualities of packaging materials,
selection of suitable packaging for food, food packaging and
nutrition labeling, packaging design, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบื้องต้น
2(1-2-3)
Basic Agribusiness and Food Business Model
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและอาหาร เครื่องมือ
ที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ลูกค้า การสร้าง
คุณ ค่ า ช่ อ งทาง ความสั ม พั นธ์ กั บ ลู กค้ า กระแสรายได้ ทรั พ ยากรหลั ก
กิจกรรมหลัก พันธมิตรหลัก และโครงสร้างต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร
และอาหาร
Introduction to agribusiness and food business,
business model canvas and components include: customer
segments, value propositions, channels, customer relationships,
revenue streams, key resources, key activities, key partners, and
cost structure to agriculture and food business
5073604
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(1-2-3)
Entrepreneurship in Agriculture and Food
Business
แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
การเป็ น ผู้ ป ระกอบการใหม่ การประเมิ น โอกาสทางธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์
ความเป็ น ไปได้ ข องธุ ร กิ จ การจั ด ท้ าแผนธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ แ ละกลยุ ท ธ์
ด้านการตลาด การจัดการด้านการผลิต การเงิน การบริหารองค์การ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การบริการของภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5071601
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รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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Concept of agriculture and food entrepreneurship,
new entrepreneurs, business opportunity assessment, business
feasibility analysis, setting business plans, marketing strategies and
analysis, production management, financial management,
organizations management, related laws, government services for
agriculture and food business
5072301
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
2(1-2-3) ปรับเนื้อหารายวิชา และย้ายให้อยู่
Logistics Management and Supply Chain
ในหมวดวิชาพื้นฐาน
ความส้าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ในห่วงโซ่อาหาร ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวชี้วัด การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์
ในยุคดิจิตอล การจัดการผลผลิตและการจัดการคุณภาพในห่วงโซ่อุปทาน
การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ การบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั งและการคลั งสิ น ค้ า การขนส่ ง
และการกระจายสิ น ค้ า เกษตรและอาหาร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การประสานงานในห่วงโซ่อุปทาน การศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา
Importance of supply chain management and
logistics in food chain, supply chain drivers and matrices, logistics
network design in digital age, production management and quality
management in supply chain, raw material procurement, inventory
management and warehousing, transportation and distribution,
information technology and coordination in supply chain, field study
and case studies

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5121201

2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
บังคับเรียน
5071303
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 2(2-0-4)
Introduction to Food Science and Technology
ศึก ษาภาพรวมของของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก าร
อาหาร โดยเน้นความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยการจ้างงาน และ
ประเภทของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การ
อาหาร และนั ก เทคโนโลยี อ าหาร โอกาสและต้ า แหน่ ง งานทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
An overview of food science and technology study with
emphasis on the importance of this field to Thailand economic,

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอาหาร 3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Agricultural and food equipment and machinery บริบทของหลักสูตร
กลศาสตร์เ บื้ องต้ น ประเภทเครื่อ งมื อและเครื่อ งจัก รกล
ทางการเกษตรและอาหาร การเลือกใช้เครื่องมือใหถูกลักษณะของงาน ทักษะ
การใชเครื่องมือ การปรับปรุงและบ้ารุงรักษาเครื่องมือโดยหลักการ TPM และ
ความปลอดภัยในการท้างาน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to machanics, types of agricultural
and food equipment and machinery, selecting and using the right
tool for the right job, tool technician skills, machine tool
maintenance using TPM principle, and work safety, and related
laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร
3(2-2-5)
Agricultural and Food Microbiology
ชนิดของจุลินทรีย์ทางการเกษตรและอาหาร การเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ต่อการผลิตพืช สัตว์น้า และกระบวนการผลิต
อาหาร จุลินทรีย์ก่อโรคทางพืช สัตว์น้า และอาหาร การแยกและตรวจวิเคราะห์ชนิด
ของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมทั้งในน้้า อากาศ ดิน และผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุม
จุลินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ การเก็บรักษาจุลินทรีย์ มาตรฐานและ
ความปลอดภัยของจุลินทรีย์ทางการเกษตรและอาหาร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Types of microorganism in agriculture and food,
microorganism growth, roles of microorganism in plant and
aquaculture production and food processing, pathogenic in plant
aquaculture and food, Isolation and analyze of microorganism
types in water air soil and food product, microorganism control,
utilization of microorganism, preservation of microorganism,
standard and microbial safety in agriculture and food, and related
laboratories

ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ วิ ช า เพิ่ ม
ห น่ ว ย กิ ต ป รั บ ป รุ งค้ า อธิ บ า ย
รายวิ ช าโดยรวมเนื้ อ หาระหว่ า ง
รายวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาทางอาหาร 1
และรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 2
เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5001105
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employment and types of food industries. The role of food scientists and
food technologist and career opportunities and positions are included.
5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1
2(1-3-4)
Food Microbiology I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4362109 จุลชีววิทยาทั่วไป
จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ค วามส้ า คั ญ ต่ อ อาหาร จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการผลิตอาหาร จุลินทรีย์ที่ท้าให้อาหารเสื่อมเสีย จุลินทรีย์ที่ท้าให้
เกิดโรคอาหารเป็นพิษรวมทั้งมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ใน
อาหารประเภทต่าง ๆ
The importance of microorganisms associated
with food, food production, food spoilage, standard of
microorganisms in foods and foods microbial analysis.
5072204 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2
2(1-3-4)
Food Microbiology II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5072203 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1
แหล่งที่มาของการปนเปื้อน ผลของวิธีการผลิตต่อจุลินทรี ย์
การควบคุมจุลิ นทรีย์ จุ ลิ นทรีย์ ที่มี ประโยชน์ต่ อสุ ขภาพและปฏิ บัติ การตาม
เนื้อหาข้างต้น
Sources of contamination, influence of food
processing on microorganisms and control of microorganisms
beneficial microorganisms for human health. The related
demonstrations both conceptually and practical laboratory.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

enzymes, flavour and natural pigments. Chemical changes and
reactions related to the constituents of foods during processing,
storage and suggested ways to prevent their changes. Food
additives. Chemical hazards. The principles and analytical
techniques associated with food and food products.

ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ วิ ช า เพิ่ ม
ห น่ ว ย กิ ต ป รั บ ป รุ งค้ า อธิ บ า ย
รายวิ ช าโดยรวมเนื้ อ หาระหว่ า ง
รายวิ ช าเคมี อ าหาร การวิ เ คราะห์
ทางเคมีของอาหาร และการควบคุม
คุณภาพอาหาร
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เคมีอาหาร
3(2-3-6) 5073704
เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
3(2-2-5)
Food Chemistry
Food Chemistry and Food Determination
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4213305 ชีวเคมีทวั่ ไป
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้ า งและสมบั ติ ท างเคมี ข ององค์ ป ระกอบอาหาร เคมี ข องอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นระหว่ า งการแปรรู ป และการเก็ บ รั ก ษา
ได้แก่ น้้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ กลิ่นรส คุณภาพของอาหาร การปูองกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร วัตถุเจือ
และรงควัตถุในอาหาร การเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับ ปนอาหาร การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
อาหารในระหว่างการแปรรูป การเก็บรักษา ตลอดจนวิธีการปูองกันแก้ไข
Chemical composition of food, chemical changes
วัตถุเจื อปนในอาหาร อันตรายทางเคมีหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์
of food and their products during processing and storage, food
อาหารทางเคมีที่เกี่ยวข้อง
qualities, prevention of food quality changes, food additives,
Structure and properties of food components, sampling for food and food products determination, and related
including water, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, laboratories

สรุปสาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5073001

5073002

การวางแผนการทดลอง
3(2-3-6)
Experimental Design
หลักการวางแผนการทดลอง วิธีการวางแผนและการ
ทดลองแบบต่ า งๆ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ การน้ า โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง
Experimental principal designs, methodology
in experimental designs, statistical analysis, and uses of
computer programmes for analysis of experiments.

สรุปสาระการปรับปรุง

5003112

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตรและ 2(1-2-3) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
English for Agricultural and Food Technology
ปรับค้าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้น บริบทของหลักสูตร
ค้าศัพท์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและการใช้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม
Development of the communicative English skills
with an emphasis on specific vocabulary in agricultural and food
contexts, and the use of English ability as a tool to search for
more information and knowledge

308

ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีอาหาร
3(3-0-6)
English for Food Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: GEL0201 ภาษาอังกฤษ
ในโลกปัจจุบัน และ GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทางาน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะทางด้านการฟัง พูด
อ่ าน และเขี ยน ทางด้ านเทคโนโลยี อาหาร รวมทั้ งการเรี ยนรู้ ค้ าศั พท์ และ
การทบทวนไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ และการน้าเสนองานเฉพาะสาขาอาชีพ
English communication with emphasis on
listening, speaking, reading and writing skills in food technology
contexts. Vocabulary expansion, systematic grammar review,
and presentation tasks for professional texts.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5073304

และระบบการประกันคุณภาพอาหาร
Food Safety and Quality Assurance System
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073304 การควบคุม
คุณภาพอาหาร
ความหมายความปลอดภัยของอาหาร อันตราย ประเภท
ของอั นตราย ทางเคมี กายภาพ และจุ ลิ นทรี ย์ การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยง
การประเมิ น ความเสี่ ย ง การจั ด การความเสี่ ย ง การสื่ อ สารความเสี่ ย ง
การใช้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพในห่ ว งโฃ่ ก ารผลิ ต อาหาร ระบบ GAP

สรุปสาระการปรับปรุง

เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
3(2-2-5)
Food Chemistry and Food Determination
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของอาหารและผลิตภั ณฑ์ในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา
คุณภาพของอาหาร การปูองกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร วัตถุเจือ
ปนอาหาร การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical composition of food, chemical
changes of food and their products during processing and storage,
food qualities, prevention of food quality changes, food additives,
sampling for food and food products determination, and related
laboratories
5073101
มาตรฐานและการประกันคุณภาพสินค้า
2(1-2-3)
การเกษตรและอาหาร
Agricultural and Food Products Standard and
Quality Assurance
ความส้าคัญของคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม (HACCP) ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร การจัดท้าระบบ
เอกสารความปลอดภัยอาหาร ระบบบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ 5ส, QCC,
KAIZEN, TQC, 7 wastes และอื่น ๆ เครื่องมือคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ

ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ วิ ช า เพิ่ ม
ห น่ ว ย กิ ต ป รั บ ป รุ งค้ า อธิ บ า ย
รายวิ ช าโดยรวมเนื้ อ หาระหว่ า ง
รายวิ ช าเคมี อ าหาร การวิ เ คราะห์
ทางเคมีของอาหาร และการควบคุม
คุณภาพอาหาร

5073704
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การควบคุมคุณภาพอาหาร
2(1-2-3)
Food Quality Control
ความส้ าคั ญและหลั กการควบคุ มคุ ณภาพอาหารปั จจั ย
คุ ณภาพและการตรวจวั ดคุ ณภาพของอาหาร การใช้ ประสาทสั มผั สในการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ และเครื่องมือทางสถิติ
ในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
Significance and principles of food quality
control. Quality factors and measurements of food quality.
Sensory evaluation for food quality control. Acceptance
sampling techniques. Statistical tools for the control and
improvement of food quality and the related demonstrations
both conceptually and practical laboratory.
5073305
อาหารปลอดภัย
2(1-2-3)

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าโดยน้ า เนื้ อ หา
เ กี่ ย วกั บ อา ห า ร ป ล อด ภั ย จ า ก
รายวิชาเดิมแล้วเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยว
มาตรฐานทางการเกษตร และรวบ
เนื้อหากับรายวิชาสุขาภิบาลอาหาร
และการประกันคุณภาพอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
HACCP GMP ISO 9000 และ ISO2200
Definition of food safety, hazard and types of of
chemical, physical and microbiological hazard. Risk assessment.
Risk evaluation. Risk management. Risk communication. Application
of food quality assurance in food processing chain. GAP, HACCP,
GMP, ISO 9000 and ISO 2200 systems.

