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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/โปรแกรมวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เทคโนโลยีการเกษตร/โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยํอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยํอ (ภาษาอังกฤษ)

:
:

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Bachelor of Technology Program in Agricultural Technology

:
:
:
:

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Technology (Agricultural Technology)
B.Tech. (Agricultural Technology)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
การผลิตพืช (Crop Production)
การผลิตสัตว์ (Animal Production)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมํน๎อยกวํา 129 หนํวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตํางชาติที่สามารถใช๎ภาษาไทยได๎
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต๎นไป
 ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559
 ได๎พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
 ได๎รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการประชุม ครั้งที 7/2559 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมีค วามพร๎ อ มในการเผยแพรํ คุ ณภาพและตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แหํงชาติ ในปีการศึกษา 2561 (หลังเปิดสอน 2 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจด๎านการผลิตพืช และการผลิตสัตว์
8.2 ผู๎รวบรวมและจัดจาหนํายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตํางๆ
8.3 ผู๎รวบรวมและจัดจาหนํายผลิตผลเกษตร
8.4 ผู๎แปรรูปและจัดจาหนํายผลิตภัณฑ์เกษตร
8.5 นักวิชาการในหนํวยงานของภาครัฐและเอกชน
8.6 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

แขนงวิชาการผลิตพืช
1. นายคริษฐ์สพล หนูพรหม
x-xxxx-xxxxx-xx-x
2.
3.

นายจิรพงศ์ สุขจันทร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาววนิดา เพ็ชร์ลมุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

แขนงวิชาการผลิตสัตว์
1. นายสันติ หมัดหมัน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. นายทวีศักดิ์ ทองไฝ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
3. นายรัญจวน อิสรรักษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ
วิชาเอก/สาขาวิชา

การสาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปี พ.ศ.

- ปร.ด. (พืชศาสตร์)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
- กษ.บ. (สํงเสริมการเกษตร)
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
- ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
- ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
- วท.ม. (กีฏวิทยา)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาลัยครูเพชรบุรี
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557
2550
2555
2529
2524
2557
2552
2548

- วท.ม. (สัตวศาสตร์)
- วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
- วท.ม. (สัตวศาสตร์)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
- กษ.ม. (เกษตรศาสตร์และสหกรณ์)
- สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยขอนแกํน

2553
2548
2544
2539
2557
2546

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช๎สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยูํในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และโปรแกรมวิชาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข๎องในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถานที่ฝึกปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย
ได๎ แ กํ สถานี ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพื ช สวน สถานี ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพื ช ไรํ สถานี ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารฟาร์ ม สั ต วบาล
อาคารปฏิบั ติการอาหารฮาลาล ศูน ย์ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร หนํว ยงานราชการ
หนํวยงานเอกชน ที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตรในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สั งคมในปั จ จุ บั น โลกมีการเปลี่ ย นแปลงอยํางรวดเร็ว ในทุ กมิ ติทั้ง ทางสั งคม เศรษฐกิ จ การเมือ ง
และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
การเมืองโลก มีผลทาให๎ประเทศตําง ๆ ในโลกต๎องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหวํางกัน
มากขึ้น โลกที่เคยกว๎างใหญํกลับเล็กลง ดินแดนแตํละประเทศที่อยูํหํางไกลกันสามารถติดตํอกันได๎รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น มีการเปิดเสรี ทางการค๎ าจึ งมีการเคลื่อนย๎ายแรงงาน และมีการแขํงขันราคาผลิ ตผลการเกษตรทั้ง
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ภายในและภายนอกประเทศจึงต๎องมีการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ โดยประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (open economy) คือเป็นประเทศที่ติดตํอทาการซื้อขายสินค๎าและ
บริการกับประเทศเพื่อนบ๎าน การค๎าระหวํางประเทศจึงมีบทบาทสาคัญในฐานะกลไกในการพัฒนาและนา
ความเจริญรุํงเรืองมาสูํประเทศ รวมทั้งมีสํวนสาคัญในการผลักดันให๎เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยําง ซึ่ง
ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรมเป็นแหลํงผลิตอาหารและพลังงานทางเลือกของโลก สร๎างรายได๎เพื่อการ
พัฒนาประเทศด๎วยการสํงออกผลิตผลเกษตร สอดคล๎องกับทิศทางและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 12 ที่รายงานวํา การเปิดเสรีภายใต๎ข๎อตกลงเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนามาซึ่งโอกาสที่สาคัญ
ได๎แกํ โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและ
วัตถุดิบ ในการเพิ่ มขีดความสามารถในการแขํงขันและการพัฒ นาตนเองไปสูํ ระบบการผลิ ตที่สู งขึ้นทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ นอกจากนี้แล๎วยังมีประเด็นด๎านมาตรฐานของการค๎าและบริการมาเป็นข๎อกีดกันทาง
การค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภาคการเกษตรภายในประเทศทั้ งขนาดกลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตและรูปแบบการการผลิตและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม จึงมีความจาเป็นต๎องผลิตบุคลากร
นักปฏิบัติที่มีความรู๎ความสามารถในการผลิตผลิตผลทางการเกษตรตํางๆ ในท๎องถิ่น แตํมีมาตรฐานสากล
เพื่อให๎สามารถแขํงขันได๎ อีกทัง้ มีความสามารถระดับควบคุมงานที่สามารถประสานสัมพันธ์ระหวํางนักวิชาการ
และเกษตรกรผู๎ผลิต
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรที่ ผํ า นมา
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ สงขลา ได๎ ผ ลิ ตบั ณฑิ ตไปท างานในสถานประกอบการ
หนํวยงานราชการ และเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจตําง ๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศ จากการศึกษาวิจัยความ
เป็นไปได๎ในการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทําสะท๎อนให๎เห็ นวํา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา สํวนใหญํต๎องการ
ศึกษาในหลักสูตรนี้ มีมั่นใจวําเมื่อศึกษาในหลักสูตรนี้แล๎วจะได๎รับความรู๎และประสบการณ์เป็นอยํางดี ชํวยให๎
มีอ าชี พที่ มั่น คงได๎ใ นอนาคต และหลั ก สู ต รนี้ มี ประโยชน์ตํ อ การพั ฒ นาท๎ องถิ่ นและสั ง คม นอกจากนี้ผู๎ ใ ช๎
หลักสูตร (นักศึกษาปัจจุบัน) และผู๎ใช๎บัณฑิตสะท๎อนให๎เห็นถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของความต๎องการ
หลักสูตรที่มีการเน๎นความชานาญเฉพาะทางมากขึ้น โดยสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งมีรายงานในเอกสารทิศทางและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉ บับที่ 12 ที่รายงานวํา โครงสร๎าง
ของประชากรเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมสูงวัย ประชากรวัยเด็กของประเทศไทยมีจานวนลดลง มีพัฒนาการไมํ
เหมาะสมกับวัยและมีการตั้งครรภ์ในกลุํมวัยรุํนมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น วัยแรงงานมีแนวโน๎มลดลง และแรงงานกวํา
ร๎อยละ 30 เป็นกลุํมเจเนเรชั่น Y (ประชากรที่เกิดชํวงปี 2525-2546) ซึ่งมีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไมํให๎
ความสาคัญกับการมีครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงเป็น
ผลมาจากอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลง คนไทยมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งทางด๎านสุขภาพ การเรียนรู๎และคุณธรรม
จริยธรรม ปัญหาความเหลื่อมล้าระหวํางกลุํมคน ได๎แกํ ความเหลื่อมล้าทางด๎านการเงินและการถือครองที่ดิน
ความเหลื่อมล้าทางด๎านการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางด๎านคุณภาพการให๎บริการสาธารณสุข ความเหลื่อมล้า
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การเข๎าถึงการคุ๎มครองทางสังคมและแรงงาน และความเหลื่อมล้าด๎านกระบวนการยุติ ธรรม นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่ อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน๎มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น
อาทิเชํน การให๎คุณคํากับความสนุกสนานและความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกํตัว ไมํรู๎จัก
เสียสละ ไมํเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและขาดความรับผิดชอบ สํ วนพหุวัฒนธรรมเกิดขึ้นเนื่องจากมีแรงงานตํางชาติเข๎า
มาจึงกํอให๎เกิดการนาเอาวัฒนธรรมต๎นทางมาผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น สํวนที่ดีด๎านสังคม ได๎แกํ ความ
เข๎มแข็งของชุมชนมีแนวโน๎มดีขึ้น ชุมชนสามารถแก๎ปัญหาและตอบสนองความต๎องการของชุมชนด๎วยตนเอง
ได๎ดีขึ้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจข๎อ 1 “จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท๎องถิ่นให๎มีคุณภาพ
และคุณธรรม” ในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ได๎มีการจัด กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให๎นักศึ กษาได๎
เรียนรู๎ในรายวิชาที่มีความหลากหลายและทันสมัยตํอการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด๎านตําง ๆ รวมไปถึงได๎มี
สอดแทรกและปลูกฝังทางด๎านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อมุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ มีคุณธรรม มีทักษะ และ
นาเทคโนโลยีทางเกษตรไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได๎
พันธกิจข๎อ 2 “บริการวิชาการ และถํายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งบนฐานของ
การมี สํ ว นรํ ว ม”พั น ธกิ จ ข๎ อ 4 “สํ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากแนวพระราชด าริ ”
และพันธกิจข๎อ 5 “วิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างสมองค์ความรู๎ ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของท๎องถิ่น ” มีการสนับสนุน
สร๎างองค์ความรู๎ใหมํจากการค๎นคว๎า การวิจัย และการบริการวิชาการทางด๎านการเกษตรที่สามารถนาไป
พัฒนาการเกษตรในท๎องถิ่นโดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ให๎เกิดประโยชน์
ตามความต๎องการของท๎องถิ่น นอกจากนี้ ในหลั กสู ตรยังมีรายวิช าที่สื บ สานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ ให๎ความสาคัญในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตลอดจนการผลิตผลิตผลทางการเกษตรให๎มีคุณภาพและปลอดภัย
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
โดยหลักสูตรนี้มีรายวิชาต๎องเรียนจากคณะอื่นๆ ดังนี้
13.1.1 กลุํ ม วิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
13.1.2 รายวิช าภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอนโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไมํมี
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู๎แทนจากโปรแกรมวิชาและหลักสูตรอื่นๆ
ในคณะที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ได๎ แ กํ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์ คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให๎บริการการสอนวิชาตํางๆ ในการจัดการด๎านเนื้อหาสาระของวิชา
การจัดทา มคอ.3 มคอ.5 การจัดตารางเวลาเรียน ตารางเวลาสอบ และการจัดกลุํมนักศึกษาตามระดับพื้นฐาน
ความรู๎
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู๎คูํคุณธรรม มีทักษะปฏิบัติ นาเทคโนโลยีทางการ
เกษตรและภูมิปัญญา สูํการพัฒนาท๎องถิ่น
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร แบํ ง ออกเป็ น 2 แขนงวิ ช า
ได๎ แ กํ แขนงวิ ช าการผลิ ต พื ช และแขนงวิ ช าการผลิ ต สั ต ว์ มุํ ง เน๎ น การศึ ก ษาเพื่ อ สํ ง เสริ ม ความรู๎
และประสบการณ์เพื่อให๎ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท๎องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของประเทศที่ ครอบคลุ ม ประชากรจ านวนมาก โดยการประยุ ก ต์ ค วามรู๎ ทางด๎ า นเทคโนโลยี ก ารเกษตร
และภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น เข๎ า ด๎ ว ยกั น เพื่ อ น ามาใช๎ ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ที่มีความรู๎คูํคุณธรรม มีทักษะปฏิบัติ สามารถนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและภูมิปัญญาท๎องถิ่นไปพัฒนาการ
เกษตรในท๎องถิ่นได๎
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให๎นักศึกษาสามารถนาความรู๎ทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และประสบการณ์ จากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในด๎านการผลิตพืช และด๎านการผลิตสัตว์ มาปรับใช๎ในการคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาในการประกอบอาชีพ
อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับทรัพยากรสิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรมในท๎องถิ่น สามารถสื่อสารและปรับตัว
ในการทางานรํวมกับผู๎อื่น มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และประกอบอาชีพด๎วยความรับผิดชอบ
ตํอสังคม อีกทั้งยังสามารถนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยํางตํอเนื่องได๎
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2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร มี แ ผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ที่ประกอบด๎วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบํงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวําจะแล๎ว
เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี)
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. แล ะ
สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บัณฑิต
2. พั ฒ นาให๎ ผู๎ เ รี ย นมี ทั ก ษะทาง
วิ ช า ชี พ ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง
2. ประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ.
3. การประเมินความต๎องการและความพึง
พอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
1. สํงเสริมและสนับสนุนการฝึกปฏิบตั ิทาง
วิชาชีพของนักศึกษา
2. สํ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ทั ก ษ ะ
ภาษาตํางประเทศ

3. พั ฒ นาบุ ค ลากรให๎ มี ค วามรู๎ 1. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
ความสามารถ และทั กษะทาง
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
วิชาชีพ
2. สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเข๎ า รํ ว ม
ประชุ ม สั ม มนาและฝึ ก อบรมของ
คณาจารย์ และ บุคคลากร
3. สํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ก าร
วิชาการ
4. ส ํง เสริ ม และสนั บ สนุ น คณาจารย์
เผยแพรํผลงานทางวิชาการ
4. จัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนาแหลํง 1. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียน
เรี ย นรู๎ เ พื่ อ สนั บสนุ น การเรี ย น
การสอน
การสอน
2. พัฒนาและปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินผลหลักสูตร
3. รายงานผลการประเมินความต๎องการ
และความพึงพอใจในการใช๎บัณฑิต
1. นักศึ กษามีชั่วโมงปฏิบั ติงานในสาขา
วิ ช า ชี พ ไ มํ ต่ า ก วํ า 1 8 0 ชั่ ว โ ม ง
นอกเหนื อ จากการฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพ และสหกิจศึกษา
2. เข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะด๎ า น
ภาษา ของคณะ/มหาวิทยาลัย ไมํต่า
กวํา 80%
1. จ านวนโครงการพั ฒ นาทั ก ษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สาคัญ
2. ความพึงพอใจของผู๎เรียน
3. จ านวนการเข๎ า รํ ว มประชุ ม สั ม มนา
และฝึ ก อบรมของคณาจารย์ และ
บุคคลากร
4. จานวนกิจกรรมบริการวิชาการ
5. จานวนบทความวิจัยและผลงานทาง
วิชาการที่เผยแพรํ
1. แผนงบประมาณของหนํวยงาน
2. จ า นวนโ ค ร งกา ร ปรั บ ป รุ ง ส ถา นี
ปฏิบัติการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ ข๎อกาหนดตํางๆ เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร๎อนสามารถจัดได๎โดยให๎อยูํในดุลยพินิจของอาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให๎ เ ป็ น ไปตามข๎ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา วํ า ด๎ ว ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ.2558 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเทํา
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ๎วนตามข๎อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข๎าศึกษา (ภาคผนวก ก)
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า / 2.4 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. ปั ญ หาการปรั บ ตั ว ที่ มี ม าจากการเรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา มาเป็นการเรียน
ที่มีรูปแบบแตกตํางไปจากเดิมที่คุ๎นเคย มีสังคมกว๎าง
ขึ้น ต๎องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
ห๎ อ ง และกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รที่ นั ก ศึ ก ษาต๎ อ ง
จัดแบํงเวลาให๎เหมาะสม

2.4 กลยุทธ์ในแก้ปัญหา
1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ เพื่อแนะนาระบบ
การเรียนการสอน และการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎ระหวํางคณาจารย์
ศิษย์เกํา นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาแรกเข๎า เพื่อ
การวางเปูาหมายชีวิต การวางแผนการเรียนและการ
ทากิจกรรมในมหาวิทยาลัยให๎เหมาะสม
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทาหน๎าที่สอดสํองดูแล
ตักเตือน ให๎คาปรึกษาแนะนา โดยให๎ ผู๎ปกครองมี
สํวนรํวม
2. นั กศึกษามีปั ญหาความรู๎ และทักษะพื้น ฐานด๎า น 1. จั ด กิ จ กรรมเตรี ย มคว ามพร๎ อ มในรายวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษและ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ และ
ภาษาไทยคํอนข๎างต่า
ภาษาไทย ให๎กับนักศึกษาแรกเข๎า
2. จัดให๎มีโครงการสอนเสริมในรายวิชาตํางๆ ตามที่มี
ความจาเป็น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการผลิตพืช
ชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการผลิตสัตว์
ชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาการผลิตพืช
ชั้นปีที่ 2 แขนงวิชาการผลิตสัตว์
ชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการผลิตพืช
ชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการผลิตสัตว์
ชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตพืช
ชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตสัตว์
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2560
50
50
100
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
200
300
400
100

2564
50
50
50
50
50
50
50
50
400
100
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใช๎งบประมาณเงินรายได๎และรายจํายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้
งบประมาณ (บาท)
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1. งบประมาณเงินรายได้
- คํา FTES ตํอปี
75.00
150.00
250.00
283.33
283.33
- คําหัวจริงตํอเทอม
266,400.00 533,900.00 820,000.00 1,058,300.00 1,058,300.00
- จานวนนักศึกษา ป.ตรี (คน)
100
200
300
400
400
รวม
266,400.00 533,900.00 820,000.00 1,058,300.00 1,058,300.00
2. งบประมาณรายจ่าย
- คําหัวจริงตํอปี
300,000.00 600,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
- จานวนนักศึกษา ป.ตรี (คน)
100
200
300
400
400
รวม
300,000.00 600,000.00 900,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
รวมงบประมาณทั้งหมด
566,400.00 1,133,900.00 1,720,000.00 2,258,300.00 2,258,300.00
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผํานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผํานสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหนํวยกิตจากสถาบันอื่น ให๎เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการ
โอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 129 หนํวยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร๎างหลักสูตร แบํงเป็นหมวดวิชาที่สอดคล๎องกับที่กาหนดไว๎ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมํน๎อยกวํา
12
หนํวยกิต
บังคับเรียน
9 หนํวยกิต
เลือกเรียนไมํน๎อยกวํา
3 หนํวยกิต
1.2 กลุํมวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไมํน๎อยกวํา
9 หนํวยกิต
บังคับเรียน
3 หนํวยกิต
เลือกเรียน ไมํน๎อยกวํา
6 หนํวยกิต
1.3 กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไมํน๎อยกวํา 9 หนํวยกิต
บังคับเรียน
3 หนํวยกิต
เลือกเรียน ไมํน๎อยกวํา
6 หนํวยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
93
หน่วยกิต
2.1 กลุํมวิชาแกน
19
หนํวยกิต
2.2 กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน
66
หนํวยกิต
2.2.1 กลุํมวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีการเกษตร
36
หนํวยกิต
2.2.2 กลุํมวิชาเนื้อหา
30
หนํวยกิต
2.2.2.1 บังคับเรียน
24
หนํวยกิต
2.2.2.2 เลือกเรียน ไมํน๎อยกวํา
6 หนํวยกิต
2.3 กลุํมวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8 หนํวยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
English for Today’s World
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
English at Work
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร
Indonesian for Communication
GEL0303 ภาษาพมําเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
GEL0305 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GEH0401
วิถีลุํมน้าทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
Songkhla Lake Basin Living
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402
ปรัชญาและศาสนา
Philosophy and Religions