5073309

ต่าง ๆ ได้แก่ ฮาลาล, ISO และอื่น ๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Importance of quality, regulation and standard
of agricultural and food products, good agricultural practice (GAP),
good manufacturing practice (GMP), hazard analysis critical
control point (HACCP) for agricultural and food production,
document system for safety management, quality management
system; 5S, QCC, KAIZEN, TQC, TQM, 7 wastes, etc, quality tools,
quality assurance system; Halal, ISO, etc, field trip
5073101
มาตรฐานและการประกันคุณภาพสินค้า
2(1-2-3)
และอาหาร
Agricultural and Food Products Standard and
Quality Assurance
ความส้าคัญของคุณภาพ กฎหมายและมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้อง
ควบคุม (HACCP) ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร การจัดท้าระบบ
เอกสารความปลอดภัยอาหาร ระบบบริหารงานคุณภาพ ได้แก่ 5ส, QCC,
KAIZEN, TQC, 7 wastes และอื่น ๆ เครื่องมือคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
ต่าง ๆ ได้แก่ ฮาลาล, ISO และอื่น ๆ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Importance of quality, regulation and standard
of agricultural and food products, good agricultural practice (GAP),

สรุปสาระการปรับปรุง

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าโดยน้ า เนื้ อ หา
เ กี่ ย วกั บ อา ห า ร ป ล อด ภั ย จ า ก
รายวิชาเดิมแล้วเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยว
มาตรฐานทางการเกษตร และรวบ
เนื้อหากับรายวิชาสุขาภิบาลอาหาร
และการประกันคุณภาพอาหาร
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สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
2(1-2-3)
Food Industrial Plant Sanitation
ความส้าคัญของการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร หลักการท้าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ในโรงงาน การควบคุม แมลงและสั ตว์น้าโรค การปรั บปรุงคุณภาพน้้าใช้
ในโรงงาน การบ้าบัดน้้าเสียและน้้าทิ้งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมสุขลักษณะส่วน
บุคคล การสุขาภิบาลสถานที่เก็บรักษาอาหาร ข้อก้าหนดทางด้านสุขาภิบาล
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
The importance of sanitation in the food
industry. Good manufacturing practice. Principles of cleaning
and disinfection. Pest and animal control.Water treatment for
water utilization in the factory. Waste water management to
protect the environment. Personal hygienic and Sanitation of
the warehouses. International Regulations of food industry

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าโดยน้ า เนื้ อ หา
เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตอาหาร
จากรายวิชาเดิมแล้วเพิ่มเติมเนื้อหา
เกี่ยวการจัดการฟาร์มเกษตร
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sanitation and the related demonstrations both conceptually good manufacturing practice (GMP), hazard analysis critical
and practical laboratory.
control point (HACCP) for agricultural and food production,
document system for safety management, quality management
system; 5S, QCC, KAIZEN, TQC, TQM, 7 wastes, etc, quality tools,
quality assurance system; Halal, ISO, etc, field trip
5073310 การวางแผนและการจัดการในโรงงาน
2(1-2-3) 5173605
การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Farm Management
อุตสาหกรรมอาหาร
หลักการเบื้องต้นของเกษตรผสมผสาน การวางแผนและ
Food Industrial Planning and Management
การจัดการพื้นที่การเกษตรผสมผสาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
รายวิชานี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตอาหาร
ฟาร์มเกษตรผสมผสาน หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่ ใช้ในการจัดการ
ได้แก่ การพยากรณ์ การก้าหนดรายการวัสดุ การก้าหนดตารางการผลิต
ฟาร์มเกษตรผสมผสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์
หลั ก และ การศึ ก ษาเวลามาตรฐาน รวมทั้ ง การบริ ห ารงานนโยบาย วัสดุเหลือใช้จากฟาร์มเกษตรผสมผสาน การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน และ
การบริหารงานประจ้าวันและการแก้ไข
จัดท้าบัญชีฟาร์มเกษตรผสมผสาน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of integrated farming systems, planning
This course focuses on food production planning such
as forecasting, bill of material, master production scheduling, and land management of integrated farming systems, introduction of
material requirement planning and standard time. Policy integrated farm management, principle and theories of economic for
integrated farm management, processing and value-added products,
Management, Daily Management and problem solving are included.
utilization of by-product in integrated farming, recording of farm
operation and accounting managements, and related laboratories

สรุปสาระการปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5073404

การแปรรูปอาหาร 1
3(2-2-5)
Food Processing I
คุณลักษณะของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ
หลักการถนอมและเทคนิคการแปรรูปอาหารโดยการหมัก การท้าให้เข้มข้น การฉายรังสี
ไมโครเวฟ เอ็กซ์ทรูชัน ความดันสูง และการใช้สารเคมี ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น

5073405

การแปรรูปอาหาร 2
3(2-2-5)
Food Processing II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073404 การแปรรูปอาหาร 1
หลักการถนอมและเทคนิคการแปรรูปอาหารโดยการใช้
ความร้อน การท้าแห้ง การแช่แข็ง เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และกระบวนการแปร
รูปแบบปลอดเชื้อ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

สรุปสาระการปรับปรุง

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการถนอมอาหาร 3(2-2-5)
Postharvest Technology and Food Preservation
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว การปฏิบัติที่
ดีในการเก็บรักษาและการควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดการและการเตรียม
วัตถุดิบอาหาร การแปรรูปอาหารโดยการหมักดอง การแช่อิ่ม การแช่เย็น การ
แช่แข็ง การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Impact factors of postharvest of agricultural
products, post-harvest physiological changes, and good practices
for storage and quality control of postharvest of agricultural
products, handling and preparation of food raw materials, the
principles and food processing such as fermentation, pickle,
thermal, drying, chilling, freezing, packing and storage, processing
parameters that influence the food product qualities, and related
laboratories
5073407
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing Technology
หลั กการและเทคนิ คแปรรูปอาหารด้ วยวิ ธีการให้ ความร้ อน
การท้าแห้ง การท้าให้เข้มข้น การฉายรังสี ไมโครเวฟ เอ็กซ์ทรูชัน ความดันสูง
การใช้สารเคมี เทคโนโลยีเฮอร์เดิล และกระบวนการแปรรูปแบบปลอดเชื้อ ปัจจัย
การแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยี

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
ค้าอธิบายรายวิชาโดยให้สอดคล้อง
กับ ผู้ เ รี ย นและบริ บ ทของหลั ก สู ต ร
มากขึ้น

5072403
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Characteristics of raw food materials. Raw
material handling and preparation. Principles of food
preservation and processing techniques such as fermentation,
concentration, irradiation, microwave, extrusion, high pressure
and additive. Processing parameters that influence food product
qualities and the related demonstrations both conceptually
and practical laboratory.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
ค้าอธิบายรายวิชาโดยให้สอดคล้อง
กับ ผู้ เ รี ย นและบริ บ ทของหลั ก สู ต ร
มากขึ้น

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
Principles of food preservation and processing
techniques such as thermal, drying, freezing, hurdle technology
and aseptic processing. Processing parameters that influence
the food product qualities. Food packaging, storage and the
related demonstrations both conceptually and practical
laboratory.
5073502
วิศวกรรมอาหาร 1
2(1-2-3)
Food Engineering I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131009 ฟิสิกส์ทั่วไป
และ 4571411 แคลคูลัส 1
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรม สัญลักษณ์ หน่วยและมิติ

และนวัตกรรมการแปรรูปอาหารสมัยใหม่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principle and processing techniques such as thermal
processing, drying, concentration, irradiation, microwave, extrusion,
high pressure, food additive, hurdle technology and aseptic processing,
processing parameters that influence the food product qualities, food
packaging, modern food processing innovation, and related
laboratories

ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เรื่อง สมดุลมวลสารและพลังงาน กลศาสตร์ของ
ไหล การถ่ายโอนความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ในอุตสาหกรรมอาหาร
ศึกษาการใช้เครื่องถ่ายโอนความร้อน เครื่องฆ่า เชื้อแบบพาสเจอไรซ์เซชั่น
และแบบเสตอร์ลิไรซ์เซชั่นในหน่วยย่อยต่างในกระบวนการผลิตอาหาร มี
ปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
The basics of food engineering, symbol, unit
and dimension.Theory and application in food industry of mass
and energy balances, fluid flow, heat and mass transferand
thermodynamics.The equipment used for heat transfer,

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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pasteurization and sterilization operationsin different unit
operationsis discussed.Related practical laboratories are
included.
5073503
วิศวกรรมอาหาร 2
2(1-2-3)
Food Engineering II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073502 วิศวกรรมอาหาร 1
หลั ก การทางวิ ศ วกรรมเกี่ ย วกั บ การท้ า ความเย็ น
การแช่แข็ง ไซโครเมทริกส์ การท้าแห้ง การแยกโดยใช้เมมเบรน การกลั่นการ
สกัดของแข็ง-ของเหลว การดูดซับ การดู ดซึมการกรอง และการผสม ศึกษา
การใช้เครื่องมือส้าหรับการแช่เยือกแข็ง เครื่องกรอง เครื่องระเหย เครื่องท้าแห้ง
ในหน่วยย่อยต่างในกระบวนการผลิตอาหารมีปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น
The principle of food engineering related to
cooling and freezing systems, psychometric, separation process
with membrane, distillation, solid-liquid extraction, absorption,
absorption filtration, mixing process. The equipment used for
freezing, filtration, evaporation, and dehydration operations in
different unit operations is discussed. Related practical
laboratories are included.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5073703

การวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร

สรุปสาระการปรับปรุง

เคมีอาหารและการตรวจสอบอาหาร
3(2-2-5)
Chemistry and Food Determination
องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของอาหารและผลิตภัณฑ์ในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา
คุณภาพของอาหาร การปูองกันการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร วัตถุเจือ
ปนอาหาร การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบคุณภาพของอาหารและผลิตภัณฑ์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical composition of food, chemical changes
of food and their products during processing and storage, food
qualities, prevention of food quality changes, food additives,
sampling for food and food products determination, and related
laboratories
5003907
สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1(0-3-2)
Seminar in Agricultural and Food Technology
การค้นคว้าเอกสารทางวิ ชาการในหัว ข้อที่ น่าสนใจของ
งานวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารที่ทันสมัย วิ เคราะห์ เรียบเรียง
เป็นรายงานและน้าเสนอภายใต้การแนะน้าของอาจารย์ผู้ควบคุม
Review literatures on current interesting topics in
agricultural and food technology, analyses, writing report and
then giving presentations under advisor’s supervision

ปรั บ รหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ วิ ช า เพิ่ ม
ห น่ ว ย กิ ต ป รั บ ป รุ งค้ า อธิ บ า ย
รายวิ ช าโดยรวมเนื้ อ หาระหว่ า ง
รายวิ ช าเคมี อ าหาร การวิ เ คราะห์
ทางเคมีของอาหาร และการควบคุม
คุณภาพอาหาร

3(2-3-6) 5073704

Chemical Analysis of Foods
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5072703 เคมีอาหาร
การสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
ทางเคมีทฤษฏี หลักการ และเทคนิควิธีการวิเคราะห์ทางเคมี ฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทางเคมีในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ นม เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ธัญพืช
ผักและผลไม้ น้้ามันและไขมัน สารเติมแต่ง และสารตกค้างในอาหาร
Sampling and preparation of laboratory
samples. Theory, principles and analytical techniques. Practical
laboratory in raw material and products of milk, meat, seafood,
cereals, fruits, vegetables, fats, food additive and residues.
5073903
สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร
1(0-3-2)
Food Technology Seminar
ศึก ษาและน้ าเสนอวิ ทยาการสมั ยใหม่ และหั วข้ อวิ จั ย
ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร รวบรวมและน้าเสนอในชั้นเรียน
Studying and searching the recent advances or
particular topic in food technology. Scientifically collected data
and oral presentation in class.
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
ค้า อธิ บ ายรายวิ ชาให้ เ ข้ ากั บ บริ บ ท
ของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5074001

สรุปสาระการปรับปรุง

นวัตกรรมเกษตรและอาหารเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Agricultural and Food Innovation
for Community
ศึก ษานอกสถานที่ ถึ งความส้ า เร็ จ ความล้ ม เหลว หรื อ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางการเกษตรและอาหาร หรื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเกษตรและอาหารของชุมชนใกล้เคียง และน้าปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์
และอภิปรายเพื่อน้าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร
เพื่อพัฒนาชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรและอาหารที่ได้สู่ชุมชน
Field studies on success and problems in
agriculture and food and related activities from nearby
communities, analyzing and discussing the problems leading to
agricultural and food innovation creation for quality of
community improvement, transfer the knowledge of the
agricultural and food innovation to the community
5071601
โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบือ้ งต้น
2(1-2-3)
Basic Agribusiness and Food Business Model
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรและอาหาร เครื่องมือ
ที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ ลูกค้า การสร้าง
คุณ ค่ า ช่ อ งทาง ความสั ม พั นธ์ กั บ ลู กค้ า กระแสรายได้ ทรั พ ยากรหลั ก
กิจกรรมหลัก พันธมิตรหลัก และโครงสร้างต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร
และอาหาร

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
ค้าอธิ บายรายวิชาให้ส อดคล้ องกั บ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย

การดาเนินธุรกิจอาหารและนวัตกรรมอาหาร 2(2-0-4) 5074501
Food Business and Food Innovation
ศึ ก ษาความรู้ เ บื้ อ งต้ น ในการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ อาหาร

การบริหารการด้าเนินงานในธุรกิจอาหาร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจ
อาหาร การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารและพฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการ
การเงินส้าหรับธุรกิจอาหาร และกฎหมายธุรกิจอาหารส้าหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
Studying basic food business, Operations management in
food business, innovative applications in the food business, food product
business marketing and consumer behavior, financial management for food
business and food business law for SMEs.
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เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
ปรั บ ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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สรุปสาระการปรับปรุง
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Introduction to agribusiness and food business,
business model canvas and components include: customer
segments, value propositions, channels, customer relationships,
revenue streams, key resources, key activities, key partners, and
cost structure to agriculture and food business
5073604
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร 2(1-2-3) ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
Entrepreneurship in Agriculture
ค้ า อธิ บ ายรายวิ ชาให้ เ น้ น ทางด้ า น
and Food Business
ธุรกิจมากยิ่งขึ้น
แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็ น ไปได้ ข องธุ ร กิ จ การจั ด ท้ า แผนธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ แ ละกลยุ ท ธ์ ด้ า น
การตลาด การจัดการด้านการผลิ ต การเงิน การบริหารองค์การ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การบริการของภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร
Concept of agriculture and food entrepreneurship, new entrepreneurs,
business opportunity assessment, business feasibility analysis, setting
business plans, marketing strategies and analysis, production
management, financial management, organizations management,
related laws, government services for agriculture and food business

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5074002

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ใน 2(2-0-4) 5072301
อุตสาหกรรมอาหาร
Supply Chain and Logistics Management in
Food Industry
ความส้ า คั ญ ของการจั ด การห่ วงโซ่ อุ ป ทานและ

โลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวชี้วัด การออกแบบ
เครื อข่ ายโลจิสติ กส์ การจั ดการการผลิ ตและการจัดการคุ ณภาพในห่วงโซ่
อุ ป ทาน การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ การบริ ห ารสิ น ค้ าคงคลั งและการคลั งสิ น ค้ า
การขนส่งและการกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงานใน
Importance of supply chain management and
logistics in food industry; supply chain drivers and matrices;
logistics network design; production management and quality
management in supply chain; raw material procurement;
inventory management and warehousing; transportation and
distribution; information technology and coordination in supply
chain, field study and case studies.

318

ห่วงโซ่อุปทาน การศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
2(1-2-3) ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
Logistics Management and Supply Chain
ค้าอธิ บายรายวิชาให้ส อดคล้ องกั บ
ความส้าคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ บริบทของหลักสูตร
ในห่วงโซ่อาหาร ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวชี้วัด การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์
ในยุคดิจิตอล การจัดการผลผลิตและการจัดการคุณภาพในห่วงโซ่อุปทาน การ
จัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินค้าคงคลังและการคลังสินค้า การขนส่งและการ
กระจายสินค้าเกษตรและอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงาน
ในห่วงโซ่อุปทาน การศึกษานอกสถานที่และกรณีศึกษา
Importance of supply chain management and
logistics in food chain, supply chain drivers and matrices, logistics
network design in digital age, production management and quality
management in supply chain, raw material procurement, inventory
management and warehousing, transportation and distribution,
information technology and coordination in supply chain, field study
and case studies

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5074312

สรุปสาระการปรับปรุง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5)
Food Product Development and Packaging
หลักการและกระบวนการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ การสร้างและ
คัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนผังโมเดลธุรกิจส้าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การ
พัฒนาสูตรและกรรมวิธีในการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้ประสาท
สัมผัสในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อาหาร การวิจั ยผู้ บริ โภค และการประเมิ นอายุ
การเก็บรักษา บทบาทของบรรจุภัณฑ์ ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์
หลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles of product development, product
development process, creating and screening new product
concepts, prototype development, development of formulas and
processes, product testing, sensory evaluation for food product
development, consumer survey and shelf life assessment, role of
packaging, the types and qualities of packaging materials,
selection of suitable packaging for food, food packaging and
nutrition labeling, packaging design, and related laboratories
5011401
การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตพืช 3(2-2-5)
Environmental Management for Crop Production
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้้า พืช และสภาพภูมิอากาศหลักการ
และเทคนิคการให้น้าแก่พืช ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช
ปุย๋ การใช้ปุ๋ย และการปรับปรุงบ้ารุงดินเพื่อการเกษตรและปฏิบัติการทีเ่ กี่ยวข้อง

ปรับรหัสวิชา ปรับชื่อวิชา ปรับปรุง
ค้าอธิบายรายวิชาให้กระชับและเพิ่ม
เนื้อหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร

5073504
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2(1-3-4)
Food Product Development
ความส้ า คั ญ และหลั ก การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างและคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบ การพั ฒ นาสู ต รและกรรมวิ ธี ใ นการผลิ ต
ผลิ ตภั ณฑ์ ใ หม่ การทดสอบผลิต ภัณ ฑ์ ใหม่ การตลาดของผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่
การประเมินผลความส้าเร็จของโครงการ
Importance and principles of product
development. Product development process. Creating and screening
new product concepts. Prototype development. Development of
formulas and processes. Product testing. Marketing of new food
products. Assessing the new product development project success.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
และปรั บ ค้ าอธิ บ ายรายวิ ชาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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Relationships among soil, water, plant and climate,
principles and techniques of irrigation for crop, the relationship of
nutrients on plant growth, fertilizers and theirs application, and soil
improvement for agriculture, and related laboratories
5042505
หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Principles of Animal Production
ประโยชน์ แ ละความส้า คั ญของการเลี้ย งสัต ว์ เศรษฐกิ จ
พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการและการเลี้ยงดู อาหาร
และการให้อาหารสัตว์ โรคและการปูองกัน คุณภาพซาก และการตลาดปศุสัตว์
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Benefit and important of livestock, breed of
livestock, animal mating, animal breeding, farm management and
animal production, feed and feeding, animal disease and
prevention, carcass quality and livestock marketing, and related
laboratories
5043401
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Animal Feed Technology
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความส้าคัญด้านอาหารสัตว์
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพของ
อาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็บ
รักษาและวิธีการน้าไปใช้เลี้ยงสัตว์ การค้านวณสูตรอาหารตามความต้องการ
ของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดในระยะต่าง ๆ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระการปรับปรุง

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง
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Study on the meaning and importance of the
animal feed, general animal feed industry, analysis and evaluation of
animal feed quality, raw material characteristics and processes in
production of animal feed, storage and use, the calculation formula
to meet the needs of different animals in different stages, and
related laboratories
5043504
การผลิตสัตว์อินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Livestock Production
ความหมาย ความส้ าคั ญ และมาตรฐานการผลิ ตปศุ สั ตว์
อิ นทรี ย์ กระบวนการผลิ ตปศุ สั ตว์ ด้ วยวิ ธี การต่ างๆ การวางแผนการผลิ ต
การจัดการโรงเรือน การจัดการอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และการตลาด
ปศุสัตว์อินทรีย์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Meaning, importance and standard of organic
livestock production, production of livestock in various ways,
production planning, housing, feeding and environment and
management and marketing of organic livestock, and related
laboratories
5043505
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Animal Breeding Techniques
บริบทของหลักสูตร
เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ์สัตว์ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยใช้หลักพันธุศาสตร์ การบันทึกประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง
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คั ด เลื อ กการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The general and new techniques of application
and breeding, animal improvement plans in accordance with the
market demand, using the principles of genetics, recording
history, analysis and application, application of biotechnology to
animal improvement, and related laboratories
5053105
สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
General Animals Health and Sanitation
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาถึงลักษณะของโรคสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค
ในสัตว์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และปรสิตที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก สัตว์
เล็ก สัตว์ใหญ่ โรคในพระราชบัญญัติและโรคระบาด โรคติดต่อระหว่างคนและ
สัตว์ การตรวจวินิจฉัยและการปูองกันก้าจัดโรคต่าง ๆ การสุขาภิบาลสัตว์
พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on animal disease characteristics, factors
that influence diseases, study and practice on various diseases
and parasites that occurs in livestock, disease acts and epidemics,
contagiousness between humans and animals, diagnosis and
prevention of various diseases, sanitation, animal health act, and
related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Animal Physiology and Anatomy
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ
ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
Study and practice on the structure and function
of various organ systems in animal body
5061176
เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquatic Animals Breeding Technology
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ หลักการ
วิธีการเพาะขยายพันธุ์ การอนุบาล เทคโนโลยีทั่วไปและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Reproduction biology, bloodstock selection,
principles and methods of aquatic animal breeding and nursing,
conventional and modern technology in aquatic animal breeding, and
related laboratories
5062178
เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquaculture Technology
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเลี้ยงสัตว์น้า คุณภาพน้้า
อาหารและการให้อาหาร โรค การปูองกันและการก้าจัดศัตรู ต้นทุนการผลิต
และการตลาดสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Use of modern technology in aquaculture, water
quality, feed and feeding, diseases, prevention and elimination,