3(3-0-6)
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GEH0403
GEH0404
GEH0405
GEH0406
GEH0407
GEH0408
GEH0409

มนุษย์กับความงาม
Human and Aesthetics
พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
Human Behavior and Self-Development
มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง
Man and Changing World
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎
Information for Learning
กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Law for Quality of Life
เรียนรู๎คุณธรรมนาชีวิตพอเพียง
Moral Principles Leading to Self Sufficiency
วิถีอาเซียน
ASEAN Ways

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

1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่วยกิต
GES0501
วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
Thinking Analysis
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
GES0502
ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
3(3-0-6)
Life and Environment
GES0503
ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Life and Technology
GES0601
เกษตรเพือ่ ชีวิต
3(3-0-6)
Agriculture for Life
GES0701
อาหารและโภชนาการเบื้องต๎น
3(3-0-6)
Introduction to Food and Nutrition
GES0702
การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Health Care
GES0801
งานชํางในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Jobs on a Daily Basis
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
5001402

5001403

5001404
5001405

5002401

5003404
5003902

ไม่น้อยกว่า

93
19

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)

หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานสาหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร
Principles of Biological Sciences
for Agricultural Technology
หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานสาหรับ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีการเกษตร
Principles of Physical Sciences
for Agricultural Technology
จุลชีววิทยาพื้นฐานสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5)
Introductory Microbiology for Agricultural Technology
คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต๎น
3(3-0-6)
สาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
Introductory Mathematics and Statistics
for Agricultural Technology
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช๎งาน
3(2-2-5)
สาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
Software Packages and Application
for Agricultural Technology
พันธุศาสตร์เบื้องต๎นสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6)
Introductory Genetics for Agricultural Technology
โครงการพิเศษ
1(1-0-2)
Special Project

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
66
หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีการเกษตร
36
หน่วยกิต
1552608
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
2(1-2-3)
English for Agricultural Technology
5002102
การบริหารจัดการฟาร์ม
3(2-2-5)
Farm Managements
5003202
มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 3(3-0-6)
Standard and Quality System of Agricultural Products

16
5003903

พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2-5)
Research Basic in Agricultural Technology
*5004910
สัมมนาทางการผลิตสัตว์
1(1-0-2)
Seminar in Animal Production
*5004911
สัมมนาทางการผลิตพืช
1(1-0-2)
Seminar in Crop Production
5012103
ดินและปุ๋ย
3(2-2-5)
Soil and Fertilizer
5123101
ทักษะงานชํางและเครื่องจักรกล
3(2-2-5)
ทางการเกษตรเบื้องต๎น
Basic Skill of Construction Work
and Agricultural Machinery
5133103
การสํงเสริมและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2-5)
Agricultural Extension and Technology Transfer
5161102
การผลิตพืช
3(2-2-5)
Crop Production
5172601
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตํอภาคการเกษตร 3(2-2-5)
Climate Changes on Agricultural Sectors
5173603
การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3(2-2-5)
Application of Agricultural Information Technology
5181602
การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์
3(2-2-5)
Animal Production and Farm Management
5203104
การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร
3(2-2-5)
Agribusiness Management
หมายเหตุ *บังคับเรียน 1 รายวิชา
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2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา
30
หน่วยกิต
ให้เรียนรายวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งเพียงแขนงเดียวจากแขนงวิชาต่อไปนี้
2.2.2.1 แขนงวิชาการผลิตพืช
บังคับเรียน
24
หน่วยกิต
5012401
การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช
3(2-2-5)
Soil Management for Crop Production
5112103
การจัดการน้าเพื่อการผลิตพืช
3(2-2-5)
Water Management for Crop Production
5161301
เทคโนโลยีการผลิตผัก
3(2-2-5)
Vegetable Production Technology
5162602
เทคโนโลยีการผลิตพืชไรํ
3(2-2-5)
Field Crop Production Technology
5163403
เทคโนโลยีการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
3(2-2-5)
Technology of Floriculture and Ornamental Plant
Production
5163502
เทคโนโลยีการผลิตไม๎ผล
3(2-2-5)
Pomology Production Technology
5171101
การขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Plant Propagation
5172301
การพัฒนาพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Plant Variety Development
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
5013104
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Fertilizer Production Technology
5013205
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-2-5)
Soil Fertility
5014605
เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน
3(2-2-5)
Soilless Culture Technology
5083102
ศัตรูพืชและการจัดการ
3(2-2-5)
Plant Pest and Management
5163103
พืชเศรษฐกิจภาคใต๎
3(2-2-5)
Economic Crops of Southern Thailand
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5163104
5163105

5163203
5163404
5163603
5163604
5163701
5163801
5173104
5173202
5173407
5173408
5173409
5173410
5173411
5173703

พืชท๎องถิ่นและการใช๎ประโยชน์
3(2-2-5)
Application of Growth Regulators for Crop Production
การประยุกต์ใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโต
3(2-2-5)
เพื่อการผลิตพืช
Application of Growth Regulators for Crop Production
การจัดสวนและการตกแตํงสถานที่
3(2-2-5)
Landscape Gardening
เทคโนโลยีการผลิตกล๎วยไม๎
3(2-2-5)
Orchid Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
3(2-2-5)
Rubber Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ
3(2-2-5)
Coffee Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตข๎าว
3(2-2-5)
Rice Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน
3(2-2-5)
Oil Palm Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
Seed Production Technology
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลของพืช
3(2-2-5)
Post-harvest Technology of Crop Commodities
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3(2-2-5)
Plant Tissue Culture Technology
เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3(2-2-5)
Mushroom Production Technology
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
3(2-2-5)
Plant Biotechnology
เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืช
3(2-2-5)
Plant Bio-product Production Technology
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
3(3-2-5)
Microbial Product Technology
การผลิตผักอินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Vegetable Production
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5173704
5173705
5173706
5204101

การผลิตไม๎ผลอินทรีย์
Organic Pomology Production
การผลิตพืชไรํอินทรีย์
Organic Field Crop Production
การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
Royal Theory for Agriculture
การตลาดสินค๎าเกษตร
Agricultural Marketing

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

2.2.2.2 แขนงวิชาการผลิตสัตว์
บังคับเรียน
24
หน่วยกิต
5181101
การผลิตและการจัดการฟาร์มไกํเนื้อ
3(2-2-5)
Production and Farm Management of Broiler
5181401
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Animal Feed Technology
**5182201 การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร
3(2-2-5)
Production and Farm Management of Swine
**5182301 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ
3(2-2-5)
Production and Farm Management of Goat
5182401
การวิเคราะห์อาหารสัตว์
3(2-2-5)
Feed Analysis
5183301
การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ
3(2-2-5)
Production and Farm Management of Beef Cattle
5183501
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-2-5)
Animal Breeding Techniques
5192101
สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต๎น
3(2-2-5)
Introduction to Animal Physiology and Anatomy
5193101
สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
3(2-2-5)
General Animals Health and Sanitation
หมายเหตุ **บังคับเรียน 1 รายวิชา
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เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
5003111
กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์และการปศุสัตว์
3(3-0-6)
Laws Concerning Animals and Livestock
5163702
เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Forage Crop Production Technology
5183101
การผลิตและการจัดการฟาร์มไกํไขํ
3(2-2-5)
Production and Farm Management of Laying Hens
5183102
การฟักไขํและการจัดการโรงฟัก
3(2-2-5)
Incubation and Hatchery Management
5183302
การผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม
3(2-2-5)
Production and Farm Management of Dairy Cattle
5183601
โรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Housing and Equipment for Animal Production
5183602
เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอยําง
3(2-2-5)
Techniques of Specific Animal Husbandry
5183603
การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Integration of Livestock Enterprises
5183604
การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Livestock Production
5183605
การใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
Computer Using for Animal Production
5193102
การผสมเทียมสัตว์
3(2-2-5)
Animal Artificial Insemination
5193103
เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์
3(2-2-5)
Animal Reproduction Technology
5193301
ยาและการใช๎ยาสัตว์
3(2-2-5)
Animal Drugs and Usage
5193302
การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย
3(2-2-5)
Animal Production and Safety Animal Products
5193303
เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
3(2-2-5)
Meat Processing Technology
5193304
เทคโนโลยีการแปรรูปน้านม
3(2-2-5)
Milk Processing Technology
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5193305
5204102

เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management Technology
ตลาดธุรกิจปศุสัตว์
Livestock Business Marketing

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

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8 หน่วยกิต
เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่ม 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
***5004806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านการผลิตสัตว์
6(640)
Field Experience Training in Animal Production
***5004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านการผลิตพืช
6(640)
Field Experience Training in Crop Production
****5004907 โครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์
2(0-4-2)
Special Project in Animal Production
****5004908 โครงการพิเศษทางการผลิตพืช
2(0-4-2)
Special Project in Crop Production
หมายเหตุ *** บังคับเรียน 1 รายวิชา
**** บังคับเรียน 1 รายวิชา
กลุ่ม 2 สหกิจศึกษา
7000390
7000490

การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

2(90)
6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให๎เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยไมํซ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่กาหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้

มคอ.2
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3.1.3 ความหมายของเลขรหัสประจารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร
เลขรหัสประจารายวิชา ประกอบด๎วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขรหัส 3 ตัวแรก
หมายถึง
หมวดวิชาและหมูํวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 4
หมายถึง
ชั้นปี หรือระดับความยากงําย
เลขรหัส ตัวที่ 5
หมายถึง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขรหัส ตัวที่ 6,7
หมายถึง
ลาดับกํอนหลัง
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับกํอนหลัง
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ชั้นปีหรือระดับความยากงําย
หมวดวิชาและหมูํวิชา

เลขรหัส 3 ตัวแรกได๎จัด หมวดวิชาและหมูํวิชาไว๎ ดังนี้
500 หมูํวิชาที่ไมํสามารถจัดเข๎าหมูํวิชาใดได๎ของหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
501 หมูํวิชาปฐพีวิทยา
508 หมูํวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
511 หมูํวิชาการชลประทาน
512 หมูํวิชาเกษตรกลวิธาน
513 หมูํสํงเสริมการเกษตร
516 หมูํวิชาพืชศาสตร์
517 หมูํวิชาวิทยาการเกษตร
518 หมูํวิชาการผลิตสัตว์
519 หมูํวิชาสุขศาสตร์สัตว์
520 หมูํวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

23
เลขรหัสตัวที่ 5 ได๎จัดลักษณะเนื้อหารายวิชาไว๎ ดังนี้
500_1_ _ เกษตรทั่วไป
500_8_ _ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
500_9_ _ โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจัย
501_1_ _ ปฐพีวิทยาทั่วไป
501_2_ _ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
501_3_ _ การอนุรักษ์ดินและน้า
501_4_ _ การจัดการดิน
501_5_ _ ธรณีวิทยา
501_6_ _ ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย
501_7_ _ ฟิสิกส์ทางดิน
508_1_ _ อารักขาพืช
508_2_ _ กีฏวิทยา
508_3_ _ โรคพืช
508_4_ _ วัชพืช
511_1_ _ การจัดการน้าในการเกษตร
512_1_ _ งานชํางเกษตร
512_2_ _ เครื่องจักรกลการเกษตร
513_1_ _ สํงเสริมการเกษตร/นิเทศศาสตร์เกษตร
516_1_ _ พืชศาสตร์ทั่วไป
516_2_ _ พืชสวนทั่วไป
516_3_ _ พืชสวน (พืชผัก)
516_4_ _ พืชสวน (ไม๎ดอกไม๎ประดับ)
516_5_ _ พืชสวน (ไม๎ผล)
516_6_ _ พืชไรํทั่วไป
516_7_ _ พืชไรํ (ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์)
516_8_ _ พืชไรํ (พืชน้าตาลและพืชน้ามัน)
516_9_ _ พืชไรํ (พืชเส๎นใยและพืชหัว)
517_1_ _ การขยายพันธุ์พืช
517_2_ _ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
517_3_ _ การปรับปรุงพันธุ์พืช
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517_4_ _
517_5_ _
517_6_ _
517_7_ _
518_1_ _
518_2_ _
518_3_ _
518_4_ _
518_5_ _
518_6_ _
519_1_ _
519_2_ _
519_3_ _
519_4_ _
520_1_ _

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
สารเคมีการเกษตร
เทคโนโลยีระบบเกษตร
เกษตรเฉพาะทาง
การผลิตสัตว์ปีก
การผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว
การผลิตสัตว์กระเพาะรวม
โภชนศาสตร์สัตว์
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
เทคนิคการผลิตสัตว์
กายวิภาค สรีรวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์
โรคและปรสิตสัตว์
สุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์
วิทยาการด๎านภูมิคุ๎มกัน
เศรษฐศาสตร์เกษตร

ความหมายของจานวนหนํวยกิต
ตัวอยํางเชํน 3(3-3-6)
เลขตัวที่ 1
หมายถึง
เลขตัวที่ 2
หมายถึง
เลขตัวที่ 3
หมายถึง
เลขตัวที่ 4
หมายถึง

จานวนหนํวยกิตรวม
จานวนชั่วโมงทฤษฎีตํอสัปดาห์
จานวนชั่วโมงปฏิบัติตํอสัปดาห์
จานวนชั่วโมงศึกษาด๎วยตนเองตํอสัปดาห์
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด๎าน (วิชาแกน)
9 หนํวยกิต

รหัสวิชา
GExxxx
5181602
5001402

ชื่อวิชา

เลือกเรียน
การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์
หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานสาหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร
5001405
คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต๎นสาหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร
รวมหน่วยกิต

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด๎าน (วิชาแกน)
9 หนํวยกิต

วิชาเฉพาะแขนง
(เฉพาะแขนงบังคับ)
6 หนํวยกิต

รหัสวิชา
GExxxx
5161102
5001403

ชื่อวิชา

เลือกเรียน
การผลิตพืช
หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานสาหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร
5001404
จุลชีววิทยาพื้นฐานสาหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร
5181401
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
5181101
การผลิตและการจัดการฟาร์มไกํเนื้อ
หรือ
หรือ
5171101
การขยายพันธุ์พืช
5161301
เทคโนโลยีการผลิตผัก
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
6 หนํวยกิต
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)
21 หน่วยกิต

มคอ.2

26
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด๎าน (วิชาแกน)
6 หนํวยกิต

วิชาเฉพาะแขนง
(เฉพาะแขนงบังคับ)
6 หนํวยกิต

รหัสวิชา
GExxxx
5002401

ชื่อวิชา

เลือกเรียน
โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช๎งาน
สาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
5172601 การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศตํอภาค
การเกษตร
5182401 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
5192101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต๎น
หรือ
หรือ
5112103 การจัดการน้าเพื่อการผลิตพืช
5162602 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรํ
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
9 หนํวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด๎าน(วิชาแกน)
6 หนํวยกิต
วิชาเฉพาะแขนง
(เฉพาะแขนงบังคับ)
6 หนํวยกิต
**บังคับเรียน 1 รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GExxxx
เลือกเรียน
5002102
การบริหารจัดการฟาร์ม
5012103
ดินและปุย๋
5182201
**การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร
5182301
**การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ
5193101
สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
หรือ
หรือ
5172301
การพัฒนาพันธุ์พืช
5012401
การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
9 หนํวยกิต
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)
21 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
วิชาแกน
5 หนํวยกิต
วิชาเฉพาะด๎าน (วิชาพื้นฐาน)
6 หนํวยกิต
วิชาเฉพาะแขนง
(เฉพาะแขนงบังคับ)
3 หนํวยกิต
วิชาเฉพาะแขนง
(เฉพาะแขนงเลือก)
เลือกเสรี

หรือแผนสหกิจ
กลุ่มวิชา
วิชาแกน
5 หนํวยกิต
วิชาเฉพาะด๎าน (วิชาพื้นฐาน)
6 หนํวยกิต

รหัสวิชา
5003404
1552608

ชื่อวิชา
พันธุศาสตร์เบื้องต๎นสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
2(1-2-3)

5123101

ทักษะงานชํางและเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เบื้องต๎น
การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตร
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
หรือ
เทคโนโลยีการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
เลือกเรียน

3(2-2-5)

5173603
5183501
หรือ
5163403
Xxxxxxx

Xxxxxxx
เลือกเรียน
รวมหน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต
20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
5003404
1552608
5123101

5183501
หรือ
5163403
xxxxxxx

ชื่อวิชา
พันธุศาสตร์เบื้องต๎นสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
ทักษะงานชํางและเครื่องจักรกลทางการเกษตร
เบื้องต๎น
การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตร
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
หรือ
เทคโนโลยีการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
เลือกเรียน

7000390

การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา

5173603
วิชาเฉพาะแขนง
(เฉพาะแขนงบังคับ)
3 หนํวยกิต
วิชาเฉพาะแขนง
(เฉพาะแขนงเลือก)
เฉพาะด๎าน
(ประสบการณ์ภาคสนามฯ)

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนํวยกิต
2(90)
19 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะ (วิชาแกน)
10 หนํวยกิต

วิชาเฉพาะด๎าน (วิชาพื้นฐาน)
3 หนํวยกิต
วิชาเฉพาะแขนง
(เฉพาะแขนงบังคับ)
3 หนํวยกิต
วิชาเฉพาะแขนง
(เลือกเรียน) 3 หนํวยกิต

รหัสวิชา
5003902
5003903
5203104
5133103
5003202
5183301
หรือ
5163502
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
โครงการพิเศษ
พื้นฐานวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร
การสํงเสริมและการถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร
การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ
หรือ
เทคโนโลยีการผลิตไม๎ผล
เลือกเรียน

รวมหน่วยกิต

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

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
กลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะ
(ประสบการณ์ภาคสนามฯ)
***บังคับเรียน 1 รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
***5004806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านการผลิตสัตว์
***5004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านการผลิตพืช
รวมหน่วยกิต

หรือแผนสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะ
(ประสบการณ์ภาคสนามฯ)

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
6(640)
6(640)
6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
7000490

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา

รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
6(640)
6 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
กลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะ (วิชาแกน)
1 หนํวยกิต
*บังคับเรียน 1 รายวิชา
วิชาเฉพาะ
(ประสบการณ์ภาคสนามฯ)
****บังคับเรียน 1 รายวิชา
เลือกเสรี

รหัสวิชา
*5004910
*5004911

****5004907 โครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์
****5004908 โครงการพิเศษทางการผลิตพืช
Xxxxxxx
เลือกเรียน
รวมหน่วยกิต

หรือแผนสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะ (วิชาแกน)
1 หนํวยกิต
*บังคับเรียน 1 รายวิชา
เลือกเสรี

ชื่อวิชา
สัมมนาทางการผลิตสัตว์
สัมมนาทางการผลิตพืช

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3 หนํวยกิต
6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
*5004910
*5004911

ชื่อวิชา
สัมมนาทางการผลิตสัตว์
สัมมนาทางการผลิตพืช

xxxxxxx เลือกเรียน
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต (ท-ป-อ)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
6 หนํวยกิต
7
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
GEL0101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในด๎านการฟัง การพูด การอําน
และการเขี ย น ให๎ มี ค วามรอบรู๎ แ ละสามารถใช๎ ภ าษาสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมไทย
Study and practice skills in listening, speaking,
readingand writing in Thai for the daily life communication
appropriately in various Thai contexts.
GEL0201

ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
English for Today’s World
พัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู๎จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช๎ในการศึกษาและการ
ดารงชีวิตในโลกปัจจุบัน
Develop learners in using English as a medium to
access and retrieve information for education and daily life
applications.

GEL0202

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
English at Work
ฝึ ก ทั ก ษะการใช๎ภ าษาอั ง กฤษในบริ บ ทของการท างาน และ
สามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และ
บริบทอื่นๆของการทางาน
Practice English skills in work-related contexts Make
use of English for job seeking, job applying, job interviewing,
and other work-related contexts.
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GEL0301

ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
การฝึ กทั กษะด๎ านการฟัง การพู ด การอํ าน และการเขี ย น
โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดสาหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด๎านวัฒนธรรม เพื่อการนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
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.

GEL0302

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Indonesian for Communication
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียน โดย
เน๎ น ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ส าหรั บ การสื่ อ สาร สอดแทรกบริ บ ท
ทางด๎านวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการนาไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
Study and practice skills in listening, speaking, reading
and writing in Indonesian, focusing on listening and speaking
for daily communication and promoting the understanding
of Thai and Indonesian cultures.

GEL0303

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียนภาษา
พมํ า โดยเน๎ น ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ส าหรั บ การสื่ อ สาร ใน
ชีวิตประจาวัน
Study and practice skills in listening, speaking, reading
and writing in Burmese, focusing on listening and speaking
for daily life.
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GEL0304

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เรียนรู๎ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟัง
พูด อําน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจาวัน เรียนรู๎การศึกษาค๎นคว๎า
ภาษาจีนด๎วยตนเองผํานเทคโนโลยีสมัยใหมํ พร๎อมทั้งเรียนรู๎และเข๎า
ใจความแตกตํางระหวํางวัฒนธรรมไทยจีน
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
everydaytopics enhance learner autonomy through
technology, learn about culture and develop inter cultural
awareness.

GEL0305

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ฝึ กทักษะการใช๎ภ าษาญี่ปุน โดยเน๎นทักษะการฟังและการพู ด
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และเสริมสร๎างความเข๎าใจด๎านสังคม
และวัฒนธรรมระหวํางไทยและญี่ปุน
Study and practice skills in Japanese, focusing on
listening and speaking for daily communication and
promoting the understanding of Thai and Japanese cultures.

GEL0306

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียนภาษา
เกาหลี โดยเน๎ น ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ส าหรั บ การสื่ อ สาร ใน
ชีวิตประจาวัน
Study and practice skills in listening, speaking, reading
and writing in Korean, focusing on listening and speaking for
daily life.
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3.1.5.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
GEH0401 วิถีลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
Songkhla Lake Basin Living
ประวัติความเป็ น มา ลั กษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สั งคม
เศรษฐกิจ วัฒ นธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชดาริ รวมทั้งสร๎างจิตสาธารณะ สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน๎าที่พลเมือง
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.
GEH0402

ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy and Religions
ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและ
ศาสนา สาขาของปรั ชญา ความสั มพันธ์และความแตกตํางระหวําง
ปรัชญาและศาสนา คุณคําที่แท๎จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคาสอน
ของศาสนาตํางๆ น าหลักธรรมมาพัฒ นาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล
ครอบครัว สังคม เพื่อให๎เกิดสันติภาพและสันติสุข
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.

GEH0403

มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
Human and Aesthetics
แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต๎น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี
และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน
Concept and theory of beauty, aesthetic elements in
painting, music and performing arts, beauty in daily life.
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GEH0404

พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self-Development
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น การพัฒนา
ตนด๎ า นรํ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ แ ละสั ง คม มี วิ นั ย ในตนเอง มี ค วาม
รับผิดชอบตํอสังคม มีทักษะชีวิต สานึกในความเป็นพลเมืองไทย สร๎าง
สัมพันธ์ที่ดีกับ บุคคลในพหุ วัฒ นธรรม เพื่อการอยูํรํวมกัน การทางาน
อยํางมีประสิทธิภาพและมีความสุข
The study of human behaviors, self-realization and
self-development, physical, mental, emotional and social
self-discipline, 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.

GEH0405

มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Man and Changing World
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์ โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ ย นแปลงของโลก เน๎ น ความเป็ น ไทยและการเปลี่ ย นแปลงใน
สั ง คมไทย แนวคิ ด และกิ จ กรรม จิ ต สาธารณะ การด าเนิ น ชี วิ ต บน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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.

GEH0406

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความส าคั ญ และความต๎ อ งการสารสนเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค๎นสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ๎างอิงและบรรณานุกรม
การน าเสนอสารสนเทศในรู ป แบบตํ า งๆ โดยตระหนั ก ถึ ง จริ ย ธรรม
สารสนเทศ
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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.
GEH0407

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Law for Quality of Life
วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนตามรั ฐ ธรรมนู ญ รวมทั้ ง ศึ ก ษากฎหมายที่
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา และเสริ ม สร๎ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมด๎านการปูองกันการทุจริต
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.

GEH0408

เรียนรู้คุณธรรมนาชีวิตพอเพียง
3(3-0-6)
Moral Principles Leading to Self Sufficiency
ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการดารงชีวิต การ
ฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและปัญญา การนาหลักธรรมมาใช๎ในการ
ปูองกัน แก๎ปั ญหา และการพัฒ นาตนเอง ครอบครัว และสั งคม หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Meaning of life, religious teachings for the wellness of
life, mindedness and concentration, application of selfsufficiency principles in life.

GEH0409

วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Ways
พัฒนาการความรํวมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ
สั ง คมและวั ฒ นธรรม ทิ ศ ทางการปรั บ ตั ว ของไทยในบริ บ ทอาเซี ย น
ทํามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน
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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.
3.1.5.1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GES0501
วิเคราะห์การคิด
Thinking Analysis
กระบวนการคิ ด วิ ธี คิด คณิต ศาสตร์ เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และนาเสนอข๎อมูล
Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision
making, information technology for data analysis and
presentation.

3(2-2-5)

GES0502

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
ความรู๎ เกี่ยวกับสิ่ งแวดล๎ อมและมลพิษ สิ่ งแวดล๎ อมในชีวิตประจาวัน
รวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อมเพื่อการปูองกันและควบคุม
มลพิ ษ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งพลั ง งานกั บ การด ารงชี วิ ต หลั ก การอนุ รั ก ษ์
พลั ง งาน การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ โ ลกทั้ ง ระบบในสภาพธรรมชาติ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อ
นาไปสูํแนวทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงไปใช๎ประโยชน์ได๎ในชีวิตจริง
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, Earth and Nature System, environmental changes
and natural disasters, environmental solutions in real life.

3(3-0-6)

GES0503

ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
เทคโนโลยี ในชี วิตประจาวั น ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์
Technology in daily life, technology effects, security, ethics
and computer laws.

3(2-2-5)
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GES0601

เกษตรเพื่อชีวิต
Agriculture for Life
การเกษตรในชีวิตประจาวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย
และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการเกษตร
Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe
agriculture, revolution in agricultural technology.

3(3-0-6)

GES0701

อาหารและโภชนาการเบื้องต้น
Introduction to Food and Nutrition
อาหารและโภชนาการ ความต๎ องการพลั งงานและสารอาหารของ
รํางกาย ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี สภาวะอาหาร
และโภชนาการในปัจจุบัน
Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional status,
food consumption for wellness, situation of food and nutrition.

3(3-0-6)

GES0702

การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
Integrated Health Care
ความหมายและองค์ ป ระกอบของสุ ข ภาพ การดู แ ลสุ ข ภาพแบบ
บู ร ณาการ ด๎านอาหาร การออกกาลั งกาย และการจัดการความเครีย ด
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแก๎ไขความเชื่อที่ผิดทางด๎านสุขภาพ
Definition and composition of wellness, integrated health
care nutrition, exercises and stress management, improvement of
the quality of life and right views of wellness.

3(2-2-5)

GES0801

งานช่างในชีวิตประจาวัน
Jobs on a Daily Basis
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช๎เครื่องมือชํางพื้นฐาน การบารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟูาภายในบ๎านและสานักงาน ระบบสุขภัณฑ์ ระบบแสง
สวําง การตํอวัสดุ และการเพิ่มมูลคําวัสดุเหลือใช๎
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.

3(2-2-5)
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3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.1.5.2.1 กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
5001402 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
Principles of Biological Sciences for Agricultural Technology
คุณ สมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิต ก าเนิ ด ชีวิ ต สารประกอบโมเลกุ ล ใหญํ ในเซลล์
เชํ น โปรตี น คาร์ โ บไฮเดรต ไขมั น การสั ง เคราะห์ ด๎ ว ยแสง การหายใจ
การสื บ พั น ธุ์ การถํ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ
จุลินทรีย์พืชและสัตว์

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

Properties of organism, origin of life, biological molecule
compounds in cell such as proteins, carbohydrates, lipids,
photosynthesis, respiration, reproduction, genetics, basic knowledge
of microorganisms of plants and animals.
5001403 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2-5)
Principles of Physical Sciences for Agricultural Technology
โครงสร๎างอะตอม ตารางธาตุ ปฏิกิริยาเคมีและสมดุล เคมี กรด เบส
เกลื อ ความเข๎ ม ข๎ น ของสารละลาย แรงและพลั ง งาน กลศาสตร์ เ บื้ อ งต๎ น
หลักการทางานของเครื่องจักรทางการเกษตร
Atomic structures, periodic table of elements, chemical
reactions and chemical equilibrium, acid, base, salts, solution
concentration, forces and energy, introduction to mechanics,
principles of agricultural machinery.
5001404 จุลชีววิทยาพื้นฐานสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2-5)
Introductory Microbiology for Agricultural Technology
การจัดจาแนกลักษณะ การจัดแบํงหมวดหมูํของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย เชื้อรา
ยีสต์ สาหรําย โปรโตชัว ไวรัสหรือวิสา สัณฐานวิทยา และโครงสร๎างของจุลินทรีย์
การตรวจสอบจุลินทรีย์ด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
เชื้อบริสุ ทธิ์และลั กษณะของเชื้อ การควบคุมจุ ลินทรีย์โ ดยปัจจัยทางกายภาพ
สารเคมี สารปฏิชีวนะ และสารเคมีอยํางอื่นที่ใช๎เป็นยารักษาโรค
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The classification of microorganisms, bacteria, fungi, yeast,
algae, protozoa, virus (visa), morphology and structure of organisms,
monitoring of microscopic organisms, reproduction and growth, pure
cultures and characteristics, microbial control by physical, chemical,
antibiotics and other chemicals used to treat the disease.
5001405 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-6)
Introductory Mathematics and Statistics for Agricultural
Technology
การค านวณพื้ น ที่ ผิ ว ปริ ม าตรของรู ป ทรงตํ า งๆ ทางเรขาคณิ ต พื้ น ที่
เศษสํ ว นยํ อ ย สั ดสํ ว น ร๎ อ ยละ คําเฉลี่ ย และกระจายของข๎อ มูล การทดสอบ
สมมุติฐาน การนาเสนอข๎อมูลทางการเกษตรในรูปแบบตํางๆ
Surface area calculation, the volume of various geometric
shapes, areas, partial fractions, ratios, percentage, average and
dispersion, hypothesis testing, presentation of agricultural
information in various ways.
5002401 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
3(2-2-5)
Software Packages and Application for Agricultural Technology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โครงสร๎ า งและวิ ธี ก ารใช๎ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ที่ นิ ย มใช๎ ใ น
ปัจจุบันประเภทตํางๆ เชํน word processor, Electronic worksheet และที่ใช๎
สาหรับงานด๎านเทคโนโลยีการเกษตร เชํน SPSS เป็นต๎น
Study on the structure and use of software packages
commonly used in the various categories, such as word processor,
Electronic worksheets, SPSS, used for agricultural technology, and
etc.
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5003404 พันธุศาสตร์เบื้องต้นสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
3(3-0-6)
Introductory Genetics for Agricultural Technology
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบขําย ความสาคัญของวิชาพันธุศาสตร์และ
วิช าชีพที่เกี่ย วข๎อง ทฤษฎีความนําจะเป็นกฎของเมนเดล การแบํงเซลล์ และ
วัฏจักรของเซลล์ สารพันธุกรรม การถํายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์
ประชากร การกลายพันธุ์และหลักการพันธุวิศวกรรม
Study on the meaning, scope, importance of genetics and
related professions, probability theory, rules of Mendelian, cell
divisions and cell cycles, genetic materials, genetic transfer,
population genetics, mutation and the genetic engineering.
5003902 โครงการพิเศษ
1(1-0-2)
Special Project
การน าความรู๎ ป ระสบการณ์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช๎ ท าโครงการที่ เ กี่ ย วข๎ อ งหรื อ
นามาใช๎ทาการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค๎นคว๎าถึงปัญหาทางการเกษตร
หรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด๎านตํางๆ จัดทาแบบเสนอโครงการ และสอบรําง
โครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติทาโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ
Knowledge and experience are applied for related special
projects or experimentation by experimental designs, studying and
searching on agricultural problems or agricultural technology;
preparation of proposals and presenting special project for approval
by the committee.
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3.1.5.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3.1.5.2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีการเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1552608 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
2(1-2-3)
English for Agricultural Technology
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร๎อมเน๎นคาศัพท์และบทอําน
เฉพาะทางด๎า นเทคโนโลยี ก ารเกษตร รวมทั้ งการค๎ นคว๎า และนาเสนองานที่
เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีการเกษตร
Develop the communicative English skills in agricultural
contexts with the emphasis on specific vocabulary and reading
printed and on-line materials. inquiry and presentation tasks
related to agricultural technology are included.
5002102

การบริหารจัดการฟาร์ม
Farm Management
ความหมายและความสาคัญของการจัดการฟาร์ม องค์ประกอบการจัดการ
ฟาร์ม การพัฒนาการทาฟาร์ม การวางแผนและงบประมาณฟาร์ม การวิเคราะห์
ข๎อมูลฟาร์มและผลตอบแทน การจดบันทึกและทาบัญชีฟาร์ม การจัดการฟาร์ม
เพื่อการเกษตรยั่งยืน และการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการจัดการฟาร์ม
Meaning and importance of farm management, composition of
farm management, farm development, farm planning and
budgeting, analysis on farms and benefits, farm recording and
financial accounting the farm, farm management for sustainable
agriculture and application of technology for farm management.

3(2-2-5)

5003202

มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
Standard and Quality System of Agricultural Products
ค าจ ากั ด ความ ความส าคั ญ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ระบบการผลิ ตของสินค๎าเกษตรประเภทตํางๆ ที่ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของผลผลิตทางการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

3(3-0-6)
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Definitions, importance, quality and standard of agricultural
products, system of various types of production of agricultural
products with standard quality control of agricultural products and
field trips.
5003903

พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
Research Basic in Agricultural Technology
ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย และขอบขํ า ยการวิ จั ย ทางเทคโนโลยี ก ารเกษตร
การกาหนดหัวข๎อวิจัย การนิยามปัญหา วิธีดาเนินการ การสรุปและอภิปรายผล
การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลงานวิจัย ตลอดจนการฝึกการ
เขียนเค๎าโครงการวิจัย
Methodology and scope of research in agricultural technology,
determining research topics, defining the problems, research
methodology, conclusion and discussion, writing research, research
evaluation, writing research proposal practice.

3(2-2-5)

*5004910

สัมมนาทางการผลิตสัตว์
Seminar in Animal Production
ศึกษาและค๎น คว๎า เอกสาร ข๎ อมูล ตํา งๆ งานวิจัย หรื องานวิ ทยาการใหมํ

1(1-0-2)

ทางด๎ า นการผลิ ต สั ต ว์ ทั้ ง ในประเทศ หรื อ ตํ า งประเทศ เพื่ อ ท ารายงานและ
นาเสนอตํอที่ประชุม โดยผํานความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
Review of Thai and/or English literatures on current interesting
topics in animal production, analyses, report writing and
presentation, under supervision of advisors.
*5004911

สัมมนาทางการผลิตพืช
Seminar in Crop Production
ศึกษาและค๎น คว๎า เอกสาร ข๎ อมูล ตํา งๆ งานวิจัย หรื องานวิ ทยาการใหมํ
ทางด๎านการผลิตพืชทั้งในประเทศ หรือตํางประเทศ เพื่อทารายงานและนาเสนอ
ตํอที่ประชุม โดยผํานความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา

1(1-0-2)
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Review of Thai and/or English literatures on current interesting
topics in crop production, analyses, report writing and presentation,
under supervision of advisors.
5012103

ดินและปุ๋ย
Soil and Fertilizer
ความรู๎ พื้ น ฐานด๎ า นดิน และปุ๋ ย การผสมปุ๋ย ใช๎ เ อง เทคโนโลยี ปุ๋ ย สั่ ง ตั ด

3(2-2-5)

การเก็บตัวอยํางดิน การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดินแบบรวดเร็ว เทคโนโลยี
การการอนุรักษ์ดินและน้า
Basic knowledge of soils and fertilizers, compound fertilizers,
Tailor-made fertilizers technology, collecting soils samples, soils
test kits, soil and water conservation technologies.
5123101

ทักษะงานช่างและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเบื้องต้น
Basic Skill of Construction Work and Agricultural Machinery
ประวัติ ความสาคัญ และการพัฒนาเครื่องมือชํางเกษตร ความปลอดภัยใน

3(2-2-5)

การทางาน งานโลหะ งานไม๎ งานปูน งานไฟฟูา และงานประปาเบื้องต๎น การ
ทางานและการใช๎งานเครื่องจักรกลทางการเกษตรเบื้องต๎น
History, importance and development of technical equipment
for agriculture, work safety, metal, wood, cement, electrical and
water supply work, preliminary work and application agricultural
machinery.
5133103

การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Agricultural Extension and Technology Transfer
แนวคิดและหลักการดาเนินงานสํงเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู๎การ
ติดตํอสื่ อ สารเพื่ อการถํ ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมิน ผล การ
สํงเสริมแบบยั่งยืน การสํงเสริมเปรียบเทียบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการ
เกษตร กระบวนการยอมรับ นวัตกรรมของกลุํมเปูาหมาย วิธีการใช๎สื่อในการ
ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

3(2-2-5)
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Theories, meaning, philosophy and principles of agricultural
extension, learning and communication processes for the transfer
of technology, program planning and evaluation for sustainable
agricultural extension, comparative extension work, agricultural
information and technology, innovation and adoption process for
target audience, media communication for technology transfer.
5161102

การผลิตพืช
Crop Production
ความสาคัญของการผลิตพืช การจาแนกพืชปลูกทางการเกษตร ปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของพืช การเลือกใช๎พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ ระบบการ
ผลิ ต พื ช การปลู ก และการดู แ ลรั ก ษา การเก็ บ เกี่ ย วและวิ ท ยาการหลั ง การ
เก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด
Importance of crop production, crop classification, factors
affecting on crop growth, application of varieties and seeds,
cropping systems, planting and treatment, harvesting and postharvesting, processing and marketing.