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5053201

รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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รายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
ทันสมัยโดยรวม 2 วิชา คือคุณภาพ
น้้ า แ ล ะ กา ร วิ เ คร า ะ ห์ น้้ า แ ล ะ
นิ เ วศ วิ ท ย า แ ห ล่ ง น้้ า เป็ นวิ ช า
เดียวกัน
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cost and marketing of cultured aquatic animals, and related
laboratories
5062316
คุณภาพน้าและการจัดการ
3(2-2-5)
Water Quality and Management
ความส้ า คั ญ ของคุ ณ ภาพน้้ า ต่ อ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้้ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสั ต ว์ น้ า และ
สภาพแวดล้อมในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
เพื่อควบคุมคุณภาพน้้า การจัดการคุณภาพน้้าให้เหมาะสมเพื่อการเลี้ยงสัตว์
น้้าอย่างยั่งยืน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Importance of water quality to aquaculture,
techniques for water quality analysis, relationships between each
aquatic animals and environment in aquaculture area, application of
artificial intelligence technology to control water quality, water quality
management for sustainable aquaculture, and related laboratories
5162201
เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน
3(2-2-5)
Crop Production Technology
การจ้าแนกประเภทพืชสวน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต การเขตกรรม การอารักขาพืช การเก็บ
เกี่ยว และการใช้ประโยชน์พืชสวน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Horticultural classification, botanical characteristics,
factors affecting plant growth, plant cultivation, plant protection,
harvesting and utilization, and related laboratories

สรุปสาระการปรับปรุง

เป็นรายวิชาใหม่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5162604

เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
3(2-2-5) เปลี่ ย นรหั ส วิ ชา ปรั บ ชื่ อ วิ ชา และ
Field Crop Production Technology
ปรับค้าอธิบายรายวิชา
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เจริญเติบโต การเขตกรรม การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์
พืชไร่เศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Botanical characteristics, factors affecting plant
growth, plant cultivation, plant protection, harvesting and
utilization, economic field crops, and related laboratories

5073505

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
Sensory Evaluation of Food Quality
คุ ณ ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส การรั บ ความรู้ สึ ก ทาง
ประสาทสั มผัส ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสั มผั ส การ
คัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ วิธีการทดสอบประสาทสัมผัสแบบต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพและ
พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ สถิ ติ ส้ าหรั บการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสั มผั ส และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Sensory attributes and perceptions of taste, odor,
appearance, hearing and texture, factors affecting sensory evaluation,
selection and training of panelists, type of sensory evaluation,
applications of sensory tests for product quality control and product
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2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
เลือกเรียน
5073311
การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 3(2-3-6)
Sensory Evaluation of Food Quality
คุ ณ ลั ก ษณะทางประสาทสั ม ผั ส การรั บ ความรู้ สึ ก ทาง
ประสาทสั มผั ส ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อการประเมิ นคุ ณภาพทางประสาทสั มผั ส
การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ วิธีการทดสอบประสาทสัมผัสแบบต่าง ๆ
การประยุกต์ใช้การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในการควบคุมคุณภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถิติส้าหรับการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Sensory attributes and perceptions of taste, odor,
appearance, hearing and texture. Factors affecting sensory evaluation.
Selection and training of panelists. Type of sensory evaluation.
Applications of sensory tests for product quality control and product
development. Statistical analysis of data from sensory evaluation.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-3-6)
Fishery Products Technology
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้า สาเหตุ
การเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับ การประเมิน
ความสดของสั ต ว์ น้า หลัก การและเทคโนโลยี ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การแปรรู ป
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมงชนิ ด ต่ า ง ๆ การควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลพลอยได้ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมง และแนวโน้ ม การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประมง
Structure and chemical compositions of aquatic
animals. Cause of spoilage and quality changes of fish after
harvesting. Principles and technologies of fishery products
processing, packing, storage, quality control and standards of
the products. Fisheries by-products. Trends in fishery product
development.
5074102
เทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-3-6)
Food Packing and Packaging Technology
ความส้าคัญ และบทบาทของบรรจุภัณฑ์ ชนิดของวัสดุ
ประเภทและคุณสมบัติท างด้านกายภาพและเคมีของบรรจุภัณฑ์ส้าหรั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ หลักการพิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร

development, statistical analysis of data from sensory evaluation, and
related laboratories
5073408
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
3(2-2-5)
Fishery Products Technology
ชนิด ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์
น้้า คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการจับสัตว์น้ากรรมวิธีการ
แปรรู ป สั ต ว์ น้ า โดยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ การควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ประมง การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษ
เหลือใช้ในกระบวนการผลิต และแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Type, morphology and chemical compositions
of fish, quality and quality changes of fish after harvesting, fishery
products processing, quality control and standards of fish
products, by-products and utilization of by-product from
processing plant, trends in fishery product development, and
related laboratories
5073504
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5)
Food Product Development and Packaging
หลักการและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างและ
คัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ แผนผังโมเดลธุรกิจส้าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีในการผลิต การทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้
ประสาทสั มผั สในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ อาหาร การวิ จัย ผู้บ ริโ ภค และการ

5073406

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ปรับ
ค้าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
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รายวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ฉลากและการโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑ์
กฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหาร ฉลากโภชนาการ
Principle and role of packaging, the types of
packaging materials, physical and chemical properties of food
products packaging. Selection the suitable packaging for food.
Principles of food packing technology and relevant instruments.
Package labeling and advertising. Packaging design. Regulations and
food standards related to food packaging and nutritional labeling.

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
3(2-3-6)
ในอุตสาหกรรมอาหาร
Utilization of Microorganism
in Food Industry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5072204 จุลชีววิทยา
ทางอาหาร 2
ความส้ า คั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่มี ต่ อ อุ ต สาหกรรมอาหาร
การน้าจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม สารตั้งต้นที่
ใช้เป็นอาหารส้าหรับจุลินทรีย์ การแยก การคัดเลือก การเก็บรักษาและการ
พัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความส้าคัญ การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการท้าให้

สรุปสาระการปรับปรุง

ประเมินอายุการเก็บรักษา บทบาทของบรรจุภัณฑ์ ชนิดและคุณสมบัติของ
วัสดุบรรจุภัณฑ์ หลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม ฉลากผลิตภัณฑ์
อาหาร ฉลากโภชนาการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง
Principles of product development, product
development process, creating and screening new product
concepts, prototype development, development of formulas and
processes, product testing, sensory evaluation for food product
development, consumer survey and shelf life assessment, role of
packaging, the types and qualities of packaging materials,
selection of suitable packaging for food, food packaging and
nutrition labeling, packaging design, and related laboratories
5073201
การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอาหาร
3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ปรับ
Utilization of Microorganisms in Food
ค้าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ความส้ า คั ญ ของจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ มี ต่ อ อุ ต สาหกรรมอาหาร
การน้าจุลินทรีย์ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม สารตั้งต้นที่ใช้
เป็ น อาหารส้ า หรั บ จุ ลิ น ทรี ย์ การแยก การคั ด เลื อ ก การเก็ บ รั ก ษาและ
การพัฒนาสายพันธุจ์ ุลินทรีย์ที่มีความส้าคัญ การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการท้าให้
บริสุทธิ์ ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม เช่น
วิตามิน สารปฏิชีวนะ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน เซลล์จุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ที่ใหม่และน่าสนใจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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บริสุทธิ์ ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม เช่น
วิ ต ามิ น สารปฏิ ชี ว นะ กรดอิ น ทรี ย์ กรดอะมิ โ น เซลล์ จุ ลิ น ทรี ย์ และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใหม่และน่าสนใจ
The important of microorganisms involved in
food industry. Application of microorganisms in the production
of industrial products, substrate used as microbiological media,
isolation, screening, long term preservation and strain
development products recovery and purification. Industrial
products from microorganisms such as vitamins, antibiotics,
organic acids, amino acids, biomass and other microbial
products of industrial interest.
5074312
กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
2(2-0-4)
Food Law and Food Standard
พัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจระบบกฎหมายของไทย บทบาท
ความส้าคัญของกฎหมายอาหาร นโยบาย และกฎหมายอาหารของไทยและ
ข้อบังคับต่าง ๆ โดยเน้นเนื้อหาด้านพระราชบัญญัติอาหาร กฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงที่เ กี่ ย วข้อ ง หน่ วยงานและองค์ กรที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
มาตรฐานอาหาร เช่น องค์การอาหารและยา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่ง
ประเทศไทย (มกท.) ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ มาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ จีน ญี่ปุน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กลุ่ม

The important of microorganisms involved in food
industry, application of microorganisms in the production of industrial
products, substrate used as microbiological media, isolation, screening,
long term preservation and strain development products recovery and
purification, industrial products from microorganisms such as vitamins,
antibiotics, organic acids, amino acids, biomass and other microbial
products of industrial interest, and related laboratories

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งศึกษากฎหมายโคเชอร์และกฎหมาย
ฮาลาล และการน้าไปใช้กับอุตสาหกรรมอาหาร
Develop learners to understand Thailand legal
system. The important role of food law of policy, and Thailand
food laws and regulations. These focuses on food act and
related ministerial regulations and notification. Departments
and organizations connected to food standards such as the
Food and Drug Administration (FDA), Organic Agriculture
Certification Thailand (ACT), Thai Industrial Standards Institute
(TISI), World Health Organization (WHO) and Food and
Agriculture Organization (FAO). Food labeling and nutritional
labeling are provided International food standards such as
Singapore China Japan Australia and New Zealand European
countries and United States are included. Kosher and halal food
laws and their application to food industry are studied.
5074413
ไอศกรีม
3(2-3-6)
Ice Cream
ศึ ก ษาไอศกรี ม และหวานเย็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นผสม
กระบวนการผลิต ต้าหนิ และมาตรฐานของไอศกรีม
Study on ice cream and other frozen desserts
functionality of ingredients, production, defects and ice cream
standard.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

5073413

ไอศกรีม
3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
Ice Cream
ศึ ก ษาไอศกรี ม และหวานเย็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นผสม
กระบวนการผลิต ต้าหนิ และมาตรฐานของไอศกรีม และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study on ice cream and other frozen desserts
functionality of ingredients, production, defects and ice cream
standard, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5074414

สรุปสาระการปรับปรุง

5073409

เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
Bakery Technology
วัตถุดิบในการผลิตขนมอบ ผลของวัตถุดิบต่อคุณภาพของ
ผลิ ตภั ณฑ์ ขนมอบ เครื่ องมื อและการปฏิ บั ติ ทั่ วไปในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ์ ขนม
เทคโนโลยี การผลิ ตและคุ ณภาพของผลิ ตภั ณฑ์ ขนมอบ การควบคุ มคุ ณภาพ
บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ขนมอบ แนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Raw materials for bakery production, effect of
raw materials on bakery products quality, equipment and general
practice in bakery products production, bakery production
technology and products qualities, bakery products quality
control, packaging, storage and deterioration, trends in bakery
product development and business management, and related
laboratories
5074415
เทคโนโลยีธัญพืช
3(2-3-6)
ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
Cereal Technology
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาโครงสร้าง คุณสมบัติ และคุณค่าทางโภชนาการของ
ธัญพืช เทคโนโลยี การผลิตผลิตภั ณฑ์ชนิดต่ าง ๆ จากธัญ พืช การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
Structure, properties and nutritional value of
cereals. The production technologies of cereal grain products.
Cereal product development.
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เทคโนโลยีขนมอบ
3(2-3-6)
Bakery Technology
วัตถุดิบในการผลิตขนมอบ ผลของวัตถุดิบต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมื อและการปฏิบัติทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม
เทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมอบ การควบคุ มคุณภาพ
บรรจุ ภั ณฑ์ การเก็ บรักษา การเสื่ อมเสี ยของผลิ ตภั ณฑ์ขนมอบ แนวโน้ ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ
Raw materials for bakery production. Effect of
raw materials on bakery products quality. Equipment and
general practice in bakery products production. Bakery
production technology and products qualities. Bakery products
quality control, packaging, storage and deterioration. Trends in
bakery product development and business management.
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สรุปสาระการปรับปรุง

5073410

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ปรับ
Milk and Milk Products Technology
ค้าอธิบายรายวิชาให้กระชับยิ่งขึ้น
องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุล
ชีววิทยาของนมและผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่ มีผลต่อคุ ณภาพและการเสื่อมเสียของ
น้้านมการแปรรู ปผลิตภั ณฑ์นมชนิดต่ าง ๆ และการเก็ บรั กษา การตรวจสอบ
คุณภาพของน้้านมและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของนมและผลิตภัณฑ์นมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Chemical composition, physical, chemical and
microbiological properties of milk and milk products, factors
affecting the milk quality and spoilage, the dairy products
processing and storage, quality measurement of milk and its
products, milk and milk products standards, field trip, and related
laboratories
5073411
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก
3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
Meat and Poultry Products Technology
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของเนื้อ สัตว์ปีก
และผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการฆ่าและตัดแต่งซาก เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อและ
สัตว์ปีก สารเจือปนอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ การควบคุมคุณภาพ
ของเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ บรรจุภัณฑ์ การตลาดและแนวโน้มของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Physical, chemical and biological properties of
meat, poultry and products, slaughtering and trimming of carcasses,
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เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
3(2-3-6)
Milk and Milk Product Technology
ธรรมชาติของน้้านม คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และ
จุ ล ชี ว วิ ท ยาของน้้ า นม ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของน้้ า นม
การตรวจสอบคุณภาพของน้้านมดิบและผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ การแปรรูป การเก็บรักษา และการเสื่อม
เสียของผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานของนมและผลิตภัณฑ์นม
The nature of milk. Physical, chemical and
microbiological characteristics of milk. Factors affecting the
quantity and quality of milk. Quality measurement of raw milk
and its products. The production technologies of dairy
products. storage and deterioration. Milk and milk products
standards.
5074417
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก
3(2-3-6)
Meat and Poultry Products Technology
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของเนื้อ สัตว์
ปีกและผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการฆ่าและตัดแต่งซาก เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อ
และสัตว์ปีก สารเจือปนอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ การควบคุม
คุณภาพของเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ บรรจุภัณฑ์ การตลาดและแนวโน้มของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
Physical, chemical and biological properties of
meat, poultry and products. Slaughtering and trimming of

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564
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carcasses. Processing technology of meat and poultry product.
Food additives used in the meat industry. Quality control in
meat and meat products. Meat packaging and marketing. Trends
in meat products development.
5074418
เทคโนโลยีผักและผลไม้
3(2-3-6)
Fruit and Vegetable Technology
คุณลักษณะของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
หลังการเก็บเกี่ยว การจัดการและการเตรียม เทคโนโลยีการแปรรูปผักและ
ผลไม้ การบรรจุและ การเก็บรักษา
Characteristics of fruits and vegetables. Postharvest changes. Raw materials handling and preparation. Processing
technology of fruits and vegetables. Packing and storage.
5074419
เทคโนโลยีอาหารหมัก
3(2-3-6)
Fermentation Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5072204 จุลชีววิทยา
ทางอาหาร 2
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารหมักประเภทต่างๆ และ
บทบาทของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักอาหาร การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์
เพื่ อใช้ ในการหมั ก การหมั กโดยเชื้ อจุ ลิ นทรี ย์ จากธรรมชาติ การหมั กโดย
การเติ มเชื้ อ บริ สุ ท ธิ์ แ ละเชื้ อผสม กรรมวิ ธี ก ารผลิ ตอาหารหมั กในระดั บ
ห้องปฏิบัติการ และระดับอุตสาหกรรมโดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่

processing technology to meat and poultry product, food additives
used in the meat industry, quality control in meat and meat
products, meat packaging and marketing, trends in meat products
development, and related laboratories

สรุปสาระการปรับปรุง

ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร
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5073414

เครื่องดื่ม
3(2-2-5)
Beverage Products
ความหมาย ความส้าคัญและบทบาทของเครื่องดื่ม ชนิด
และประเภทของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบและคุณภาพของเครื่องดื่ม กรรมวิธี
การผลิ ต และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ที่ มี แ อลกอฮอล์ แ ละไม่ มี
แอลกอฮอล์ การผสมเครื่องดื่มและการบริการ เครื่องมืออุปกรณ์ในการผสม
และการบริการ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The meaning, important and role of the drink,
kinds and types of the drink, ingredients and quality of the drink,
manufacturing process and development of alcoholic and nonalcoholic beverages, drink mixing and service, tools, equipment for
mixing and service, and related laboratories
5073412
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Food For Health Products Technology
ความหมาย วิวัฒนาการ และแนวโน้มของการผลิตอาหาร
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพ อาหารชี ว จิ ต อาหาร เพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพ อาหารชี ว จิ ต อาหารมั ง สวิ รั ติ
มังสวิรัติ อาหารแมคโครไบโอติก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีใน อาหารแมคโครไบโอติก และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เทคโนโลยีในการผลิต

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสวิชา ค้าอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร
มากขึ้น
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Microorganisms involving in fermented foods
and their roles in food fermentation. Development of quality
inoculums for use in fermented foods, natural fermentation,
addition of pure/mixed culture fermentation, food fermentation
process in laboratory and industrial scale.
5074420
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
3(2-3-6)
Beverage Products Technology
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งดื่ ม ประเภทและ
ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม มี แ อลกอฮอล์ และปราศจาก
แอลกอฮอล์ คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ ทางเคมี เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
การบรรจุ การเก็บรักษา เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
General knowledge of beverages. Types and
ingredients of beverages, alcoholic and non-alcoholic beverages.
Physical and chemical properties, processing technology, packing,
storage of beverages. Equipment of beverage production. Quality
control of beverage products. Development of new beverage products.
5074421
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-3-6)
Healthy Food Products Technology
ความหมาย วิ วั ฒ นาการ และแนวโน้ ม ของการผลิ ต

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา
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สรุปสาระการปรับปรุง

การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ นวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพผลกระทบ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ นวั ต กรรมทางด้ า นอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพผลกระทบของ
ของการแปรรูปต่อสารอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออก การแปรรูปต่อสารอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการกล่าวอ้างสารออกฤทธิ์ที่
มีผลต่อสุขภาพ และฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และปฏิบัติการที่
ฤทธิ์ที่มีผลต่อสุขภาพ และฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
เกี่ยวข้อง
The meaning, evolution and trends of healthy
The meaning, evolution and trends of healthy food
food production. Functional food and, bio-organic food,
production. Functional food and, bio-organic food, vegetarian food,
vegetarian food, macrobiotic, food supplemented products. macrobiotic, food supplemented products, technology of functional
Technology of functional food production. Innovation in food production, innovation in healthy and functional foods, effect of
Healthy and Functional Foods. Effect of processing on nutrients processing on nutrients of food, food law, health claim and nutritional
of food. Food law, health claim and nutritional labels of labels of healthy foods, and related laboratories
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healthy foods.
5074422

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
3(2-3-6)
Traditional Food Products Technology
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอาหารท้องถิ่น ชนิดและประเภท
ของอาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นประจ้าภาค การถนอมและเทคโนโลยีการแปรรูป
อาหารท้องถิ่น การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์
The wisdom associated with traditional cuisines.
The types and categories of traditional foods. Regional food. The
preservation and processing technology of traditional food
products. Quality control, packing, storage and standards of
traditional food products.

5073415

อาหารท้องถิ่น
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และค้าอธิบาย
Local Food
รายวิชาให้กระชับยิ่งขึ้น
ประวัติความเป็นมาของอาหารท้องถิ่น ในแต่ละท้องถิ่น
ชนิดและประเภทของอาหารท้องถิ่น อาหารท้องถิ่นประจ้าภาคอาหารตามประเพณี
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารท้องถิ่น และศึกษาดูงานนอกสถานที่
History of local food of each region, the types
and categories of local foods, regional food, traditional food, the
practice local food cooking and field trips

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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enterprises.
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ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และค้าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของหลักสูตร
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โลกทัศน์ทางอุตสาหกรรมอาหาร
1(0-3-2) 5001106
โลกทัศน์ทางเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2(1-2-3)
Food Industrial Vision
Agricultural and Food Technology Vision
การศึกษาดูงานภาคสนามโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ศึกษาภาพรวมของงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและ
Field work visiting study on food industrial อาหาร โดยเน้นความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ความรู้ทั่วไปทางด้าน
เทคโนโลยีทางด้านการผลิตพืช สัตว์ สั ตว์น้า และอาหาร มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร แนวโน้มธุรกิจเกษตรและอาหาร
โอกาสในการประกอบอาชีพ การศึกษาดูงานภาคสนามฟาร์มเกษตรแบบครบวงจร
An overview of agricultural and food technology
study with emphasis on the importance of this field to Thailand
economic, basic knowledge related on the technology of plant,
animal aquatic animal, and food production, standard and safety
of agriculture and food products, trends in agriculture and food
business, the career opportunities and positions, field work
visiting the integrated agricultural farm
5013601
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Fertilizer Production
ความหมาย ความส้าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ศึกษาขั้นตอนและ
เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อน้ามาผลิต
การน้าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาได้
อย่ า งเหมาะสมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง การจั ด ท้า บรรจุ ภั ณ ฑ์
การค้านวณค่าใช้จ่ายการจัดจ้าหน่าย การประเมินผล และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง

สรุปสาระการปรับปรุง

เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ปรั บ ชื่ อ รายวิ ช า
และปรั บ ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าให้
เหมาะสม
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The meaning and importance of organic fertilizer,
study of step and techniques use of tools, equipment and local
materials to the production, utilization of organic fertilizer by
application of appropriate technology and folk wisdom through
sufficiency economy philosophy, packaging, calculating costs,
distribution and evaluation, and related laboratories
5013602
เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินและการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5)
Soilless Culture Technique and Utilization
หลั ก การและเทคนิ ค การปลู ก พื ช ไร้ ดิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์
สารละลายธาตุอาหาร การเตรียมและการจัดการ การวางแผนการผลิต การตลาด
ปัญหาและการแก้ไข ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and techniques in soilless culture,
materials and equipments, nutrient solution, preparation and
management, production planning, marketing, production
problems and solutions, field trips, and related laboratories
5043106
การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
Poultry Production
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพการผลิต
สัตว์ปีกภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตสัตว์ปีกที่เป็นการค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร
และการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด้าน

สรุปสาระการปรับปรุง

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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สรุปสาระการปรับปรุง
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เทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์ปีก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
status of poultry production of domestic economy and abroad,
commercial poultry production by focusing on the suitability of
the local, varieties and selection, broiler housing and equipment,
feed and feeding, various farm management system of poultry,
factors associated with the farm management, production
planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of poultry, and related
laboratories
5043201
การผลิตสุกร
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Swine Production
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพการผลิต
สุกรภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตสุกรที่เป็นการค้าโดยเน้นความ
เหมาะสมกับท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือกและการผสมพันธุ์
โรงเรือนและอุ ปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการ
ฟาร์ มสุ กรแบบต่ าง ๆ ปั จจั ยที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การจั ดการฟาร์ ม การวางแผน
การผลิ ต การบริ ห ารและการจั ด การด้ า นเทคนิ ค การเลี้ ย งในระยะต่ า งๆ
การตลาดสุกร และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and status of
swine production of domestic economy and abroad, commercial
swine production by focusing on the suitability of the local, swine