3(2-2-5)

5172601

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร
Climate Changes on Agricultural Sectors
ความรู๎ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตํอภาคการเกษตร แนวทางการเตรียมความพร๎อม
ของภาคการเกษตรเพื่ อ รั บ มื อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ และ
ความก๎าวหน๎าทางวิชาการด๎านผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย
General knowledge on climate changes, the impact of climate
change on agriculture, guidelines for the preparation of the
agricultural sectors to cope with climate changes, progress on the
effects of climate changes in Thailand.

3(2-2-5)
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5173603

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
Application of Agricultural Information Technology
ความหมายและความสาคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์และ
วิธีการสื บ ค๎น ข๎อมูล สารสนเทศทางการเกษตร การสํ งเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการเกษตร และการประยุ ก ต์ ใ ช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
ประโยชน์ทางการเกษตร
Meaning and importance of information technology systems,
equipment and methods of agricultural information retrieval,
promoting the use of information technology in agriculture and
application of information technology to benefit in agriculture.

3(2-2-5)

5181602

การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์
Animal Production and Farm Management
ศึกษาสภาพและระบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจแตํละชนิด ความสาคัญของ
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผน
การผลิตการจัดการฟาร์มสัตว์ชนิดตํางๆ การจัดการด๎านเทคนิคในการเลี้ยงสัตว์
ปัจจัยสาคัญตํอการผลิต การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน แนวโน๎มของอุตสาหกรรม
การผลิตสัตว์
Study of condition and livestock system, importance of
economic animal, breeds of livestock, animal mating, animal
breeding, manufacturing planning, management of livestock farm
and techniques in animal husbandry, factors critical to the
production, integrated animal production, the trend of industrial
animal production.

3(2-2-5)

5203104

การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร
Agribusiness Management
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจเกษตร การนาเทคโนโลยีมาใช๎ในการ
จัดการธุรกิจเกษตร การเป็นผู๎ประกอบการใหมํ คุณสมบัติของผู๎ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได๎
ของธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และกลยุทธ์ด๎านการตลาด การ
จั ดการด๎านการผลิ ต การเงิน การบริ ห ารองค์การ กฎหมายที่เ กี่ยวข๎อง การ
บริการของภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตร

3(2-2-5)

46
Meaning and importance of agribusiness, using technology in
agribusiness management, new entrepreneurs, qualifications of
successful 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 agribusiness.
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3.1.5.2.2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา บังคับเรียนเฉพาะแขนงวิชาการผลิตพืช
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
5012401 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช
Soil Management for Crop Production
ความสาคัญของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา มลพิษทางดิน
และเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ความเสื่อมโทรมของดินและการควบคุม การ
จัดการดินสาหรับการปลูกข๎าว พืชไรํ และพืชสวน เทคโนโลยีการจัดการดินตาม
แนวพระราชดาริ
Importance of soils, problems soil management technology,
soil pollution and waste management technology, soil degradation
and control, soil management for growing rice, field crops and
horticultural crops, soil management technology in accordance
with the royal theory.

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

5112103 การจัดการน้าเพื่อการผลิตพืช
Water Management for Crop Production
ความหมายและความส าคั ญ ของการจั ด การน้ าเพื่ อ การผลิ ต พื ช
ความสัมพันธ์ระหวํางน้า ดิน และพืช ระบบการให๎น้าแกํพืช การผลิตพืชโดยใช๎
เทคโนโลยีการให๎น้าที่ทันสมัย และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับระบบน้าเพื่อ
การผลิตพืช
Meaning and importance of water management for crop
production, water, soil and plant relationships, irrigation systems,
crop production by modern irrigation technologies and the business
related to irrigation systems for crop production.

3(2-2-5)

5161301 เทคโนโลยีการผลิตผัก
Vegetable Production Technology
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับพืชผัก สภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช๎พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก
การปลูกและการดูแลรักษา การใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํในการปลูกผัก การเก็บ
เกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการตลาด

3(2-2-5)
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Basic knowledge about vegetables, environmental factors
related to growth and yield of vegetables, production planning,
selection of varieties and seeds, planting and maintaining a
vegetable, the use of modern technology in the vegetable
cultivation, harvesting and post-harvesting, processing and
marketing.
5162602 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
Field Crop Production Technology
ความหมายและความสาคัญของพืชไรํ การจาแนกพืชไรํ พืชไรํเศรษฐกิจที่
สาคัญ การพิจารณาพื้นที่ปลูก การปลูกและการดูและรักษา การเก็บเกี่ยวและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไรํ การแปรรูปและการตลาด
Meaning and importance of field crop production technology,
classification, economic field crops, considering planting area,
planting and management, harvesting and post-harvesting,
processing and marketing.

3(2-2-5)

5163403 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
Technology of Floriculture and Ornamental Plant Production
ความหมายและความสาคัญของไม๎ดอกไม๎ประดับ ประเภทและลักษณะ
ของไม๎ดอกไม๎ประดับ ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโต ไม๎ดอกและไม๎ประดับที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษา การใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ และการตลาดไม๎ดอกไม๎ประดับ
Meaning and importance of floriculture and ornamental
plants, kinds and characteristics, factors affecting the growth;
economic floriculture and ornamental plants, propagation,
cultivation and management, using technology to produce
floriculture and ornamental plants and marketing.

3(2-2-5)
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5163502 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
Pomology Production Technology
ความหมายและความสาคัญของไม๎ผล การจาแนกประเภทและสรีรวิทยา
ของไม๎ ผ ล ไม๎ ผ ลเศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ การปลู ก และการดู แ ละรั ก ษา การใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม๎ผล การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม๎ผล
การแปรรูปและการตลาด
Meaning and importance of pomology, classification and
physiology of pomology, economic pomology, cultivation and
management, technology used to pomology production, harvesting
and post-harvesting, processing and marketing.

3(2-2-5)

5171101 การขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation
ความหมายและความสาคัญการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการ
ขยายพันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการตํางๆ การดูแล
รักษา และการตลาด
Meaning and importance of plant propagation, factors related
to propagation, steps and techniques of plant propagation by
various methods, taking care of plants and marketing.

3(2-2-5)

5172301 การพัฒนาพันธุ์พืช
Plant Variety Development
ความหมาย ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช
พัฒนาการของการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
เบื้องต๎น ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืช การใช๎เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืช
และตัวอยํางพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ได๎รับพัฒนาพันธุ์ในประเทศไทย
Meaning, importance and purposes of plant variety
development, the development of plant breeding in Thailand,
principles of plant breeding, plant breeding and the technology
used to develop plant varieties and examples of economic crops
having been developed varieties in Thailand.
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3.1.5.2.2.3 กลุ่มวิชาเนื้อหา เลือกเรียนเฉพาะแขนงวิชาการผลิตพืช
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
5013104 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Fertilizer Production Technology
ความหมาย ความสาคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ศึกษาขั้นตอนและเทคนิคการใช๎
เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช๎ในท๎องถิ่นเพื่อนามาผลิต การนาปุ๋ยอินทรีย์
ไปใช๎ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีและภูมิปัญญาได๎อยํางเหมาะสมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทาบรรจุภัณฑ์ การคานวณคําใช๎จําย การ
จัดจาหนําย และการประเมินผล
The meaning and importance of organic fertilizers, study of
step and techniques using 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.
5013205 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil Fertility
ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร ความเป็นประโยชน์
ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารตํอการเจริญเติบโตของพืช บทบาทของจุลินทรีย์ดิน
ตํอความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใสํปูน การใสํปุ๋ยและวัสดุอื่นๆ การแก๎ปัญหา
เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Factors affecting plant growth, plant nutrients and their
benefits, the relationship of nutrients on plant growth, roles of soil
microorganisms in soil fertility, liming, application of fertilizers and
other materials, problem solving of soil fertility.

3(2-2-5)

5014605 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
Soilless Culture Technology
ความหมาย ประวัติ และความสาคัญของการปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน ระบบ
การปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน ปัจจัยที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไมํใช๎
ดิน สารละลายและการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช การปลูกและการจัดการ
ปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน และการตลาด
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Meaning, history and importance of soilless culture, soilless
culture system, factors affecting the growth, nutrient solution
preparation, planning management and marketing.
5083102 ศัตรูพืชและการจัดการ
Plant Pest and Management
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย วิธีการจัดการ และการใช๎
เทคโนโลยีตํางๆ เพื่อปูองกันและควบคุมศัตรูพืช
Basic knowledge about plant pests, damage, pest management,
and the use of technology to prevent and control of pests.

3(2-2-5)

5163103 พืชเศรษฐกิจภาคใต้
Economic Crops of Southern Thailand
ความสาคัญของพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต๎ ชนิด แหลํงปลูก เทคโนโลยีการ
ปลูกและดูแลรักษา การจั ดการศัตรูพืช เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและหลังการ
เก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด
Importance of major economic crops of Southern Thailand,
species, planting areas, cultivation and treatment technology, pest
management, harvesting and post-harvesting technology, processing
and marketing.

3(2-2-5)

5163104 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์
Application of Growth Regulators for Crop Production
พัน ธุ์พืชกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ด๎านปัจจัยสี่ ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์เบื้องต๎น ภูมิปัญญาที่
เกี่ย วข๎องกับ พัน ธุ์พืช ที่ส าคัญของคนไทย ปัญหาและแนวทางแก๎ปัญหาความ
หลากหลายของพืชท๎องถิ่นที่ลดลง
Plant sand ways of life in Thailand from the past to the present,
the four factors, traditions, arts, cultures, and religions, plant
taxonomy and botanical basics, wisdoms related to Thai plant
species, problems and solutions to a variety of local plants
decreased.
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5163105 การประยุกต์ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืช
Application of Growth Regulators for Crop Production
ความหมายและความส าคั ญ ของสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
ประเภทและชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ลักษณะและคุณสมบัติ
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแตํละกลุํม การใช๎ประโยชน์สารควบคุม
การเจริ ญ เติ บ โตเพื่ อ การผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ และผลของสารควบคุ ม การ
เจริญเติบโตของพืชตํอสภาพแวดล๎อม
Description and Importance of plant growth regulators (PGRs),
categories and types of PGRs, characteristics and properties of PGRs,
the use of PGRs for economic crop production and effects of PGRs
on the environment.

3(2-2-5)

5163203 การจัดสวนและการตกแต่งสถานที่
Landscape Gardening
ความส าคั ญ ประโยชน์ ข องการจั ด สวนและตกแตํ ง สถานที่ ทฤษฎี แ ละ
องค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบและออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัด
สวนและหลักการจัดสวนประเภทตํางๆ องค์ประกอบของการจัดสวน การเลือก
วัสดุและพันธุ์ไม๎ วิธีการปลูกหญ๎าและพันธุ์ไม๎ ในสวน การบารุงรักษาสวน การ
คานวณคําใช๎จํายในการจัดสวน
Importance and benefit of landscape gardening, theory and
elements of art, design and garden designs, types of gardening and
landscaping principles of various types, elements of the garden,
selection of materials and plants, planting and management,
calculation of cost.

3(2-2-5)

5163404 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้
Orchid Production Technology
ประวั ติ แ ละการพั ฒ นาการเลี้ ย งกล๎ ว ยไม๎ การจาแนกชนิ ด ของกล๎ ว ยไม๎
ปัจจัยที่มีอิทธิผลตํอการเจริญเติบโตของกล๎วยไม๎ โรงเรือนและวัสดุเพาะเลี้ยง
กล๎วยไม๎ การขยายพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดกล๎วยไม๎
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Historical and development aspects of orchid culture,
classification of orchids, factors that influence the growth of orchids,
nursery and planting material of orchids, propagation, planting and
management harvesting and post-harvesting and marketing orchids.
5163603 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
Rubber Production Technology
การวางแผนการผลิตยางพารา การบันทึกข๎อมูลการผลิ ต คุณสมบัติของ
พื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่ การขยายพันธ์และการเตรียมกล๎ายาง วิธีการปลูก
การเขตกรรม การดูแลรักษา การปูองกันกาจัดศัตรูยางพารา การปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกพืชรํวมและแซมยางพารา การกรีดยาง การแปรรูป
และการใช๎ประโยชน์ การจัดการและการตลาด
Rubber production planning, recording data production, the
properties of the cultivated areas and preparation of the areas,
propagation and rubber seedling preparation, cultivation, treatment,
pest management, improving soil fertility, intercropping in rubber,
tapping, processing and utilization, management and marketing.

3(2-2-5)

5163604 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ
Coffee Production Technology
ความส าคั ญ และประวั ติ ข องกาแฟ สถานการณ์ ก ารผลิ ต กาแฟของโลก
ภูมิภาคอาเซีย น และประเทศไทย ลั กษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟ ชนิด
พันธุ์และนิสัยการเจริญเติบโตของกาแฟ การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
กาแฟ การปลูกและการดูแลรักษาต๎นกาแฟ การให๎ปุ๋ยกาแฟ การตัดแตํงกิ่งกาแฟ
การควบคุ ม โรคและแมลงศั ต รู ก าแฟ การเก็ บ เกี่ ย วและการปฏิ บั ติ ห ลั ง การ
เก็บเกี่ยวการแปรรูป การบริโภค และการใช๎ประโยชน์ การตลาดของกาแฟ
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Importance and history of coffee, situation of coffee
production of the world, ASEAN and Thailand, botanical
characteristics of coffee, types, cultivars and growth habit of coffee,
propagation and breeding of coffee, planting and cultural practices
of coffee trees, fertilizer application of coffee, pruning of coffee;
control of diseases and pests of coffee, harvesting and postharvesting, processing, consumption and utilization, marketing of
coffee.
5163701 เทคโนโลยีการผลิตข้าว
Rice Production Technology
ประวัติและความสาคัญของข๎าว ปัจจัยทางสภาพแวดล๎อมตํอการปลูกข๎าว
การเตรียมดิน ความต๎องการธาตุอาหารของข๎าว สรีระวิทยา การเจริญเติบโต
และการพัฒนาของข๎าว พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการดิน น้า ปุ๋ย และ
ศัตรูข๎าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาดข๎าว
History and importance of rice, environment factors affecting
on rice, soil preparation, nutrient requirements, physiology, growth
and development, varieties and breeding, soil-water-fertilizer-pest
management, harvesting, processing and marketing.

3(2-2-5)

5163801 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน
Oil Palm Production Technology
ความหมายและความสาคัญของปาล์มน้ามัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พันธุ์ปาล์มน้ามัน การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การแปรรูป และการตลาดปาล์มน้ามัน
Meaning and importance of oil palm, botany, varieties,
selection of planting areas, planting and management, harvesting,
processing and marketing.
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5173104 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
Seed Production Technology
ประโยชน์และความสาคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ผสม
เปิด เมล็ดพันธุ์แท๎ และเมล็ดพันธุ์ลูกผสม การปลูกและการดูแลรักษาพํอแมํพันธุ์
การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การทดสอบเมล็ดพันธุ์
เบื้องต๎น การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการตลาดเมล็ดพันธุ์
The benefits and importance of seed production, production of
open pollinated seeds, seeds and hybrid seeds, planting and
maintenance, harvesting seeds, factors affecting seed quality,
preliminary testing seeds, certified seeds, and marketing seeds.

3(2-2-5)

5173202 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลของพืช
Post-harvest Technology of Crop Commodities
บทบาทและความส าคัญ ความเสี ยหายและปัจจัยที่มีผ ลตํอปริมาณและ
คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน
โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ การขนสํง และการเก็บรักษาตํอผลผลิตของพืช
Definition roles and importance, damage and factors affecting
quantity and quality, physiological changes, harvest, quality and
standard, diseases and insect pests, packaging, transportation and
storage of the crop commodities.

3(2-2-5)

5173407 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Plant Tissue Culture Technology
ความหมายและความสาคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เครื่องมือและ
เทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปัจจัยที่มีผลตํอการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง
การเลี้ยงโพรโตพลาส การปรับปรุงพันธุ์พืชในหลอดทดลอง การประยุกต์ใช๎การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในงานด๎านตํางๆ
Meaning and importance of plant tissue culture, instruments
and techniques, factors affecting the plant tissue in vitro, protoplast
culture, plant breeding in vitro, the application of tissue culture in
various fields.

3(2-2-5)
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5173408 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3(2-2-5)
Mushroom Production Technology
ลั กษณะทางชีว วิทยาของเห็ ด การจัดจาแนก ชนิดของเห็ ดที่ส าคัญของ
ประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเชื้อและก๎อนเชื้อ โรงเรือนและสภาพที่เหมาะสม
ตํอการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดในระดับการค๎าและอุตสาหกรรม วิธีการ
เก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Biological properties of mushroom, classification, type of
mushroom in Thailand, spawn and infected mushrooms preparation
techniques, housing and the proper conditions on growth of
mushroom, mushroom production levels of commerce and
industry, storage, processing, packaging, field trips included.
5173409 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
Plant Biotechnology
หลั ก พื้ น ฐานและประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางพื ช เทคนิ ค ทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเพื่อการผลิตพืชและการปรับปรุงพันธุ์พืช ผลผลิตจาก
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางพื ช สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และกฎหมายเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
Basic principles and benefits of plant biotechnology,
techniques of plant biotechnology for crop production and plant
breeding, yields from plant biotechnology, the current situations
and the law of plant biotechnology.