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง
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type, selection and breeding, swine housing and equipment, feed and
feeding, various administration and management of swine farms,
factors associated with the farm management, production planning,
the administration and management of farming techniques at different
stages, marketing of swine, and related laboratories
5043202
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Small Ruminant Production
บริบทของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกั บความส้ าคัญและระบบการผลิ ต
สั ตว์ เคี้ ยวเอื้ องขนาดเล็ ก เช่ น แพะ และแกะ การเลี้ ยงทางการค้ าโดยเน้ น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหาร
และการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการ
เลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
production system of small ruminant production such as goat
andsheep, commercial production by focusing on the suitability
of the local, varieties and selection, housing and equipment, feed
and feeding, various farm management system of small ruminant,
factors associated with the farm management, production
planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of small ruminant, and
related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Large Ruminant Production
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและระบบการผลิ ต
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดใหญ่ที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก
โรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ อาหารและการให้ อ าหาร ระบบการจั ด การฟาร์ ม
แบบต่ า ง ๆ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การฟาร์ ม การวางแผนการผลิ ต
การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ การตลาดสัตว์
เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Study and practice on the importance and
production system of large ruminant production such as beef cattle,
dairy cattle and buffalo, commercial large ruminant production by
focusing on the suitability of the local, varieties and selection, beef
cattle housing and equipment, feed and feeding, various farm
management system, factors associated with the farm management,
production planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, marketing of large ruminant, and related
laboratories
5063175
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Freshwater Aquaculture for Business
ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ ยวกั บสั ต ว์น้ าจื ด หลั กการและวิ ธี การที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเลื อ กพื้ น ที่ ชนิ ด พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า จื ด วิ ธี ก ารและระบบการ

รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร

5043301
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รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
บริบทของหลักสูตร
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5063179

การเพาะเลี้ยงกุ้ง
3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Shrimp Aquaculture
บริบทของหลักสูตร
ศึ ก ษาการจั ด จ้ า แนกชี ว วิ ท ยาและนิ เ วศวิ ท ยาของกุ้ ง
การเพาะขยายพันธุ์ การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อเลี้ยง การเลี้ยง การให้
อาหาร การปู อ งกั น ก้ า จั ด ศั ต รู การดู แ ลรั ก ษา และการตลาดของกุ้ ง ที่ มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
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เพาะเลี้ ย ง การจั บ และการขนส่ ง การตลาดและธุ ร กิ จ สั ต ว์ น้ า จื ด และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledges of freshwater aquatic animals,
principles and methods related to the area selection, freshwater
aquatic animal species, techniques and cultured system, catching
and distribution, freshwater aquatic animal marketing and
business, and related laboratories
5063177
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและอรรถประโยชน์ 3(2-2-5) รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Algal Culture and Their Utility
บริบทของหลักสูตร
ชนิดของสาหร่ายที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ การเพาะเลี้ยง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต อรรถประโยชน์ การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากสาหร่าย การตลาด และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Economically important species of algae, culture
factors affecting the growth rate, utility, processing of algae
products, marketing, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า
ชื่ อ รายวิ ช า
ปรั บ ปรุ ง ค้ า อธิ บ ายรายวิ ช าให้
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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Study on classification of biology and ecology of
shrimp, breeding techniques, site selection, pond preparation, rearing,
feeding, the pest control and treatments, marketing of economically
important shrimp species, and related laboratories
5063180
ความปลอดภัยทางน้า
3(1-3-5)
Safety in the Water
ชนิดของสัตว์น้ามีพิษและอันตราย สภาพแหล่งน้้าและจุด
เสี่ยงที่จะท้าให้เกิดอันตราย ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้้า การว่ายน้้าพื้นฐาน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Toxic and dangerous aquatic animals, water
conditions and the dangerous areas, survival skill in the water,
basic of swimming, assisting the victims from water, and related
laboratories
5063181
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้า 3(2-2-5)
Ornamental Fish Aquaculture
and Aquatic Plants
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลาสวยงาม เทคนิคการเพาะพันธุ์ปลา
สวยงามชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม พันธุ์ไม้น้าที่ใช้ในการจัดตู้ปลา
อาหารปลาสวยงาม โรคพยาธิและการปูองกันรักษา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Basic knowledges of ornamental fish, techniques
of ornamental fish culture, ornamental fish cultured equipment,
aquatic plants for aquarium decoration, ornamental fish feed,

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสม
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disease and parasite prevention and treatments, and related
laboratories
5063182
การเลีย้ งปลาร่วมกับการปลูกพืช
3(2-2-5) เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
Aquaponics
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส้าหรับการเลี้ยงปลา ทันสมัย
ร่วมกับการปลูกพืช การเตรียมปลา การเตรียมพืช วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบ
ระบบและโรงเรือน การควบคุมดูแลปริมาณธาตุอาหาร คุณภาพน้้าเบื้องต้น และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Principles and application of technology for fish
farming in combination with crop, preparation of fish, preparation
of plants, materials, equipment, system and greenhouses design,
nutrient intake, basics water quality control, and related
laboratories
5063413
เทคโนโลยีและการพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า
3(2-2-5)
Technology and Development of Aquatic
Animal Health
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ชนิด ลักษณะอาการ การปูองกัน
การก้ า จั ด และการรั ก ษาโรค ระบบภู มิ คุ้ ม กั น สั ต ว์ น้ า เทคนิ ค การตรวจ
วินิจฉัยโรค ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว์น้า
ของประเทศ ระบบตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้าและมาตรฐานสุขอนามัยฟาร์ม
และสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้า และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ ย นรหั ส วิ ช า ชื่ อ วิ ช า ปรั บ ปรุ ง
ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
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Pathogenic factors, types, symptoms,
prevention, elimination and treatment of diseases, aquatic animal
immune system, diagnosis techniques, national news and
information on epidemiology and aquatic animal health, aquatic
animal health monitoring system and farm sanitation standards
and aquaculture export enterprises, and related laboratories
5063514
การจัดการสัตว์น้าภายหลังการจับ
3(2-2-5)
Aquatic Animals Havesting and Management
สัตว์น้าและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้า องค์ประกอบทาง
เคมีของสัตว์น้า คุณภาพสัตว์น้า การเก็บรักษาสัตว์น้าภายหลังการจับด้วย
วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ การขนส่ งสั ต ว์ น้ า มาตรฐานเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพสั ต ว์ น้ า และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Aquatic animals and their utilizations, chemical
composition, and quality of aquatic animals, storage of harvested
aquatic animals, transportation and quality standard of aquatic
animals, and related laboratories
5063617
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน
3(2-2-5)
Local Products of Aquatic Animals
ชนิดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์นา้
แบบพื้นบ้าน การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้าพื้นบ้าน และปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงค้าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสม
กับค้าอธิบายรายวิชาในภาษาไทย
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ค้าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และ
ทันสมัย
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Types and the processes of locally fishery products, quality
control of local fishery products, and related laboratories
5063618
การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร 3(2-2-5)
และการประมง
Agricultural and Fishery Waste Utilization
ประเภทของวัสดุเศษเหลือ ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณของ
วัสดุเศษเหลือ หลักการจัดการที่ดีเกี่ยวกับวัสดุเศษเหลือ แนวทางการจัดการ
และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ และการเพิ่มมูลค่าหรือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Type of wastes, factors affecting the amount of
wastes, principle of good waste management, guidelines for
handling and utilization of wastes, development of value added
products or economically valued new products, and related
laboratories
5073416
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าว
3(2-2-5)
Rice Production and Processing Technology
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่อการปลูกข้าว การจัดการดิน
น้้าปุ๋ยและศัตรูข้าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาดข้าว
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Environmental factors affecting rice farming, soilwater-fertilizer-pest management, harvesting processing, marketing
rice, and related laboratories

สรุปสาระการปรับปรุง

เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับบริบทของหลักสูตร
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5073506
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นวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5) เป็นรายวิชาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อ ง
Creative Food Innovation
กับบริบทของหลักสูตร
แนวโน้ มนวั ตกรรมอาหาร นวั ตกรรมเทคโนโลยี การผลิ ต
อาหาร นวัตกรรมส่วนผสมอาหาร นวัตกรรมอาหารเชิงโมเลกุล นวัตกรรมบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค การสร้างแนวคิดนวัตกรรม
อาหารจากการวิจัยผู้บริโภค แผนผังโมเดลธุรกิจส้าหรับนวัตกรรมอาหารต้นแบบ
การสร้างนวัตกรรมอาหารต้นแบบ การประเมินอายุการเก็บรักษา การเขียนแผน
ธุ รกิ จ การสร้ างตราสิ นค้ า เทคนิ คการตกแต่ งอาหารเพื่ อการออกแบบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดดิจิตอลและการตลาดออนไลน์ส้าหรับธุรกิจอาหาร การ
จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Trend in food innovation, food production innovation,
food ingredient innovation, food molecular innovation, food packaging
innovation, trend in consumer needs, food innovation idea generation
from consumer research, business model canvas for food innovation
prototype, food innovation prototype development, shelf life
assessment, business plan, product branding, food decoration
technique for media design, digital and online marketing for food
business, patents and intellectual property right, and related
laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Pest Management
ชนิดและลักษณะการท้าลายของศัตรูพืช ผลกระทบและ
ความเสียหายของศัตรูพืช การระบาดของศัตรูพืช การพยากรณ์การระบาด
และการตัดสินใจในการจัดการ หลักการควบคุม ศัตรูพืชแบบผสมผสาน
การวางแผนและการด้ า เนิ น งานระบบการจั ด การศั ต รู พื ช แบบผสมผสาน
กรณีศึกษาการจัดการแมลง โรคพืช และวัชพืช และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Pests and crop destruction, impacts and damages
caused by pest, pest outbreak, outbreak forecasting and management
decision, principles of integrated pest management, planning and
implementation of integrated pest management system, case studies
on insect, plant disease and weed management, and related
laboratories
5083203
แมลงเพื่อการบริโภค
3(2-2-5)
Insects for Consumption
พื้นฐานเกี่ยวกับแมลง สัณฐานวิทยาแมลง การเพาะเลี้ยง
แมลงที่เป็นอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคแมลง คุณค่าทางโภชนาการของ
แมลง การแปรรูปอาหารที่ท้าจากแมลง การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์แมลง
กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตแมลงเป็นอาหาร ตลาดสินค้าแมลงเพื่อการ
บริโภค และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
General entomology, morphology of insects,
edible insect farming, consumer culture of edible insects,

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมครอบคลุม

5083105

346

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมครอบคลุม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมครอบคลุม
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nutritional value of edible insects, edible insects processing,
utilization of insect products, legal rules and food standards of
edible insect, marketing and consumption of edible insects, and
related laboratories
5163301
การผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-2-5)
Vegetable Crop Production and Management
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผัก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก
การปลูก การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกผัก การเก็บเกี่ยว
และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผัก และการตลาดผัก และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Introduction to vegetables, suitable environment on
vegetable growths, planning of vegetable cultivation, selection of
varieties and seeds, planting and treatment, modern technology usage
in the vegetable cultivation, harvesting and post-harvesting, and
vegetable marketing, and related laboratories
5163407
ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
3(2-2-5)
Commercial Floricultural and Ornamental
Plant Production
เทคโนโลยีของการผลิต ไม้ ดอกไม้ ประดั บ ปั จจั ยที่ มีผ ล
ต่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ชนิ ด และลั ก ษณะของไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ การปลู ก
การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การปูองกันก้าจัดโรคแมลง การน้าเอาไม้ดอกไม้
ประดับไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้ไม้ดอกในเชิงอาหาร

สรุปสาระการปรับปรุง

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมครอบคลุม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

348

แนวทางการพัฒนาการผลิต การทัศนศึกษาแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Floriculture and ornamental plant production
technology, factor affecting the growth of floriculture and
ornamental plant, kinds and characteristics, cultivation,
propagation and pest control for floriculture and ornamental
plant, utilization of commercial plants, application of edible
flowers in food products, guidelines for the development of
production and field trip to the farm that produce floriculture
and ornamental plant, and related laboratories
5163504
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
Economic Fruit Crop Production
รายวิชาให้เหมาะสมครอบคลุม
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ ข องไม้ ผ ล
เศรษฐกิ จ ที่ ส้ า คั ญ ของท้ อ งถิ่ น เข้ า ใจวิ ธี ก ารวางผั ง การปลู ก การปฏิ บั ติ
การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ มาตรฐานผลไม้
การจัดจ้าหน่ายทั้งไม้ผลและผลิตภัณฑ์ตลอดจนการคัดเลือก การขยายพันธุ์ไม้
ผลเศรษฐกิจการดูงานนอกสถานที่ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
The study on the botanical characteristics of
economics local fruit trees, understand plan planting, harvesting, postharvest management, packaging, fruit standard, product distribution as
well as selection, propagation of economic fruit trees, field trips, and
related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สรุปสาระการปรับปรุง

เทคนิคการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช 3(2-2-5)
Plant Propagation and Breeding Techniques
ประโยชน์และความส้าคัญของการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชประโยชน์
และความส้าคัญของการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักพันธุศาสตร์ เพื่อการปรับปรุง
พันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม
และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Benefits and importance of plant propagation,
factors related to plant propagation, plant propagation procedures
and techniques, benefits and importance of plant breeding, concepts
in genetic principles of plant breeding, procedures and techniques for
self-pollinated and cross-pollinated crops, and related laboratories
5173418
เห็ดและการเพาะเลี้ยง
3(2-2-5)
Mushrooms and Their Culture
ค้าจ้ากัดความ บทบาท และความส้าคัญของเห็ด เทคนิค
ในการเพาะ และผลิตเชื้อ การเพาะเห็ดด้วยวัสดุในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์
ของเห็ดชนิด ต่าง ๆ ความเป็นพิษและการรักษา และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Definition, role and significance of mushroom,
culture techniques, production of spawn, local media for mushroom
culture, utilization of various mushrooms, field trips, and related
laboratories

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมครอบคลุม

5173107

349

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมครอบคลุม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

5173420

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัญหาพิเศษ
5073804
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
2(1-2-3)
เทคโนโลยีอาหาร
Preparation for Professional Experience
In Food Technology
กา ร ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ต รี ย ม ค วา ม พ ร้ อ ม ก่ อ นอ อก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ รับรู้โอกาส
ในการประกอบอาชีพ พั ฒนาตัว ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ ดีต่ อ
วิชาชีพ โดยมีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรม

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
5004811
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
2(1-2-3) ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หลักสูตร และสถานการณ์ปัจจุบัน
Preparation for Professional Experience in
Agricultural and Food Technology
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการเกษตรและหรือเทคโนโลยีอาหาร รับรู้
โอกาสในการประกอบอาชีพ พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ โดยมีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

350

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตพืชสมัยใหม่
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
Modern biotechnology in crop production
รายวิชาให้เหมาะสมครอบคลุม
ความส้ าคั ญของเทคโนโลยี ชี วภาพการผลิ ตพื ชสมั ยใหม่
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระดับเซลล์ การผลิตพืชระบบถังหมักชีวภาพ การผลิต
พืชแนวตั้ง การผลิตแบบแม่นย้า การปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่างๆในหลอดทดลอง
เทคโนโลยีการผลิตพืชใหม่ในอนาคตอันใกล้ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
Importance of Modern biotechnology in crop
productionCell culture of in vitro culture, bio-fermenter of plant
propagation, Vertical crop production, precision crop production,
breeding of in vitro culture and new technology of crop
production in the near future, and related laboratories

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

อาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Preparation for professional practice in an
organization or food industry. Career opportunity awareness.
Development of knowledge, skills and attitude to profession.
Activities to promote learning and systematic solution using scientific
methods. Visiting the food industries and related organizations.
5074804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(320)
ด้านเทคโนโลยีอาหาร
Field Experience in Food Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5073804 การเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอาหาร
ฝึ ก งานภาคสนาม จ้ า นวน 320 ชั่ ว โมง เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีอาหาร โดยฝึกประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ
สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ฝึกด้านกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร การจัดการองค์กรในระบบเชิงมาตรฐาน หรือ
เสนอโครงการที่มีวิธีการทดลองค้นคว้า เทคนิคการแก้ปัญหา การปรับปรุง
แก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง มีการน้าเสนอและเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์
Field work minimum 320 hours focusing at food
technology. The field experience in food industrials or educational
institutions of food technology or the agencies associated with the

Preparation for professional practice in an
organization inagricultural technology and/or food technology,
career opportunity awareness, development of knowledge,
skillsand attitude to profession, activities to promote learning and
systematic solution

สรุปสาระการปรับปรุง

5004812

351

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี 3(320) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
การเกษตรและอาหาร
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
Field Experience in Agricultural and Food
หลักสูตร และสถานการณ์ปัจจุบัน
Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5004811 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
การฝึ ก งานภาคสนามทางเทคโนโลยี ก ารเกษตรและ
อาหารในหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางเทคโนโลยี ก ารการเกษตรและหรื อ
เทคโนโลยีอาหาร มีการท้ารายงานฉบับสมบูรณ์และน้าเสนอผลการปฏิบัติงาน
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม
The field experience in organizations related to
agricultural technology and/or food technology, practical report
and presentation approved by committee

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

food industry, such as the training in food process, quality control,
food sanitation, plant system management and standards, or
provides projects which are include experimental methodology
and research, the solution techniques for problems. Doing a
presentation and writing report.
5074907

5004919

การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1 1(1-0-2) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
Research in Agricultural and Food Technology I
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
การสืบค้นข้อมูลส้าหรับหัวข้อการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตร และสถานการณ์ปัจจุบัน
และหรือเทคโนโลยีอาหารโดยอาศัยเทคโนโลยีข่าวสาร ข้อมูลจากวารสาร และ
รายงานการวิ จั ย การวางแผนโครงการวิ จั ย การเขี ย นโครงร่ า งงานวิ จั ย
การวางแผนการทดลอง และน้าเสนอโครงร่ างงานวิจัยภายใต้ค้ าแนะน้าของ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยอิสระในสาขาวิชาทางเทคโนโลยีการเกษตรและหรือ
เทคโนโลยีอาหารภายใต้การควบคุมและชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
Literature survey for research topics in agricultural
technology and/or food technology via information technology,
journal articles and research reports, planning a research project,
writing a research proposal, experimental design, and presenting an
oral proposal under advisor’s guidance, individual research work in the
area of agricultural technology and/or food technology under the
supervision and guidance of an advisor
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การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 1
1(1-0-2)
Research in Food Technology I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 5073002 การวางแผน
การทดลอง
การสืบค้นข้อมูลส้าหรับหัวข้อการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
อาหารโดยอาศัยเทคโนโลยีข่าวสาร ข้อมูลจากวารสาร และรายงานการวิจัย
การวางแผนโครงการวิ จั ย การเขี ยนโครงร่ างงานวิจั ย และน้ าเสนอโครงร่าง
งานวิจัยภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยอิสระในสาขาวิชาทาง
เทคโนโลยีอาหารภายใต้การควบคุมและชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
Literature survey for research topics in food
technology via information technology, journal articles and research
reports. Planning a research project, writing a research proposal, and
presenting an oral proposal under advisor’s guidance. Individual
research work in the area of food technology under the supervision
and guidance of an advisor.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
5074908

สรุปสาระการปรับปรุง

5004920

การวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2 2(0-4-2) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
Research in Agricultural and Technology II
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5074919 การวิจัยด้าน
หลักสูตร และสถานการณ์ปัจจุบัน
เทคโนโลยีการ เกษตรและอาหาร 1
Prerequisite : 5004919 Research in Agricultural
and Food Technology I
ด้ าเนิ นการวิ จั ยตามแผนงานที่ น้ าเสนอในวิ ชาการวิ จั ยทาง
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1 ภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล วิจารณ์และสรุปผล ท้าการเขียนและเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน
Conducting the experiments in the laboratory
relevant to the working plan proposed in research in Research in
Agricultural and Food Technology I subject under advisor’s
guidance, collecting, analyzing, discussing and summarizing the
data, writing and submitting the research papers
7464801

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
Cooperative Education Preparation in Agricultural หลักสูตร และสถานการณ์ปัจจุบัน
and Food Technology
กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการ
ของสหกิจ ศึกษา ความรู้พื้น ฐานในการปฏิบั ติงาน การสื่ อสาร และมนุษ ย
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การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 2
2(0-4-2)
Research in Food Technology II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5074907 การวิจัยทาง
เทคโนโลยีอาหาร 1
หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนในแผนการเรียนสหกิจ
ศึกษาไม่ต้องเรียน
ด้าเนินการวิจัยตามแผนงานที่น้าเสนอในวิ ชาการวิจัยทาง
เทคโนโลยีอาหาร 1 ภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์ที่ปรึกษา รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล วิจารณ์และสรุปผล ท้าการเขียนและเสนอเป็นรูปเล่มรายงาน
Conducting the experiments in the laboratory
relevant to the working plan proposed in research in food
technology I under advisor’s guidance. Collecting, analyzing,
discussing and summarizing the data. Writing and submitting the
research papers are required.
กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา
7000390
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน
อาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การน้าเสนอการเขียนรายงาน

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Principle, concepts and processes of cooperative
education, regulations, fundamentals and techniques in job
application, fundamental in practice, communication, human
relationship, personal development, quality management system in
the workplace, technical report writing.

7000490

สรุปสาระการปรับปรุง

สัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการน้าเสนอ และการเขียนรายงานผล
การปฏิบัติสหกิจศึกษา
Activities to prepare learners in cooperative
education, knowledge of principles, concepts, regulations, cooperative education process, fundamentals of practice,
communication, relationship, personality development, presentation
techniques and co-operative study performance report writing
7464802
สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 6(640) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับค้าอธิบาย
Cooperative Education in Agricultural and
ร า ย วิ ช า เ พื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
Food Technology
หลักสูตร และสถานการณ์ปัจจุบัน
รายวิชาทีเ่ รียนผ่านมาก่อน : 7464801
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
Pre-requisite : 7464801 Cooperative Education
Preparation inr Agricultural and Food Technology
การปฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว
ในสถานประกอบการ สามารถเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับวัฒ นธรรมขององค์ก ร
การท้างานร่วมกับผู้อื่น การแก้ปัญหาในการท้างาน สามารถจัดท้ารายงาน
น้าเสนอความก้าวหน้า และผลส้าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
สามารถน้ า ความรู้ ค วามสามารถรวบยอดจากการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร
ไปประยุกต์ใช้
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สหกิจศึกษา
6(640)
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ปฏิ บั ติ งานเชิ งวิ ชาการหรื อวิ ชาชี พเต็ มเวลาเสมื อนเป็ น
พนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการตามเวลาที่ก้าหนด ส่งรายงานวิชาการ
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และน้าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์
และการประเมิ นผลท้ า โดยอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาสหกิ จ พนั กงานที่ ค วบคุ ม
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และประเมินจากรายงานวิชาการ
Performing fulltime and professional practice as
a temporary employee at a workplace for a specific period of
time. Submitting an academic report after completing the stint
at the work practice. Doing a presentation for the teacher. The
evaluation is done by a panel of advisers and the supervisor in
the workplace and is also based on the academic report.