3(2-2-5)

5173410 เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืช
Plant Bio-product Production Technology
ความหมาย ความสาคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสารออกฤทธิ์ การ
เก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอยํางพืช เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืชและการ
ใช๎ประโยชน์ เชํน ชีวภัณฑ์เพื่อใช๎ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร สุขภัณฑ์
และสารกาจัดศัตรูพืช
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Meaning and importance of plant bio-product, type of the
active ingredient, collection, preparation and extraction of plants,
plant bio-product production technology and utilization, such as
biologics for household and industrials food, sanitary ware and biopesticides.
5173411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
Microbial Product Technology
เทคโนโลยี ก ารคัดเลื อก และการเพิ่มจานวนจุ ลิ นทรีย์ที่มีป ระโยชน์ทาง
การเกษตร การพั ฒ นา การเตรียม และการประเมินประสิ ทธิภ าพผลิ ตภัณ ฑ์
จุลินทรีย์ในรูปแบบของเหลว และของแข็ง
Technology of selection and increase the number of
microorganisms useful in agricultural, development of preparation
and performance evaluation of microbial products in liquid and
solid form.

3(2-2-5)

5173703 การผลิตผักอินทรีย์
Organic Vegetable Production
ความหมาย ความสาคัญ และมาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์ กระบวนการ
ผลิตพืชผักด๎วยวิธีการตําง ๆ การวางแผนการผลิต การจัดการดิน การจัดการน้า
การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด
ผักอินทรีย์
Meaning, importance and standard of organic vegetable
production, production of vegetables in various ways, production
planning, soil, water and pest management, harvesting and postharvesting and marketing of organic vegetable.

3(2-2-5)

5173704 การผลิตไม้ผลอินทรีย์
Organic Pomology Production
ความหมาย ความสาคัญ และมาตรฐานการผลิตไม๎ผลอินทรีย์ การวางแผน
การผลิต การจั ดการดิน การจัดการน้า การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดไม๎ผลอินทรีย์

3(2-2-5)
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Meaning, importance and standard of organic pomology
production, production planning, soil, water and pest management,
harvesting and post-harvesting and marketing of organic pomology.
5173705 การผลิตพืชไร่อินทรีย์
Organic Field Crop Production
ความหมาย ความสาคัญ และมาตรฐานการผลิตพืชไรํอินทรีย์ การวางแผน
การผลิต การจั ดการดิน การจัดการน้า การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดพืชไรํอินทรีย์
Meaning, importance and standard of organic field crop
production, production planning, soil, water and pest management,
harvesting and post-harvesting and marketing of organic field crops.

3(2-2-5)

5173706 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
3(2-2-5)
Royal Theory for Agriculture
แนวทางหรือหลักการในการบริหารงานและการจัดการที่ดินและน้าในการ
ทาการเกษตรตามแนวพระราชดาริ ผลกระทบตํอทรัพยากรธรรมชาติตํอระบบ
เศรษฐกิจ ระดั บ ครั ว เรื อ น และระดั บ ชุม ชน แปลงสาธิ ต การเกษตรตามแนว
พระราชดาริ โดยอาศัยหลักการ 30-30-30-10 ให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติเพื่อให๎
เข๎าใจในหลักการและความสัมพันธ์ของพืชสัตว์ในระบบนี้
Guidelines or principles for the administration and
management of land and water in royal theory for agricultural,
impact of natural resources on the economic system at the
household and community levels, demonstration farms based on
royal theory, guided by the principle 30-30-30-10, practice in order
to understand the relationship of plants and animals in this system.

มคอ.2

59
5204101 การตลาดสินค้าเกษตร
Agricultural Marketing
หลั กการตลาด การจั ด การตลาดสิ นค๎า เกษตร ลั กษณะพิเศษของสิ นค๎ า
เกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิตและการบริโภค ประเภทตํางๆ ของตลาดและการ
กาหนดราคาสิน ค๎าในแตํล ะตลาด หน๎าที่และสถาบันการตลาดที่สํ งผลถึงการ
วิ เ คราะห์ สํ ว นเหลื่ อ มการตลาดและวิ ถี ก ารตลาด การวางแผนการตลาด
การรวมกลุํม ของเกษตรกรเพื่อผลในการสร๎างอานาจตํอรองทางการตลาดและ
บทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข๎องกับการตลาดสินค๎าเกษตร
Principles of marketing, agricultural markets management,
uniqueness of agricultural commodities, supply and demand of
agricultural commodities, roles of demand and supply to change in
price, marketing functions and institutions, marketing margin and
channel analysis, marketing planning, farmer group formation to
marketing negotiation, roles of government on agricultural
commodity marketing.

3(3-0-6)
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รหัสวิชา
5181101

5181401

3.1.5.2.2.4 กลุ่มวิชาเนื้อหา บังคับเรียนเฉพาะแขนงวิชาการผลิตสัตว์
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ
3(2-2-5)
Production and Farm Management of Broiler
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์ม
สัตว์
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ ความส าคั ญและสภาพการผลิ ตไกํเ นื้ อ
เศรษฐกิจภายในประเทศและตํางประเทศ การผลิตไกํเนื้อที่เป็นการค๎าโดย
เน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์
อาหารและการให๎อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มไกํเนื้อแบบตํางๆ ปัจจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการ
จัดการด๎านเทคนิคการเลี้ยงในระยะตํางๆ ธุรกิจและการตลาดไกํเนื้อ
Study and practice on the importance and status of
broiler production of domestic economy and abroad,
commercial broiler production by focusing on the suitability of
the local, varieties and selection, broiler housing and
equipment, feed and feeding, various farm management
system of broiler, factors associated with the farm
management, production planning, the administration and
management of farming techniques at different stages,
business and marketing of broiler.
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
Animal Feed Technology
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญด๎านอาหาร
สัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป การวิเคราะห์ การประเมิน
คุณภาพของอาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนกรรมวิธีใน
การผลิ ต การเก็ บ รั กษาและวิธีก ารนาไปใช๎ เลี้ ย งสั ต ว์ การคานวณสู ต ร
อาหารตามความต๎องการของสัตว์เลี้ยงแตํละชนิดในระยะตํางๆ

3(2-2-5)
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Study and practice 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.
**5182201 การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร
Production and Farm Management of Swine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์ม
สัตว์
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความส าคั ญ และสภาพการผลิ ต สุ ก ร
ภายในประเทศและตํางประเทศ การผลิตสุกรที่เป็นการค๎าโดยเน๎นความ
เหมาะสมกับท๎องถิ่น ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือกและการผสมพันธุ์
โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให๎อาหาร การบริหารและการจัดการ
ฟาร์มสุกรแบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการ
ผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการเลี้ยงในระยะตํางๆ ธุรกิจ
และการตลาดสุกร
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,
business and marketing of swine.

3(2-2-5)
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**5182301 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ
Production and Farm Management of Goats
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์ม
สัตว์
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความส าคั ญ และสภาพผลิ ต แพะ
ภายในประเทศ การผลิ ต แพะที่ เ ป็ น การค๎ า โดยเน๎ น ความเหมาะสมกั บ
ท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลื อก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให๎
อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มแพะแบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ย วข๎องกับการ
จัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิค
การเลี้ยงในระยะตํางๆ ธุรกิจและการตลาดแพะ
Study and practice on the importance and status of
goats production of domestic economy and abroad,
commercial goats production by focusing on the suitability of
the local, varieties and selection, goats housing and
equipment, feed and feeding, various farm management
system of goat, factors associated with the farm management,
production planning, the administration and management of
farming techniques at different stages, business and marketing
of goat.
5182401

การวิเคราะห์อาหารสัตว์
Feed Analysis
ปัญหาของการใช๎อาหารสัตว์ในประเทศไทย การเก็บตัวอยําง การ
วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และการประเมินโภชนะ
ชนิดตํางๆในอาหารสัตว์
The problems of using feed in Thailand, sampling,
analysis of the nutrients in the raw materials of animal feed,
and the assessment of various nutrients in animal feed.

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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5183301

การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ
3(2-2-5)
Production and Farm Management of Beef Cattle
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์ม
สัตว์
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความส าคั ญ และสภาพผลิ ต โคเนื้ อ
ภายในประเทศ การผลิตโคเนื้อที่เป็นการค๎าโดยเน๎นความเหมาะสมกับ
ท๎องถิ่น พัน ธุ์ และการคัด เลื อก โรงเรือนและอุ ปกรณ์ อาหารและการให๎
อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการ
จัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิค
การเลี้ยงในระยะตํางๆ ธุรกิจและการตลาดโคเนื้อ
Study and practice on the importance and status of
beef cattle production of domestic economy and abroad,
commercial beef cattle production by focusing on the
suitability of the local, varieties and selection, beef cattle
housing and equipment, feed and feeding, various farm
management system of beef cattle beef cattle, factors
associated with the farm management, production planning,
the administration and management of farming techniques at
different stages, business and marketing of beef cattle.

5183501

เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding Techniques
เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหมํๆ ในการคัดเลือกและการผสมพันธุ์
สัตว์ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด
โดยใช๎ห ลั กพัน ธุศาสตร์ การบันทึกประวัติ การวิเคราะห์ ข๎อมูล และการ
คัดเลือกการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
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.

3(2-2-5)
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5192101

สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
Introduction to Animal Physiology and Anatomy
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของอวัยวะในระบบ
ตํางๆของรํางกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต๎น
Study and practice on the structure and function of
various organ systems in animal body.

3(2-2-5)

5193101

สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
General Animals Health and Sanitation
ศึกษาถึงลักษณะของโรคสัตว์ ปัจจัยที่มีผลตํอการเกิดโรคในสัตว์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโรคตํางๆและปรสิตที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก สัตว์เล็ก
สัตว์ใหญํ โรคในพระราชบัญญัติและโรคระบาด โรคติดตํอระหวํางคนและ
สัตว์ การตรวจวินิจฉัยและการปูองกันกาจัดโรคตํางๆ การสุขาภิบาลสัตว์
พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์
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.

3(2-2-5)
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3.1.5.2.2.5 กลุ่มวิชาเนื้อหา เลือกเรียนเฉพาะแขนงวิชาการผลิตสัตว์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
5003111 กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์และการปศุสัตว์
Laws Concerning Animals and Livestock
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสัตว์และปศุสัตว์ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
การฆํา การจ าหนํ า ย การเคลื่ อ นย๎ า ยสั ต ว์ ข๎ ามเขต การสํ ง ออกและการนาเข๎ า
ประเทศ พระราชบัญญัติสงวนและคุ๎มครองสัตว์ปุา และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง
Laws and act related animal and livestock relating to killing,
selling, transporting, exporting and importing, husbandry, wildlife
preservation and protection act and other act.
5163702 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์
Forage Crop Production Technology
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจาแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์
การใช๎ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณคําทางอาหาร
การปลูกสร๎างและการจัดการทุํงหญ๎าและถั่ว การบารุงรักษาทุํงหญ๎า การเก็บเกี่ยว
และการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอยํางอาหารสัตว์ตํางๆ
Study and practice on classifications and types of forage crops,
the utilization of forage, morphology, nutritive value, establishment
and management of pasture and legume, maintenance, harvesting
and preserving of forage crops, samples collection of various animal
feed.

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

5183101 การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่
3(2-2-5)
Production and Farm Management of Laying Hens
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญ และสภาพการผลิตไกํไขํภายในประเทศ
และตํางประเทศ การผลิตไกํไขํที่เป็นการค๎าโดยเน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น
พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให๎อ าหาร ระบบการ
จัดการฟาร์มไกํไขํแบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการ
ผลิต การบริ หารและการจั ดการด๎านเทคนิคการเลี้ ยงในระยะตํางๆ ธุรกิจและ
การตลาดไกํไขํ
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Study and practice on the importance and status of laying hens
production of domestic economy and abroad, commercial boiler
production by focusing on the suitability of the local, varieties and
selection, laying hens housing and equipment, feed and feeding,
various farm management system of laying hens, factors associated
with the farm management, production planning, the administration
and management of farming techniques at different stages, business
and marketing of laying hens.
5183102 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
Incubation and Hatchery Management
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟักไขํสัตว์ปีก คัพภะวิทยาของสัตว์ปีก ปัจจัยที่
อิทธิพลตํอการฟักไขํ โรงฟักและตู๎ฟักไขํ การฟักไขํ การปฏิบัติตํอไขํกํอนเข๎าฟัก
หลั ก และการปฏิ บั ติ ในการฟั กไขํ การประเมิ นผลการฟัก การจั ดการระบบการ
ทางานของอุปกรณ์ตํางๆ ในโรงฟักและตู๎ฟัก
Study and practice on the poultry incubation, embryology of
poultry, factors influencing poultry incubation, hatchery and
incubator, eggs practice prior to hatch, principles and practice of
incubation, evaluation of incubation, various equipment management
in the hatchery and incubator.

3(2-2-5)

5183302 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม
Production and Farm Management of Dairy Cattle
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญและสภาพผลิตโคนมภายในประเทศ
การผลิ ต โคนมที่ เ ป็ น การค๎ า โดยเน๎ น ความเหมาะสมกั บ ท๎ อ งถิ่ น พั น ธุ์ แ ละการ
คัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให๎อาหาร ระบบการจัดการฟาร์ม
โคนมแบบตํางๆ ปัจ จั ย ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิ ต
การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการเลี้ยงในระยะตํางๆ การจัดการน้านมและ
การตลาด

3(2-2-5)
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Study and practice on the importance and status of domestic
dairy cattle production, commercial dairy cattle production by
focusing on the suitability of the local, breed and selection, housing
and equipment, feed and feeding, various dairy cattle farm
management systems, factors associated with the farm management,
production planning, the administration and management of farming
techniques at different stages, milk management and marketing.
5183601 โรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อการผลิตสัตว์
Housing and Equipment for Animal Production
รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ชนิดตํางๆการพิจารณาที่ตั้งฟาร์ม
การสร๎ างโรงเรื อนและอุป กรณ์ให๎ สามารถใช๎ แรงงานอยํ างมีประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด
การกาหนดตาแหนํงระบบการกาจัดของเสี ยจากสัตว์การกาหนดเส๎นทางการขนสํง
ในฟาร์มปศุสัตว์ การประเมินราคาต๎นทุนของสิ่งกํอสร๎างโรงเรือนสาหรับเลี้ยงสัตว์
การศึกษาเปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณ์ตํางๆ ของโรงเรือนระบบเปิดและระบบ
ปิด การคานวณคําตํางๆ ที่มีผลตํอระบบควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนระบบปิด
Housing models and equipment of various types of animals,
considering farm location, building housing and equipment used to
force more efficiently, positioning of animal waste systems, to route
transport in livestock, evaluating the costs of building housing for
animals, a comparative study of housing and equipment of open and
closed systems, calculation of various values affecting on the
temperature control system of closed system housing.

3(2–2–5)

5183602 เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง
Techniques of Specific Animal Husbandry
เลือกเรียนสัตว์ที่มีความนําสนใจหรือมีความสาคัญทางเศรษฐกิจของท๎องถิ่น
ตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภทและพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ใน
การเลี้ยง ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงดูในระยะตํางๆการคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธุ์
ธุรกิจและการตลาด

3(2-2-5)
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Choose to study interesting animals or local economic
importance as appropriate, study about the types and varieties,
housing and equipment, steps and methods culture in various stages,
selection and mating, business and marketing.
5183603 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
Integration of Livestock Enterprises
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารเลี้ ย งสั ต ว์ แ บบผสมผสานแนวคิ ด หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตว์รํวมกับจัดการของเสียเพื่อเป็นอาหารหรือ
กับงานเกษตรอยํางอื่น อัตราการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใช๎
สมทบ การผลิต การจัดการวงจรการผลิต ต๎นทุนการผลิตและการจาหนําย
Philosophy of sufficiency economy, animal husbandry with waste
management for food or with other agricultural work, rate of
integration of livestock enterprises, the quantity and type of feed
using the contribution, production, production cycle management,
costs of production and distribution.

3(2-2-5)

5183604 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
ความหมาย ความสาคัญ และมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ กระบวนการ
ผลิ ตปศุสั ตว์ด๎ว ยวิ ธีการตํ าง ๆ การวางแผนการผลิ ต การจัดการโรงเรื อน การ
จัดการอาหาร การจัดการสิ่งแวดล๎อม และการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์
Meaning, importance and standard of organic livestock
production, production of livestock in various ways, production
planning, housing, feeding and environment management and
marketing of organic livestock.

3(2-2-5)
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5183605 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์
Computers Using for Animal Production
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช๎คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็จรูปที่
เกี่ยวข๎องกับการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์ม และงานอาหารสัตว์ การรักษาความ
ปลอดภัยข๎อมูล การเขีย นโปรแกรมคอมพิว เตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ การจัดการ
ข๎อมูลทางสัตวบาลที่เกี่ยวข๎องกับการประมวลข๎อมูล การทาบัญชีฟาร์ม การสร๎าง
แบบฟอร์ มผลผลิ ต การคานวณและวิเคราะห์ ข๎อมูล ทางสถิติเบื้องต๎ น และการ
รายงาน
Study and practice on the use of computers and the programs
related to animal production, farm management and animal feed,
security information, computer programming for animal production,
management of animal husbandry information associated with data
processing, accounting farm, creating output forms, calculation and
analysis of the preliminary statistics and reporting.

3(2-2-5)

5193103 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์
Animal Reproduction Technology
ศึกษาสรีร วิทยาการสืบพันธุ์ของสั ตว์เลี้ยงในฟาร์ม กลไกควบคุมที่มีผ ลตํอ
กระบวนการสื บ พั น ธุ์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลตํ อ การสื บ พั น ธุ์ ระบบการผสมพั น ธุ์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการสืบพันธุ์ การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด๎านการสืบพันธุ์
Study on reproductive physiology of animals on farms, control
mechanisms affecting the reproduction process, factors affecting the
reproduction, mating systems and technology related to
reproduction, application of biotechnology to enhance the
reproduction.

3(2–2–5)
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5193102 การผสมเทียมสัตว์
Animal Artificial Insemination
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์
ระบบตํอมไร๎ทํอในระบบสืบพันธุ์ การรีดเก็บน้าเชื้อ การประเมินคุณภาพน้าเชื้อ
และการเจือจางน้าเชื้อ การเก็บรักษาน้าเชื้อ การเป็นสัด เทคนิคการผสมเทียม
ปัจจัยที่มีผลตํอการผสมติดโรคทางระบบสืบพันธุ์และการแก๎ไขปัญหาทางระบบ
สืบพันธุ์สัตว์
Study and practice on the anatomy and physiology of the
reproductive systems of the animal, endocrine systems in
reproductive systems, semen collection, semen evaluation and
semen dilution, storage of semen, estrus, artificial insemination
techniques, factors affecting the infection in reproductive systems,
and problem solving reproductive systems.

3(2-2-5)

5193301 ยาและการใช้ยาสัตว์
Animal Drugs and Usage
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของยา สารสังเคราะห์และสมุนไพรที่ใช๎ในการ
เลี้ยงสัตว์ รูปแบบของยา ลักษณะและสรรพคุณของยาตํางๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบ
ตํ า งๆ ของรํ า งกายสั ต ว์ ยาการให๎ สั ต ว์ ขนาดของการให๎ ย า การเก็ บ รั ก ษายา
กฎหมายและพระราชบัญญัติยา
Study and practice about the kinds of drugs, synthetic
substances and herbs used in animal husbandry, forms of drugs,
characteristics and properties of various drugs that acting with various
systems to animal body, dosage for animals and dose, drug storage,
legal and drug act.

3(2-2-5)

5193302 การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย
Animal production and Safety Animal Products
ศึกษาระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานผลผลิตเนื้อ
นม ไขํ โรคและเชื้อจุลชีพที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ การใช๎
สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ สารตกค๎างและสารพิษปนเปื้อน การตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์

3(2-2-5)
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Study of safety animal production systems, standard farms,
standard production of meat, milk and eggs, disease and
microorganisms related to animal production and animal products,
the use of chemicals in animal husbandry, residue and toxic
contaminants, examination of animal products.
5193303 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
Meat Processing Technology
โครงสร๎างและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
ของกล๎ ามเนื้ อ การเปลี่ ย นแปลงของกล๎ามเนื้อเป็นเนื้อ การเตรียมสั ตว์กํอนฆํา
วิธีการฆํา การจาแนกคุณภาพเนื้อ มาตรฐานโรงงานและอุปกรณ์ การนาเนื้อไปใช๎
ประโยชน์ การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การบรรจุหีบหํอ การตลาด
เนื้อและผลิตภัณฑ์
The structure and composition of meat, chemical and physical
properties of the muscles, changes the muscles to meat, preparations
of animals before killing, killing methods, meat quality classification,
standard of factories and equipment, the use of meat, preservation
of meat, meat processing, packaging, marketing and products of
meat.

3(2-2-5)

5193304 เทคโนโลยีการแปรรูปน้านม
Milk Processing Technology
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบน้านม คุณภาพน้านม กายวิภาคและ
สรีรวิทยาของเต๎านม โครงสร๎างเต๎านม ขบวนการกลั่นสร๎างและองค์ประกอบของ
น้ านม การตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ านม การฆํ า เชื้ อ เพื่ อ ถนอมและรั ก ษาคุ ณ ภาพ
การเก็ บ รั ก ษาน้ านม การแปรรู ป และผลิ ต ภั ณ ฑ์ การบรรจุ หี บ หํ อ การตลา ด
กฎหมายเกี่ยวกับน้านมและผลิตภัณฑ์
Study and practice on milk composition, quality of milk,
anatomy and physiology of the udders, udder structures, refined
movement created and milk composition, quality inspection of milk,
sterilized to cherish and maintain the quality, storage of milk,
processing and products, packaging, marketing, laws on milk and
products.

3(2-2-5)
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5193305 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management Technology
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเสียจากสัตว์ ปัญหามลภาวะที่เกิดจากการ
เลี้ยงสัตว์ ลักษณะของเสีย ระบบการจัดการ กรรมวิธีในการกาจัด การนาของเสีย
ไปใช๎ประโยชน์ ปัญหาการใช๎ของเสียจากสัตว์และแนวทางในการแก๎ไข การผลิต
พลังงานทดแทนจากของเสียจากสัตว์ และการลดการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจก
Study on the properties of animal wastes, the pollution
problems from animal husbandry, waste characteristics, the waste
management system and method, waste utilization, problems of
using animal wastes and solutions, renewable energy production
from animal wastes and reducing greenhouse gas emission.

3(2-2-5)

5204102 ตลาดธุรกิจปศุสัตว์
Livestock Business Marketing
ศึกษาเกี่ยวกับการทาธุรกิจ ภาวการณ์ตลาดและปริมาณปศุสัตว์ในประเทศ
ไทย ราคา อุปสงค์ และอุปทานของปศุสัตว์ การวางแผนและการเขียนแผนธุรกิจ
ปศุสัตว์ การทาบัญชีฟาร์ม การวิเคราะห์ต๎นทุนการผลิตการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การผลิต และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินธุรกิจปศุสัตว์ ตลาดปศุสัตว์ท๎องถิ่น
และตลาดในประเทศ วิธีปรับปรุงการตลาด
Study on the business, market situation and amount of
livestock in Thailand, prices, supplies and demands of livestock,
planning and writing business plans, farm accounting, analysis of
production costs, production efficiency analysis and prepare reports
to summarize the results of the livestock business, the local livestock
markets and domestic markets, how to improve the marketing.

3(3-0-6)
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3.1.5.7 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
***5004806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตสัตว์
Field Experience Training in Animal Production
ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์ ในองค์กร
ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งทางเกษตร ทั้ ง ภาครั ฐ หรื อ เอกชน มี ก ารท ารายงานและ
น าเสนอการปฏิ บั ติ ง าน โดยผํ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ผู๎ควบคุม
Practical training to enhance of professional
experiences of animal production in organizations related to
agriculture, either public or private, writing reports and
presenting practical approved by committed.

น(ท-ป-อ)
6(640)

***5004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตพืช
Field Experience Training in Crop Production
ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตพืช ในองค์กร
ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งทางเกษตร ทั้ ง ภาครั ฐ หรื อ เอกชน มี ก ารท ารายงานและ
น าเสนอการปฏิ บั ติ ง าน โดยผํ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการผู๎
ควบคุม
Practical training to enhance of professional
experiences of crop production in organizations related to
agriculture, either public or private, writing reports and
presenting practical approved by committed.

6(640)

****5004907 โครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์
Special Project in Animal Production
ทาการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิต
สั ต ว์ วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาของโครงการ รายงานผลการศึ ก ษาของ
โครงการ และสํงโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผํานการลงนามรับรอง

2(0-4-2)
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Study and research on the special project in animal
production, collecting and recording data, data analysis,
conclusion and presenting the study of the project and
handing in the special project with the approved signatures.
****5004908 โครงการพิเศษทางการผลิตพืช
Special Project in Crop Production
ทาการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิต
พื ช วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาของโครงการ รายงานผลการศึ ก ษาของ
โครงการ และสํงโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผํานการลงนามรับรอง
Study and research on the special project in crop
production, collecting and recording data, data analysis,
conclusion and presenting the study of the project and
handing in the special project with the approved signatures.
หมายเหตุ *** บังคับเรียน 1 รายวิชา
**** บังคับเรียน 1 รายวิชา

2(0-4-2)
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3.1.5.6 สหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บ
ข๎ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ความรู๎ พื้ น ฐานและเทคนิ ค ในการสมั ค รงานอาชี พ
ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์การพัฒนา
บุ คลิ กภาพ ระบบการบริ ห ารคุณ ภาพในสถานประกอบการ เทคนิค การ
นาเสนอการเขียนรายงาน
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 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
รายวิชาที่ต้ องเรี ยนมาก่อน : 7000390 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิ จ
ศึกษา
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได๎รับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดทารายงานและการนาเสนอ
Work as a temporary employee, according to assigned
projects, as well as the preparation of reports and
presentations.

6(640)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

-ปร.ด. (พืชศาสตร์)
-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
-กษ.บ. (สํงเสริมการเกษตร)
-วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
-ค.บ. (เกษตรศาสตร์)
-ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
-วท.ม. (กีฏวิทยา)
-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วิทยาลัยครูเพชรบุรี
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557
2550
2555
2529
2524
2557
2552
2548

30

30

30

30

30

24

24

24

24

24

30

30

30

30

30

-วท.ม. (สัตวศาสตร์)
-วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต
สัตว์)
-วท.ม. (สัตวศาสตร์)
-วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
- กษ.ม. (เกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์)
- สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์)

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยทักษิณ

2553
2549

30

30

30

30

30

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- มหาวิทยาลัยขอนแกํน

2544
2539
2557
2546

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

คุณวุฒิและสาขาวิชา

แขนงวิชาการผลิตพืช
1. นายคริษฐ์สพล หนูพรหม

x xxxxxxxxx xxx

อาจารย์

2. นายจิรพงศ์

สุขจันทร์

x xxxxxxxxx xxx

อาจารย์

3. นางสาววนิดา เพ็ชร์ลมุล

x xxxxxxxxx xxx

อาจารย์

แขนงวิชาการผลิตสัตว์
1. นายสันติ หมัดหมัน

x xxxxxxxxx xxx

อาจารย์

2. นายทวีศักดิ์

x xxxxxxxxx xxx

อาจารย์

x xxxxxxxxx xxx

อาจารย์

3. นายรัญจวน อิสรรักษ์
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ปี พ.ศ.