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564

สรุปสาระการปรับปรุง

Full time operations, able to learn to adapt to the
corporate culture, working with colleague, solving problems in
work, prepare reports, present the progress and the assigned
project, able to apply knowledge to apply
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ภาคผนวก จ
ประวัติอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ 1
นางธิติมา พานิชย์
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ-สาขา
ปริญญาเอก
Ph.D. Marine Life Science
ปริญญาโท
วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาตรี
วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันการศึกษา
Hokkaido University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2556
2547
2544

การประชุมวิชาการ/ สัมมนาทางวิชาการ
ธิติมา พานิชย์, ณฐมน เสมือนคิด และอดิศรา ตันตสุทธิกุล. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูป
จากเนื้อมะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชามะละกอ. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจาปี 2562 “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 9-10 พฤษภาคม 2562. โรงแรมสยามออเรียนทัล,
สงขลา. 8 หน้า, 958-965.
ธิติมา พานิชย์. (2561). การศึกษาสภาวะในการให้ความร้อนที่เหมาะสมในการเกิดเจลกุ้งขาว. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”. 1-3 สิงหาคม 2561. โรงแรม
เรือรัษฎา, ตรัง. 10 หน้า, 632-641.
สุเพ็ญ ด้วงทอง และธิติมา พานิชย์. (2561). การผลิตผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตจากกล้วยนางพญา. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. 21-22 มิถุนายน 2561. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช. 9 หน้า, 198-206.
ศราวุฒิ เย็นทั่ว, สุธีลักษณ์ ใสสุข และธิติมา พานิชย์. (2559). การพัฒนาไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวด้า
ผสมข้าวหอมนิล.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ครั้งที่ 8. 15 ธันวาคม 2559. อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ภูเก็ต. 8 หน้า,
1617-1624.
Panich, T. (2018). Utilization of papaya peel in garlic and pepper marinated powder. The 20th
Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018) “Creative Food for Future
and Sustainability”. 14th-16th June 2018, BITEC, Bangkok, Thailand, 8 Pages,
347-354.
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Panich, T., and Kijroongrojana, K. (2018). Effect of deveining process on the qualities of white
shrimp gel. The 20th Food Innovation Asia Conference 2018 (FIAC 2018)
“Creative Food for Future and Sustainability”.14th-16thJune 2018, BITEC, Bangkok,
Thailand, 8 Pages, 142-149.
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ธิติมา พานิชย์ และคณะ. (2560). ผงหมักเนื้อนุ่มรสกระเทียมพริกไทยจากเปลือกมะละกอ. อนุสิทธิบัตรไทย
เลขที่ 12639. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
2. วิชาเคมีอาหาร
3. วิชาเคมีอาหาร 1
4. วิชาเคมีอาหาร 2
5. วิชาหลักการวิเคราะห์อาหาร
6. วิชาหลักการวิเคราะห์ทางเคมีของอาหาร
7. วิชาการแปรรูปอาหาร 1
8. วิชาการแปรรูปอาหาร 2
9. วิชาการควบคุมคุณภาพอาหาร
10. วิชาการประกันคุณภาพอาหาร
11. วิชาการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
12. วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
13. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 1
14. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 2
15. วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
16. วิชาการวางแผนการทดลองส้าหรับอุตสาหกรรมเกษตร
17. วิชาภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร
18. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
19. วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
20. วิชาปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
21. วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
22. วิชาเคมีอาหารพื้นฐาน
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23. วิชาเคมีอาหารส้าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
24. วิชาปฏิบัติการเคมีอาหารส้าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
25. วิชาวิทยาศาสตร์ส้าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
26. วิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส้าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
27. วิชาเทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
28. วิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ประมง
29. วิชามาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ 2
นางสาวภัทรพร ภักดีฉนวน
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ-สาขา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. Biological Sciences
Nara Institute of Science
and Technology
ปริญญาโท
วท.ม. เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
วท.บ. เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2555
2540
2535

บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ภัทรพร ภักดีฉนวน และขนิษฐา พันชูกลาง (2562) ผลของสภาพน้้าท่วมขังในระยะเก็บเกี่ยวต่อคุณลักษณะ
ทางกายภาพของเมล็ดข้าวเฉี้ยงพัทลุง. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ. 7(2). 11 หน้า,
181-191. TCI(1).
อมรรัตน์ ชุมทอง และภัทรพร ภักดีฉนวน. (2562). ผลของน้้าหมักชีวภาพต่อการย่อยสลายฟางข้าวและต่อ
การเจริญเติบโตของข้าวพื้นเมืองพันธุ์รวงรี. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 6(1), 9 หน้า,
82-90. TCI(1).
ภัทรพร ภักดีฉนวน. (2561). การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งของข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุงและสังข์หยด
พัทลุงในระยะต้นกล้า. วารสารแก่นเกษตร. 46(5). 8 หน้า, 939-946. TCI(1).
การประชุมวิชาการ/ สัมมนาทางวิชาการ
ภัทรพร ภักดีฉนวน และฝนทิพย์ วระพิน. (2561). การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบมอญ
แดง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่
10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”. 1-3 สิงหาคม 2561. โรงแรม
เรือรัษฎา, ตรัง. 8 หน้า. 255-263.
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ภัทรพร ภักดีฉนวน. (2562). การประดิษฐ์เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 15529.
กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.

373

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาหลักพืชศาสตร์
2. วิชาทักษะพื้นฐานงานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตร
3. วิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น
4. วิชาพืชไร่เศรษฐกิจ
5. วิชาเกษตรเพื่อชุมชน
6. วิทยาการเมล็ดพันธุ์
7. วิชาสัมมนาทางการเกษตร
8. วิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
9. วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
10. วิชาการพัฒนาพันธุ์พืช
11. วิชาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ 3
ตาแหน่งทางวิชาการ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นางณิศา มาชู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ-สาขา

สถาบันการศึกษา

วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้้าจืด) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2539
2535

บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ณิศา มาชู. (2559). ผลของการผสมพันธุ์ข้ามชนิดระหว่างปลาดุกล้าพันเพศเมียกับปลาดุกเทศเพศผู้.
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง. 10(1). 10 หน้า, 1-10. TCI(1).
การประชุมวิชาการ / สัมมนาทางวิชาการ
ณิศา มาชู. (2563). ประสิทธิภาพของน้้ายาต่อการเก็บรักษาน้้าเชื้อปลาดุกล้าพันแบบระยะสั้นในตู้เย็น.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อสังคม”. 6-7 กุมภาพันธ์ 2563. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 11 หน้า, 818-828.
ณิศา มาชู และศรัณย์ รักษาพราหมณ์. (2562). ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าต่อการกระตุ้นการ
เคลื่อนไหวของอสุจิปลาดุกล้าพัน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจาปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”.
9-10 พฤษภาคม 2562. โรงแรมสยามออเรียนทัล, สงขลา. 8 หน้า, 102-109.
ณิศา มาชู, ธัญพิมล ศรีรุ้ง และวิสุดา รัตนการ. (2561). คัพภะวิทยาของปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุก
ล้าพันกับปลาดุกเทศ (Clariasnieuhofii × Clariasgariepinus). รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจาปี 2561“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
สังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”. 8-9 พฤษภาคม 2561. โรงแรมบีพี สมิหลาบีช, สงขลา. 7 หน้า,
849-855.
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นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา, ณิศา มาชู, ครวญ บัวคีรี, สุเพ็ญ ด้วงทอง และมีพร หาญชัยสุขสกุล. (2559).
ปลาหวานผลิตภัณฑ์ชุมชน : การศึกษาการเรียนการสอนสู่ธุรกิจอาหาร. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”. 15-16 สิงหาคม 2559. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สงขลา. 13 หน้า,
941-953.
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
ณิศา มาชู. (2560). กรรมวิธีเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมระหว่างปลาดุกล้าพันและปลาดุกเทศ. อนุสิทธิบัตร
ไทย เลขที่ 12640. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
2. วิชาการเพาะพันธุ์ปลา
3. วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น
4. วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 1
5. วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
6. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
7. วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น
8. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ 4
นางสาวอดิศรา ตันตสุทธิกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ-สาขา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโท
วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีอาหาร
ปริญญาตรี
วทบ. เทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2562
2552
2549

การประชุมวิชาการ / สัมมนาทางวิชาการ
สบาย ตันไทย และอดิศรา ตันตสุทธิกุล. (2563). การศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศร่วมกับการปลูก
มะเขือเทศเชอร์รี่ด้วยชุดอควาโปนิกส์ระดับครัวเรือน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 9-10 กรกฎาคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. 8 หน้า, 44-51.
ธิติมา พานิชย์, ณฐมน เสมือนคิด และอดิศรา ตันตสุทธิกุล. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าจิ้มสุกี้ส้าเร็จรูป
จากเนื้อมะละกอต้มสุกซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชามะละกอ. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจาปี 2562
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. 9-10 พฤษภาคม 2562. โรงแรมสยามออเรียนทัล,
สงขลา. 8 หน้า, 958-965.
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
2. วิชาเคมีอาหาร
3. วิชาการแปรรูปอาหาร 1
4. วิชาการแปรรูปอาหาร 2
5. วิชาการควบคุมคุณภาพอาหาร
6. วิชาการประกันคุณภาพอาหาร
7. วิชาการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส
8. วิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

377
9. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 1
10. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 2
11. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
12. วิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
13. วิชาปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
14. วิชาเตรียมสหกิจศึกษา
15. วิชาวิทยาศาสตร์ส้าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
16. วิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส้าหรับการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
17. วิชามาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย
18. วิชาเครื่องดื่ม
19. วิชาเคมีอาหาร 1
20. วิชาเคมีอาหาร 2
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ 5
นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
คุณวุฒิ-สาขา
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม. พืชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี
วท.บ. เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สาเร็จการศึกษา
2553
2548

บทความวิจัย/บทความวิชาการ
คริษฐ์สพล หนูพรหม, อมรรัตน์ ชุมทอง, พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ และฝนทิพย์ ทองนุ้ย. (2560). ผลของมูลโค
และน้้าหมักชีวภาพต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
25. 12 หน้า, 627-638. TCI(1).
คริษฐ์สพล หนูพรหม, พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์, วิเศฐ ชูเล็ก และสถาพร เพ็งเผา. (2559). การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของกะหล่้าดอกพันธุ์ทนร้อน ในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24.
10 หน้า, 251-260. TCI(1).
การประชุมวิชาการ / สัมมนาทางวิชาการ
พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์. (2560). การส้ารวจและศึกษาพันธุ์ของจ้าปาดะในอ้าเภอควนโดน จังหวัดสตูล.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน
ครั้งที่ 11. 3-4 สิงหาคม 2563. โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์. กรุงเทพฯ. 4 หน้า, 193-196.
พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์. (2559). การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วฝักยาว 6 พันธุ์.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 : 2559.
ศูนย์ประชุมหวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 16-17 กุมภาพันธ์ 2559. 8 หน้า, 1164-1171.
ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน)
1. วิชาหลักพืชศาสตร์
2. วิชาหลักการผลิตพืช
3. วิชาหลักการไม้ผล
4. วิชาหลักการขยายพันธุ์พืช
5. วิชาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
6. วิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร
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7. วิชาการผลิตและเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
8. วิชาหลักการผลผลิตผัก
9. วิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า
10. วิชาไม้ดอกไม้ประดับ
11. วิชาเกษตรเพื่อชีวิต
12. วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร
13. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
14. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
15. วิชาการเตรียมฝึกทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร
16. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
17. วิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสดพืชสวน
18. วิชาการออกแบบและการจัดสวน