ตาแหน่ง

ทองไฝ

ภาระการสอน ช.ม./ปีการศึกษา
2560
2561 2562 2563 2564

การสาเร็จการศึกษา
สถาบัน

เลขประจาตัว
บัตรประชาชน

ชื่อ- สกุล

มคอ.2
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ไมํมี

77
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให๎นักศึกษาทั้งหมด 6 หนํวยกิต (640 ชั่วโมง) ซึ่งได๎รับความรํวมมือ
จากสถานประกอบการเอกชน โดยจั ด ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต พั น ธุ์ ไ ม๎ การจั ด และตกแตํ ง ภู มิ ทั ศ น์
การตั้งราคาพรรณไม๎ รวมทั้งการจัดตกแตํงร๎าน และเทคนิคในการจาหนํายพันธุ์ไม๎ตํางๆ และฝึกปฏิบัติในการ
ผลิตและดูแลรักษาปศุสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ การผสมเทียมสัตว์ หรือฝึกปฏิบัติในหนํวยงานราชการ
เชํน ศูนย์วิจัย สถานีทดลอง โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึก และการทาโครงงานแก๎ไขปัญหาของสถานที่ฝึก
ภายใต๎การดูแลของอาจารย์ที่ป รึกษาการฝึกงานและผู๎ รับผิ ดชอบการฝึกงาน ตัว แทนจากหนํวยงานนั้นๆ
รวมระยะเวลาไมํน๎อยกวํา 640 ชั่วโมง
สํ ว นนั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กสหกิ จ ศึ ก ษา จั ด ให๎ มี ก ารเตรี ย มความพร๎ อ มสหกิ จ ศึ ก ษาจ านวน 2 หนํ ว ยกิ ต
(90 ชั่วโมง) และสหกิจศึกษา จานวน 6 หนํวยกิต (640 ชั่วโมง)
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1. มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก
2. ซื่อสัตย์ ตรงตํอเวลา อดทน
3. มีความรู๎และทักษะในการใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข๎องกับงานหรือเทคนิควิธีการทางานใน
สถานที่ฝึกงาน
4. สามารถใช๎ความรู๎เพื่อเสนอแนะวิธีการแก๎ปัญหาในสถานการณ์จริง
5. สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่น
6. มีทักษะการสื่อสารด๎านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตามเวลาทางานของหนํวยงานที่เข๎าฝึกงานโดยให๎ได๎เวลาการฝึกงานรวมอยํางน๎อย 640 ชั่วโมง
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการพิเศษ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การบรรยายกระบวนการทาโครงการพิเศษ รายละเอียดตามรายวิช าโครงการพิเศษ โดยจัดแบํง
นักศึกษาในการทาโครงการพิเศษกลุํมละ 2-3 คน ทาโครงการพิเศษตามโจทย์ที่นักศึกษาสนใจ ภายใต๎การ
ดู แ ลของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา จากนั้ น น าเสนอโครงรํ า งโครงการพิ เ ศษผํ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ นาเสนอผลงานโครงการพิเศษในรูปแบบรายงานและการนาเสนอ แล๎วแตํการพิจารณาของ
คณะกรรมการ และต๎องผํานการประเมินผลงานโครงการ
5.2 ผลการเรียนรู้
1. มีองค์ความรู๎ หรือนวัตกรรม หรือสร๎างเสริมอาชีพ จากการทาโครงการพิเศษ
2. สามารถแก๎ไขปัญหาโดยการนาความรู๎ประสบการณ์มาประยุกต์ใช๎ หรือโดยการทดลองปฏิบัติ
3. สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค๎นข๎อมูล
4. สามารถใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผล
5. สามารถปรับตัวทางานรํวมกับผู๎อื่น
6. มีความสามารถในการสื่อสารด๎วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หนํวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1. อาจารย์ทาหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให๎คาแนะนาแกํนักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาเป็นผู๎เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให๎คาปรึกษาและติดตามการทางานของนักศึกษา
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให๎เพียงพอตํอการใช๎งานมีเจ๎าหน๎าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให๎อยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งาน
4. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช๎อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การทางานนอกเวลา
5. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห๎องปฏิบัติการของ
โปรแกรมวิชา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมินคุณภาพข๎อเสนอโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาวิชา และคณะกรรมการพิจารณาโครงการพิเศษ
2. ประเมิน ความก๎าวหน๎ าในระหวํางการทางานโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึก ษาพูด คุยและ
ตรวจสอบเอกสารรายงาน
3. ประเมิ น การน าเสนอผลงานในรู ป แบบสื่ อ คอมพิ ว เตอร์ แ ละชิ้ น งาน โดยอาจารย์ ป ระจ าวิ ช า
และคณะกรรมการพิจารณาโครงการพิเศษ
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4. ประเมิน ผลการท างานของนั ก ศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่ เกิ ดขึ้ น
ในแตํละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ
1. มีความชานาญทักษะทางวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไมํต่ากวํา 180 ชั่วโมงตลอด
หลักสูตร
2. มีทักษะการใช๎ภาษาที่ 3 ได๎แกํ ภาษามาเลย์หรือ 1. รํวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษามาเลย์หรือภาษา
ภาษาอินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย ของคณะ/มหาวิทยาลัย ไมํต่ากวํา 80%
2. ผํานเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู๎
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(1) มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มุํงมั่นในการทางานให๎สาเร็จ
เป็นแบบอยํางที่ดีของสังคม
(2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ
ดาเนินชีวิต
(3) สุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกาลเทศะใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น
(4) มีจิตสานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เคารพกฎ ระเบียบ และข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) ทาโครงการเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตอยํางมีคุณธรรมจริยธรรม
(2) ศึกษาผู๎ประสบความสาเร็จในการใช๎ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน
(4) ยกตัวอยํางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุํม เชํน การแสดงบทบาทสมมุติ
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2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตอยํางมีคุณธรรม
จริยธรรม
(2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(3) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน
(4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุํม
2.1.2 ด้านการตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข๎าใจในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใ ช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้า นการตระหนักและสานึกในความ
เป็นไทย
(1) บทบาทสมมุติ
(2) จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย
(3) ศึกษาชุมชน
(4) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน
(5) มอบหมายงานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเป็นรายกลุํม / รายบุคคล
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(1) เพื่อนประเมินเพื่อน
(2) ประเมินจากการนาเสนอกิจกรรม/โครงการ
(3) ประเมินจากการรายงาน
(4) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน
(5) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุํม
2.1.3 ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง
ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจ
และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
(1) มีความรอบรู๎อยํางกว๎างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถ
นาไปใช๎ในการดาเนินชีวิตได๎
(2) บูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มี
โลกทั ศ น์ ก ว้ า งไกล เข้ า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
(1) มอบหมายหัวข๎องานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเรื่องที่สอดคล๎องกับศาสตร์ที่เป็น
พืน้ ฐานของชีวิต
(2) แสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจาวันผําน
กิจกรรมกลุํม
(3) นาเสนองานโดยบูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
(4) มอบหมายให๎ค๎นคว๎าข๎อมูล คาศัพท์ ประโยคอื่นๆ นอกเหนือจากบทเรียน
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ
(1) ประเมินจากการใช๎ภาษาในการสื่อสาร
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
(3) ประเมินผลจากการบ๎าน ชิ้นงานที่ได๎รับมอบหมาย
2.1.4 ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
(1) มีความรู๎ ความเข๎าใจ สาระสาคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานการ
ดารงชีวิต
(2) มีความเข๎าใจ ความแตกตํางระหวํางบุคคล และวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับ
บทบาทหน๎าที่ และความรับผิดชอบ
(3) สามารถเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรํางกาย จิตใจ ด๎วยความเฉลียวฉลาด
(4) สามารถแสวงหาข๎อมูล ความรู๎ จากแหลํงและวิธีการที่หลากหลาย
(5) ตระหนักรู๎ศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให๎ดารงชีวิตอยํางมี
ความสุขและยั่งยืน
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(1) มอบหมายงานให๎นักศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย
(2) มอบหมายงานที่สามารถใช๎แหลํงข๎อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค๎นคว๎า
(3) กาหนดให๎นักศึกษาอ๎างอิงแหลํงที่มาของข๎อมูลที่ค๎นคว๎า
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2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(1) สังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน
(2) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู๎
(3) ตรวจสอบข๎อมูลอ๎างอิงของนักศึกษา
2.1.5 ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม
(1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตํางๆ เพื่อ
แก๎ไขปัญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตํอประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไมํวําจะ
ด๎วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข๎อมูลเพื่อชี้ให๎เห็น
ความนําเชื่อถือ และให๎ข๎อสรุปอันจะนาไปสูํการตัดสินใจที่ถูกต๎อง
เหมาะสม
(3) สามารถให๎ความรู๎พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นในการแก๎ปัญหาใน
สถานการณ์ตํางๆ
(4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก๎ไขปัญหาอยําง
บูรณาการและสร๎างสรรค์ได๎
(5) สามารถใช๎ทักษะการคิดพัฒนาให๎ เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต
และแนวทางความเป็นไปได๎ที่จะบรรลุเปูาหมายที่กาหนด และได๎ผลของ
การคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม
(1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกทักษะการคิด
แบบตํางๆ เพื่อแก๎ไขปัญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ
(2) ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาค๎นคว๎าปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และใช๎ทักษะ
การคิดแก๎ปัญหาอยํางบูรณาการและสร๎างสรรค์
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม
(1) พิจารณากรณีศึกษา โดยเน๎นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก๎ปัญหา
อยํางสร๎างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
(2) ประเมินผลข๎อมูลจากการค๎นคว๎า ด๎วยการประเมินตามสภาพจริง เชํน
ประเมินการนาเสนอชิ้นงาน การตอบคาถาม
(3) ประเมินโดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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2.1.6 ด้านจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก
(1) มีทักษะการทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให๎เข๎ากับ
วัฒนธรรมองค์กรได๎
(2) ตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎อื่น และยอมรับในความ
แตกตํางหลากหลายของมนุษย์
(3) มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิ ดชอบตํอประโยชน์ สํว นรวม
และมีจิตสานึกรักท๎องถิ่น
(4) สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาของกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ทั้งในฐานะ
ผู๎นาและผู๎ตาม
(5) ตระหนักในคุณคําของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทย และ
ประชาคมนานาชาติ
2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็ น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
(1) ทาโครงการ
(2) บทบาทสมมุติ
(3) การนาเสนอ
2.1.6.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ด้า นจิต อาสาและส านึ ก สาธารณะ เป็ น
พลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
(1) ตรวจโครงการ
(2) ให๎เพื่อนประเมิน
(3) ผู๎สอนรํวมประเมิน
2.1.7 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2.1.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
(1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู๎ด๎านตํางๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได๎
(3) สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารและนาเสนอข๎อมูลขําวสาร
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลกในปัจจุบัน
(5) ตระหนักรู๎ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอชีวิตและสังคม และสามารถ
เลือกใช๎เทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับตนเองได๎
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2.1.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
รู้เท่าทัน
(1) กาหนดหัวข๎อให๎นักศึกษาค๎นคว๎าเพื่อนาเสนอผลงานโดยใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) จัดกิจกรรมกลุํมในการรวบรวมข๎อมูลที่กาหนดและรํวมอภิปรายความ
นําเชื่อถือ
(3) นาเสนอข๎อมูลโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.1.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่ า
ทัน
(1) ประเมินผลงานของนักศึกษาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู๎
(2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
(3) ประเมินผลจากการใช๎ภาษาในการสื่อสาร
2.1.8 ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) สามารถใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได๎อยํางเหมาะสม
(2) สามารถเลือกใช๎ภาษาในบริบทที่แตกตํางได๎อยํางเหมาะสม
2.1.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยํางการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน
(2) เปิดโอกาสให๎นักศึกษานาเสนอผลงานการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิต
ประจา เป็นรายกลุํม / บุคคล
(3) มอบหมายให๎นักศึกษาค๎นคว๎า แสดงบทบาทสมมติ และทากิจกรรมเป็น
รายบุคคล / กลุํม
2.1.8.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(1) ประเมินผลการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร การแสดงบทบาทสมมติ
(2) ประเมินผลงานกลุํม และประเมินซึ่งกันและกัน
(3) สังเกตพฤติกรรมระหวํางเรียน
(4) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
(5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
(6) นาเสนอผลงานการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
(4) มีสัมมาคารวะ และให๎ความเคารพตํอผู๎อาวุโส
2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) กาหนดข๎อตกลงรํวมกันเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงตํ อเวลา และ
การแตํงกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) จั ดกิจกรรมเพื่อฝึกภาวะความเป็นผู๎ นาและฝึ กการรับผิดชอบในการ
ทางานรํวมกันเป็นทีม
(3) อาจารย์ผู๎ สอนจะต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีให๎ กับนักศึกษา รวมถึงมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
มีการสํงเสริมให๎กาลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ
เสียสละ และทาประโยชน์ตํอสังคม
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข๎าชั้นเรียนการสํงงานที่
ได๎มอบหมายตามระยะเวลาที่กาหนด
(2) ประเมินจากการมีวินัยและการเข๎ารํวมกิจกรรมทั้งในและนอกโดย
พร๎อมเพรียงกันของนักศึกษา
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย โดยประเมิน
เป็นรายบุคคลและรายกลุํม
2.2.2 ความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู๎ในสาขาวิชาที่เรียนและเข๎าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
(2) ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าของศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง
(3) มีความสามารถนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎
(4) มีความสามารถในการถํายทอดและเผยแพรํความรู๎
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2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ ผู๎เรียนสามารถแสดงความ
คิดเห็นและมีสํวนรํวมได๎อยํางเต็มที่
(2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การอภิปราย
การฝึกปฏิบัติจริง
(3) จัดให๎มีการเรียนรู๎จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน
(4) จั ด กิ จ กรรมสั มมนาทางวิ ช าการเพื่ อแลกเปลี่ ย นความรู๎ โ ดยวิ ทยากร
ผู๎เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก
(5) จัดให๎มีรายวิชาโครงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาชีพ
2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบยํอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากการจัดทารายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน
(4) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
การปฏิบัติสหกิจศึกษา
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดและวางแผนการทางานอยํางเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาได๎
(3) สามารถประยุกต์ความรู๎เพื่อใช๎ในการแก๎ไขปัญหาได๎
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีการอภิปรายในชั้นเรียนในประเด็นที่นําสนใจเพื่อแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็น
(2) ให๎ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยน าความรู๎ ที่ มี ม าวิ เ คราะห์ เ พื่ อ แก๎ ปั ญ หาใน
ประเด็นตํางๆ
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) แบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน
(2) แบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน
(3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎า เชํน รายงาน
งานวิจัยหรือการสัมมนา เป็นต๎น
(4) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา
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2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสาร และปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎
2) สามารถทางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู๎อื่น
3) มีความรับผิดชอบตํอองค์กรและสังคมสามารถทางานรํวมกับ
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนเป็นสาคัญ และเปิดโอกาส
ให๎ผู๎เรียนได๎แสดงความคิดเห็น
2) เน๎นการทางานเป็นกลุํมเพื่อสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางกัน
และมีภาวะผู๎นา
3) ให๎การสํงเสริมกิจกรรมที่ต๎องมีปฏิสัมพันธ์กับหนํวยงานทั้งภายใน และ
ภายนอก
4) สํงเสริมให๎นักศึกษาเรียนรู๎วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให๎แนวทางในการปรับตัวที่ดี
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู๎นาและ
ผู๎ตามขณะทากิจกรรมรํวมกัน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใสํในการทางานกลุํม
การนาเสนอผลงานกลุํม
3) ประเมินจากความครบถ๎วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในงานที่ได๎รับ
มอบหมาย
4) ประเมินจากการนาเสนอ และการจัดทารายงานที่อาจารย์ มอบหมาย
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห์ปัญหา
ค๎นคว๎าหาข๎อมูล จัดเก็บและการนาเสนอได๎
2) สามารถแก๎ปัญหาโดยการใช๎เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข๎ อง
มาใช๎ในการวิเคราะห์ แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก๎ไข
ปัญหาได๎อยํางสร๎างสรรค์
(3) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ
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2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สนับสนุนให๎นักศึกษาใช๎อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข๎อง
(2) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาตํางๆ จากกรณีศึกษาหรือ
สถานการณ์จาลอง
(3) เน๎นการเรียนการสอนที่ผู๎เรียนเป็นสาคัญและเปิดโอกาสให๎แสดง
ความคิดเห็นอยํางเทําเทียมกันทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็น
สํวนตัว และการสรุปมติความเห็นของกลุํม
(4) จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยี
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากความสามารถนาเครื่องมือที่มีอยูํมาประยุกต์ใช๎ได๎อยําง
เหมาะสม และตรงตามความต๎องการ
2) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหาได๎
อยํางถูกต๎อง ชัดเจน และเกิดประสิทธิผล
3) ประเมินทักษะในการนาเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางเหมาะสม
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู้รายวิชา
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(1) มีวินัยและความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ มุํงมั่นในการทางานให๎สาเร็จ เป็นแบบอยํางที่ดี
ของสังคม
(2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญญู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการดาเนินชีวิต
(3) สุภาพ อํอนน๎อมถํอมตน รู๎จักกาลเทศะใจกว๎าง รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
(4) มีจิตสานึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ
และข๎อบังคับตํางๆ ขององค์กรและสังคม
3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(1) มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข๎าใจในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
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3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
(1) มีความรอบรู๎อยํางกว๎างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนาไปใช๎
ในการดาเนินชีวิตได๎
(2) บูรณาการความรู๎ในรายวิชาที่เรียนกับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(1) มีความรู๎ ความเข๎าใจ สาระสาคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานการดารงชีวิต
(2) มีความเข๎าใจ ความแตกตํางระหวํางบุคคล และวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับบทบาท
หน๎าที่ และความรับผิดชอบ
(3) สามารถเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งรํางกาย จิตใจ ด๎วยความเฉลียวฉลาด
(4) สามารถแสวงหาข๎อมูล ความรู๎ จากแหลํงและวิธีการที่หลากหลาย
(5) ตระหนักรู๎ศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให๎ดารงชีวิตอยํางมีความสุขและ
ยั่งยืน
3.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม
(1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตํางๆ เพื่อแก๎ไข
ปัญหาได๎อยํางรอบด๎านและมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมตํอประเด็นปัญหาหนึ่งๆ ไมํวําจะด๎วยการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข๎อมูลเพื่อชี้ให๎เห็นความนําเชื่อถือ และให๎
ข๎อสรุปอันจะนาไปสูํการตัดสินใจที่ถูกต๎องเหมาะสม
(3) สามารถให๎ความรู๎พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จาเป็นในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์
ตํางๆ
(4) สามารถศึกษาปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก๎ไขปัญหาอยําง บูรณาการ
และสร๎างสรรค์ได๎
(5) สามารถใช๎ทักษะการคิดพัฒนาให๎เกิดปัญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
แนวทางความเป็นไปได๎ที่จะบรรลุเปูาหมายที่กาหนด และได๎ผลของการคิดเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
3.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก
(1) มีทักษะการทางานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให๎เข๎ากับวัฒนธรรมองค์กร
ได๎
(2) ตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ของตนเองและผู๎อื่น และยอมรับในความแตกตําง
หลากหลายของมนุษย์
(3) มีน้าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตํอประโยชน์สํวนรวม และมี
จิตสานึกรักท๎องถิ่น
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(4) สามารถชํวยเหลือและแก๎ปัญหาของกลุํมได๎อยํางสร๎างสรรค์ทั้งในฐานะผู๎นาและผู๎
ตาม
(5) ตระหนักในคุณคําของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ
3.1.7 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
(1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู๎ด๎านตํางๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช๎เทคโนโลยีในการสืบค๎น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได๎
(3) สามารถเลือกใช๎เทคโนโลยีในการติดตํอสื่อสารและนาเสนอข๎อมูลขําวสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
(4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบัน
(5) ตระหนักรู๎ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตํอชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช๎
เทคโนโลยีให๎เหมาะสมกับตนเองได๎
3.1.8 ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) สามารถใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได๎อยํางเหมาะสม
(2) สามารถเลือกใช๎ภาษาในบริบทที่แตกตํางได๎อยํางเหมาะสม
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อยํางมี
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8.1

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

7.5



7.4



7.3

GEL0303 ภาษาพมําเพื่อการสื่อสาร

7.2



7.1



6.5



6.4

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
GEL0302 ภาษาอิ น โดนี เ ซี ย เพื่ อ การ
สื่อสาร

6.3



6.2



6.1

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

5.5



5.4



5.3

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
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5.1



4. มีทักษะการแสวงหา 5. มีทัก ษะความคิดแบบ 6. มี จิ ต อาสาและส านึ ก 7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู๎ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ องค์รวม
สาธารณะเป็ น พลเมื อ งที่ มี อยํางรู๎เทําทัน
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ยํ า ง
คุณคําของสังคมโลก
ตํอเนื่อง

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3.2

รายวิชา

3.มี ค ว า ม
รอบรู๎ อ ยํ า ง
กว๎างขวาง มี
โ ล ก ทั ศ น์
ก ว๎ า ง ไ ก ล
เ ข๎ า ใ จ แ ล ะ
เ ห็ น คุ ณ คํ า
ข อ ง ตน เอ ง
ผู๎ อื่ น สั ง ค ม
ศิ ล ป วั ฒ น ธรรมและ
ธรรมชาติ
3.1

2.
ตระหนัก
แ ล ะ
สานึก ใน
ความ
เป็นไทย

2.1

1.คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรมในการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต บ น
พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการเรียนรู้

1.1
1.2
1.3
1.4

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง














 
 


























































กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
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GEH0403 มนุษย์กับความงาม
GEH0404 พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ แ ละการ

พัฒนาตน
GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู๎
GEH040 7 ก ฎ ห มา ย พื้ นฐ า น เพื่ อ
คุณภาพชีวิต
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5.3



5.2



5.1

1.1
1.2
1.3
1.4

GEH0401 วิถีลุํมน้าทะเลสาบสงขลา
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GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
ก ลุ่ ม วิ ช า ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์

4. มีทักษะการแสวงหา 5. มีทัก ษะความคิดแบบ 6. มี จิ ต อาสาและส านึ ก 7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู๎ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ องค์รวม
สาธารณะเป็ น พลเมื อ งที่ มี อยํางรู๎เทําทัน
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ยํ า ง
คุณคําของสังคมโลก
ตํอเนื่อง

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

รายวิชา

3.มี ค ว า ม
รอบรู๎ อ ยํ า ง
กว๎างขวาง มี
โ ล ก ทั ศ น์
ก ว๎ า ง ไ ก ล
เ ข๎ า ใ จ แ ล ะ
เ ห็ น คุ ณ คํ า
ข อ ง ตน เอ ง
ผู๎ อื่ น สั ง ค ม
ศิ ล ป วั ฒ น ธรรมและ
ธรรมชาติ
3.2

2.
ตระหนัก
แ ล ะ
สานึก ใน
ความ
เป็นไทย

3.1

1.คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรมในการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต บ น
พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง

2.1

ผลการเรียนรู้
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6.1



5.5



5.4



5.3

2.1


GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
GES0701 อาหารและโภชนาการ

เบื้องต๎น
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณา
การ
GES0801 งานชํางในชีวิตประจาวัน






5.2

1.1
1.2
1.3
1.4

GEH0409 วิถีอาเซียน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
GES0501 วิเคราะห์การคิด

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม
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GEH0408 เรี ย นรู๎ คุ ณ ธรรมน าชี วิ ต
  
พอเพียง

4. มีทักษะการแสวงหา 5. มีทัก ษะความคิดแบบ 6. มี จิ ต อาสาและส านึ ก 7. ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู๎ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ องค์รวม
สาธารณะเป็ น พลเมื อ งที่ มี อยํางรู๎เทําทัน
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ยํ า ง
คุณคําของสังคมโลก
ตํอเนื่อง

5.1

รายวิชา

3.มี ค ว า ม
รอบรู๎ อ ยํ า ง
กว๎างขวาง มี
โ ล ก ทั ศ น์
ก ว๎ า ง ไ ก ล
เ ข๎ า ใ จ แ ล ะ
เ ห็ น คุ ณ คํ า
ข อ ง ตน เอ ง
ผู๎ อื่ น สั ง ค ม
ศิ ล ป วั ฒ น ธรรมและ
ธรรมชาติ

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

2.
ตระหนัก
แ ล ะ
สานึก ใน
ความ
เป็นไทย

3.2

1.คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรมในการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต บ น
พื้ น ฐ า น ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง

3.1

ผลการเรียนรู้
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความเสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม
(3) เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น
(4) มีสัมมาคารวะ และให๎ความเคารพตํอผู๎อาวุโส
3.2.2 ความรู้
(1) มีความรู๎ในสาขาวิชาที่เรียนและเข๎าใจขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน
(2) ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าของศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง
(3) มีความสามารถนาความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานได๎
(4) มีความสามารถในการถํายทอดและเผยแพรํความรู๎
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดและวางแผนการทางานอยํางเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาได๎
(3) สามารถประยุกต์ความรู๎เพื่อใช๎ในการแก๎ไขปัญหาได๎
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสาร และปรับตัวเข๎ากับผู๎อื่นได๎
(2) สามารถทางานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู๎อื่น
(3) มีความรับผิดชอบตํอองค์กรและสังคมสามารถทางานรํวมกับ
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห์ปัญหา ค๎นคว๎าหาข๎อมูล
จัดเก็บและการนาเสนอได๎
(2) สามารถแก๎ปัญหาโดยการใช๎เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง มาใช๎ในการ
วิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางสร๎างสรรค์
(3) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

2

3

4

1
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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กลุ่มวิชาแกน
5001402 หลักวิทยาศาสตร์ชวี ภาพพื้นฐาน
สาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
5001403 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน
สาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
5001404 จุลชีววิทยาพื้นฐานสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
5001405 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต๎นสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
5002401 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช๎งานสาหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร
5003404 พันธุศาสตร์เบื้องต๎นสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
5003902 โครงการพิเศษ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
1552608 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
5002102 การบริหารจัดการฟาร์ม
5003202 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
5003903 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร
5004910 สัมมนาทางการผลิตสัตว์
5004911 สัมมนาทางการผลิตพืช
5012103 ดินและปุ๋ย
5123101 ทักษะงานชํางและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเบื้องต๎น
5133103 การสํงเสริมและการถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

มคอ.2

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2
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4

1
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กลุ่มวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีการเกษตร
5161102 การผลิตพืช
5172601 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตํอภาคการเกษตร
5173603 การประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์
5203104 การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร
กลุ่มวิชาเนื้อหา (บังคับแขนงวิชาการผลิตพืช)
5012401 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช
5112103 การจัดการน้าเพื่อการผลิตพืช
5161301 เทคโนโลยีการผลิตผัก
5162602 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรํ
5163403 เทคโนโลยีการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ
5163502 เทคโนโลยีการผลิตไม๎ผล
5171101 การขยายพันธุ์พืช
5172301 การพัฒนาพันธุ์พืช
กลุ่มวิชาเนื้อหา (เลือกแขนงวิชาการผลิตพืช)
5013104 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
5013205 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
5014605 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน
5083102 ศัตรูพืชและการจัดการ
5163103 พืชเศรษฐกิจภาคใต๎

1. คุณธรรม จริยธรรม

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

มคอ.2

รายวิชา

2

3

4

1
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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กลุ่มวิชาเนื้อหา (เลือกแขนงวิชาการผลิตพืช)
5163104 พืชท๎องถิ่นและการใช๎ประโยชน์
5163105 การประยุกต์ใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืช
5163203 การจัดสวนและการตกแตํงสถานที่
5163404 เทคโนโลยีการผลิตกล๎วยไม๎
5163603 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
5163604 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ
5163701 เทคโนโลยีการผลิตข๎าว
5163801 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน
5173104 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
5173202 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลของพืช
5173407 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
5173408 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
5173409 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
5173410 เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืช
5173411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
5173703 การผลิตผักอินทรีย์
5173704 การผลิตผลไม๎อินทรีย์
5173705 การผลิตพืชไรํอินทรีย์
5173706 การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
5204101 การตลาดสินค๎าเกษตร

1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2 3

มคอ.2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเนื้อหา (บังคับแขนงวิชาการผลิตสัตว์)
5181101 การผลิตและการจัดการฟาร์มไกํเนื้อ
5181401 เทคโนโลยีอาหารสัตว์
5182201 การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร
5182301 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ
5182401 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
5183301 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ
5183501 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
5192101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต๎น
5193101 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป
กลุ่มวิชาเนื้อหา (เลือกแขนงวิชาการผลิตสัตว์)
5003111 กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์และการปศุสัตว์
5163702 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์
5183101 การผลิตและการจัดการฟาร์มไกํไขํ
5183102 การฟักไขํและการจัดการโรงฟัก
5183302 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม
5183601 โรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อการผลิตสัตว์
5183602 เทคนิคการผลิตสัตว์เฉพาะอยําง
5183603 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
5183604 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
5183605 การใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

กลุ่มวิชาเนื้อหา (เลือกแขนงวิชาการผลิตสัตว์)
5193101 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์
5193102 การผสมเทียมสัตว์
5193301 ยาและการใช๎ยาสัตว์
5193302 การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย
5193303 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
5193304 เทคโนโลยีการแปรรูปน้านม
5193305 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว์
5204102 ตลาดธุรกิจปศุสัตว์
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5004806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านการผลิตสัตว์
5004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านการผลิตพืช
5004907 โครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์
5004908 โครงการพิเศษทางการผลิตพืช
7000390 การเตรียมความพร๎อมสหกิจศึกษา
7000490 สหกิจศึกษา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
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1

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

มคอ.2

102

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช๎ เกณฑ์ การประเมินตามข๎อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏสงขลา วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ให๎มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตํางๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบํงเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
B+
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
C+
คํอนข๎างดี (Fairly Good)
2.5
C
พอใช๎ (Fair)
2.0
D+
อํอน (Poor)
1.5
D
อํอนมาก (Very Poor)
1.0
E
ตก (Fail)
0.0
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนกาหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้
ระดับการประเมิน
ผลการศึกษา
P (Pass)
ผําน
F (Fail)
ไมํผําน
ระบบคะแนนนี้ใช๎สาหรับการประเมินผลรายวิชาที่ให๎ประเมินผลโดยไมํมีคําระดับคะแนน และวิชา
ที่ได๎ผลประเมิน F นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนใหมํจนกวําจะสอบผําน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีกระบวนการ ดังนี้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 อาจารย์ผู๎รับผิดชอบรายวิชาตรวจสอบความสอดคล๎องของข๎อสอบกับวัตถุประสงค์ ของรายวิชา
และผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2.1.2 อาจารย์ในสาขาวิชาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาให๎เป็นไปตามเกณฑ์
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 สาขาวิชาติดตามประเมินความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของบัณฑิตที่มีตํอหลักสูตร
2.2.2 มหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต
2.2.3 สาขาวิชาติดตามความก๎าวหน๎า หรือความต๎องการการพัฒนาของบัณฑิตเพื่อเป็นข๎อมูลในการ
จัดโครงการพัฒนาศิษย์เกํา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การส าเร็ จ การศึกษาตามหลั กสู ตรให๎ เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ สงขลา วําด๎ว ยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวดที่ 9 การสาเร็จการศึกษามีข๎อความดังนี้
ข๎อที่ 27 การขอรับและอนุมัติปริญญา
27.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ต๎องศึกษารายวิชาตํางๆ ครบถ๎วน และผํานเกณฑ์อื่นตาม
ข๎อกาหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ตั้งแตํ 2.00 ขึ้นไป
ไมํมีผลการสอบตกในรายวิชาบังคับและมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
27.2 ให๎นักศึกษายื่นคาร๎องขอรับปริญญาตํอสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 30
วัน นับแตํวันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุด ท๎ายที่นักศึกษาคาดวําจะสอบได๎หนํวยกิตครบถ๎วนตามหลักสูตร
และในกรณีที่นักศึกษายังไมํขออนุมัติสาเร็จการศึกษา ด๎วยมีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมใน
ภาคการศึกษาถัดไป นักศึกษาต๎องยื่นคาร๎องขออนุมัติตํอมหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์กํอนการสอบปลาย
ภาค โดยมี ร ะยะเวลาที่ ศึก ษาเพิ่ ม เติ ม รวมกับ ระยะเวลาที่ ศึก ษาตามหลั ก สู ต รแล๎ ว ต๎ องไมํเ กิ น ระยะเวลา
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
27.3 นักศึกษาจะต๎องไมํมีพันธะใดๆ ตํอมหาวิทยาลัยจึงจะได๎รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญา
27.4 นักศึกษาที่สมควรได๎รับการเสนอชื่อให๎ได๎รับปริญญา จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความประพฤติที่ไมํ
ขัดตํอกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย วําด๎วยวินัยนักศึกษา
27.5 นักศึกษาต๎องผํานการเตรียมความพร๎อมและการทากิจกรรมครบถ๎วนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
27.6 นักศึกษาต๎องสอบผํานการประเมินผลความรู๎และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
27.7 สภามหาวิทยาลัยเป็นผู๎พิจารณาอนุมัติการให๎ปริญญา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ใหม่ ให๎มีความรู๎และเข๎าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และมหาวิทยาลัย
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เชํน รายละเอียด
หลักสูตร คูํมือการศึกษาและหลักสูตร คูํมืออาจารย์ กฎระเบียบตํางๆ
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
1.4 มีอาจารย์พี่เลี้ยงช่วยเหลือและให้คาแนะนาในการทางานของอาจารย์ใหม่
1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการทางานอย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพิ่มพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์เพื่อสํงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยํางตํอเนื่อง การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ตํางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตํางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สํงเสริมให๎มีการศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การรํวมเครือขําย
วิชาชีพ
2.2.2 สํงเสริมให๎มีการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านตํางๆ เชํน การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ
การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตํอ การอบรมระยะสั้น
2.2.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจานวน
6 คน โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์เพียงหลักสูตรเดียว ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน
1 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท จานวน 5 คน อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่เปิดสอน
จ านวน 5 คน และมี คุ ณ วุ ฒิ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาที่ เ ปิ ด สอนจ านวน 1 คน และทุ ก คนท าหน๎ าที่ เ ป็ น อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา และกาหนดให๎รอบของการปรับปรุงหลักสูตร คือ 5 ปี
ของการปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได๎ มีการดาเนินงานให๎ เป็นไปตามตัวบํงชี้
ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ เชํน อาจารย์ประจาหลักสูตรไมํต่ากวําร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุมวางแผน
ติดตามและทบทวนผลการดาเนินงาน มีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล๎ องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีการจัดทาเอกสารรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.3 และ มคอ.4) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรมีการจัดทา
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา มีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ มีการปรับปรุงการเรียนการสอนจากรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
อาจารย์ใหมํของหลักสูตรได๎รับการปฐมนิเทศเพื่ อชี้แจงแนวทางในการทางาน อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได๎รับการพัฒนาความรู๎ในแตํละปีการศึกษา รวมทั้ง อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได๎รับผลการประเมินความพึงพอใจตํอการสอนจากนักศึกษาในแตํละรายวิชาไมํต่ากวํา 3.50
จากคะแนนเต็ม 5.00 และประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ ไมํน๎อยกวํา 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
2. บัณฑิต
คุณภาพบั ณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ได๎มีการกาหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว๎ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู๎อยํางน๎อย 5 ด๎าน
คือ (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด๎านความรู๎ (3) ด๎านทักษะทางปัญญา (4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรมีการดาเนิน การประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยอาศัยข๎อมูลจากผู๎ใช๎บัณฑิตด๎วยการขอเข๎า
สัมภาษณ์ หรือการสํงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหมํที่จบการศึกษาและเข๎าทางานใน
สถานประกอบการนั้ น ๆ และจานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู๎ใช๎บัณฑิตจะต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 20
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ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจานวนของบัณฑิต (ร๎อยละ) ที่ได๎งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
หลั ก สู ต รมี ร ะบบและกลไกลในการรั บนั กศึ กษา และน าระบบและกลไกดัง กลํ าวมาใช๎ ในการรั บ
นักศึกษา โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรรํวมกับโปรแกรมวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย รับนักศึกษาตามแผน
ที่วางไว๎ ในแตํละปีการศึกษา โดยสานักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู๎ดาเนินการในการรับนักศึกษา
และมีตัวแทนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน๎าที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษา มีการกากับติดตามนักศึกษาโดย
กาหนดให๎อาจารย์ที่ปรึกษามีตารางการให๎คาแนะนาและคาปรึกษาแกํนักศึกษาทั้งในด๎านวิชาการและการใช๎ชีวิต
ในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการตําง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา พร๎อมทั้งสํงเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21
4. อาจารย์
มีการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยอาจารย์ใหมํจะต๎องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นอยํางน๎อยในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยูํเดิม
อยํางตํอเนื่อง โดยการพิจารณากรอบอัตรากาลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาตํอ) รํวมกับคณะเพื่อให๎
อาจารย์ได๎ศึกษาตํอระดับปริญญาเอก และสํงเสริมการทาผลงานวิชาการและการทาวิจัย ของอาจารย์ประจา
หลักสู ตร นอกจากนี้หลั กสูตรรํว มกับ คณะจัดสรรงบประมาณให๎อาจารย์ประจาหลั กสูตรได๎มีการเผยแพรํ
ผลงานวิจัย มีการจัดสรรวิชาสอนตรงกับความชานาญของอาจารย์ผู๎สอนและมีการเกลี่ยจานวนภาระงานสอน
ให๎มีความเหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเอกสาร มคอ.3, มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 ตามกาหนดเวลา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรมีการจัดทาหลักสูตรโดยมีการวิจัยรายงานการศึกษาความเป็นไปได๎ในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย นักเรียน ผู๎ใช๎
บั ณ ฑิ ต (ทั้ ง เอกชนและราชการ) ศิษ ย์ เ กํา , ศิษ ย์ ปั จจุ บั น นั ก วิ ช าการ ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน อาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนาผลการประเมิน และข๎อเสนอแนะที่ได๎มาใช๎ในปรับปรุงหลักสูตร พร๎อมทั้งได๎จัดให๎
มีการยกรําง และสัมมนาวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุงโดยเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมใน
ศาสตร์ด๎านเกษตรมารํวมให๎ข๎อมูล จากนั้นจึงยื่นตํอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง
หลักสูตรและเริ่มรับนักศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดทาหลักสูตรได๎รับความเห็นชอบและดาเนินการเปิดรายวิชา
แล๎ว อาจารย์ ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรต๎องคานึงถึงการวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให๎ผู๎สอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนให๎กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกัน
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ทุกกลุํม ผู๎สอนใช๎วิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย
และสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการเรียนการสอน
สาหรับการประเมินผู๎เรียน หลักสูตรมีการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎ตรง
ตามวั ตถุ ป ระสงค์ ที่ก าหนดไว๎ ในเอกสาร มคอ.2 แตํ ล ะรายวิ ช าในหลั ก สู ต รมี การก าหนดน้าหนั กของ
องค์ประกอบในการประเมินให๎สอดคล๎องกับจุดเน๎นภายในแตํละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู๎ของ
นักศึกษาโดยใช๎การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เชํน ข๎อสอบปรนัย ข๎อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลํา การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการฝึกภาคสนาม มีการกากับให๎มีการพัฒนาและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช๎ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักศึกษาให๎มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู๎ในรายวิชาที่มีหลายกลุํมเรียนให๎ได๎มาตรฐานเดียวกัน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎เพื่อ
น ามาวางแผนจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การให๎ เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น เชํ น ความพร๎ อ มของห๎ อ งปฏิ บั ติ ก ารและ
สถานีปฏิบัติการ การเตรียมความพร๎อมของห๎องเรียน สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ทั้งในด๎านแสงสวําง
อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใช๎สอยในห๎องเรียนให๎สอดคล๎องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัด
สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางด๎ า นสื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ เชํ น คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งฉายภาพทึ บ แสง จอภาพ
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง อุปกรณ์ โต๏ะ เก๎าอี้ ในห๎องเรียนให๎พร๎อมสาหรับใช๎งาน การจัดหาหนังสือ
สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เอกสาร ต ารา และสื่ อ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ใ นส านั ก วิ ท ยบริ ก าร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตลอดจนเครือขํายแบบไร๎สาย (wifi) ของมหาวิทยาลัย
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู๎ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ๎ า มี ) อยํ า งน๎ อ ย
ร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับ ปรุ งการจั ดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว
8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด๎านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี
11) ระดับ ความพึงพอใจของนั กศึกษาปี สุ ดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มี
ตํอคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํ
เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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เกณฑ์ประเมิน
หลั กสู ต รได๎ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ฯ ต๎อ งผํ า นเกณฑ์ ป ระเมิ น ดั งนี้ ตัว บํง ชี้ บัง คั บ
(ตัวบํงชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจานวนตัวบํงชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเปูาหมาย
ไมํน๎อยกวํา 80% ของตัวบํงชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบํงชี้บังคับและตัวบํงชี้รวมในแตํละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินกระบวนการที่ใช๎ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได๎วางแผนไว๎เพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนให๎มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให๎ พิจารณาจากตัวผู๎ เรียนโดยอาจารย์ผู๎สอน
จะต๎ อ งประเมิ น ผู๎ เ รี ย นวํา มี ค วามเข๎า ใจในเนื้ อหาของบทเรี ย นหรื อ ไมํ โดยประเมิ น จากการทดสอบยํ อ ย
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบคาถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต๎ตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว จะสามารถประเมินเบื้องต๎นได๎วําผู๎เรียนมีความเข๎าใจเนื้อหา
ของบทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไมํ หากผู๎ เรียนมีความเข๎าใจเนื้อหาบทเรียนต่ากวําเกณฑ์ที่
กาหนดหรือไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อ
การสอน รวมทั้งอาจต๎องจัดลาดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อให๎งํายตํอการทาความเข๎าใจ และหรือให๎มีการประชุม
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และขอคาแนะนา
การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได๎วําผู๎เรียนมีความ
เข๎าใจในเนื้อหาที่ได๎สอนไปหรือไมํ หากพบวํามีปัญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะทาให๎ผู๎เรียน
มีความเข๎าใจดีขึ้น สามารถสอบผํานเกณฑ์ที่กาหนดได๎
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด๎านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบใน
การสอน ความสามารถในการถํายทอดความรู๎ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชาการใช๎สื่อการสอนประกอบ
ทั้งนี้ ให๎ ทาทุกรายวิช าที่เปิ ดสอน และให๎ ส รุปผลการประเมินคุณภาพให๎ กับอาจารย์ผู๎ ส อน เพื่อเป็นข๎อมูล
ย๎อนกลับและนาไปปรับปรุงการสอนอยํางตํอเนื่อง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม หรือสัมมนากลุํมยํอย จาก
1) นักศึกษาปีสุดท๎าย และหรือ บัณฑิต
2) ผู๎ใช๎บัณฑิตและหรือ และสถานประกอบการ
3) ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ดาเนินการประเมินผลตามตัวบํงชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข๎อมูล ทาให๎ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตํละวิชา
กรณีที่พบปัญหาให๎จัดลาดับความสาคัญและความจาเป็น เพื่อวางแนวทางแก๎ไขปัญหาให๎เหมาะสมกับเวลา
เชํน ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรดาเนินการแก๎ไขในภาคการศึกษาตํอไป หรือปัญหาในเชิงนโยบาย
ควรเสนอมหาวิทยาลัยได๎รับทราบและดาเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อยํางไรก็ตามผู๎บริหารระดับ
สาขาวิชาจะต๎องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให๎หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนมีความทันสมัยและสอดคล๎องกับความต๎องการพัฒนาประเทศ

มคอ.2

112

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

มคอ.2

113

มคอ.2

114

มคอ.2

115

มคอ.2
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มคอ.2

117

มคอ.2
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มคอ.2

119

มคอ.2

120

มคอ.2

121

มคอ.2

122

มคอ.2

123

มคอ.2

124

มคอ.2

125

ภาคผนวก ข
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553

มคอ.2

126

มคอ.2

127

มคอ.2

128

มคอ.2

129

มคอ.2
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in
Agricultural Technology
แขนงวิชา : การผลิตพืช (Crop Production)
การผลิตสัตว์ (Animal Production)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต(เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อยํอ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):BachelorofTechnology (Agricultural
Technology)
ชื่อยํอ (ภาษาอังกฤษ) :B.Tech.(Agricultural Technology)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต
(เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อยํอ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology
(Agricultural Technology)
ชื่อยํอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Tech. (Agricultural
Technology)
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1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Agricultural
Technology
แขนงวิชา : การผลิตพืช (Crop Production)
การผลิตสัตว์ (Animal Production)
การผลิตสัตว์น้า (Aquaculture)

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กแกํ
ผู๎เรียน โดยทางคณะฯ มีแนวทางที่จะ
มี ก ารเพิ่ ม อี ก หนึ่ ง หลั ก สู ต ร และ
ปรั บ เปลี่ ย นตามผลการเรี ย นรู๎ ใน
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552

ไม่เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
3. ปรัชญาของหลักสูตร
3.ปรัชญาของหลักสูตร
เปลี่ยนแปลง เพื่อแสดงความชัดเจน
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ผลิตบัณฑิตสาขาวิช าเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู๎คูํ ในการดาเนินของหลักสูตร
แบํงออกเป็น 3 แขนงวิชา ได๎แกํ แขนงวิชาการผลิตพืช การ ผลิตสัตว์ คุณธรรม มีทักษะปฏิบัติ นาเทคโนโลยีทางการเกษตรและ
และการผลิตสัตว์น้า มุํงให๎การศึกษา สํงเสริมความรู๎ และประสบการณ์ ภูมิปัญญา สูํการพัฒนาท๎องถิ่น
เพื่อให๎ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท๎องถิ่น
ซึ่งเป็ นพื้น ฐานส าคัญของประเทศที่ครอบคลุ มประชากรจานวนมาก
โดยการประยุกต์ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีการเกษตร และภูมิปัญญา
ท๎ อ งถิ่ น เข๎ า ด๎ ว ยกั น และน ามาใช๎ เ พื่ อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี ก ารเกษตรที่ มี ค วามรู๎ คูํ คุ ณ ธรรม สามารถน าความรู๎ ไ ป
พัฒนาการเกษตรในท๎องถิ่น
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เปลี่ยนแปลง เพื่อแสดงความชัดเจน
เพื่อให๎ นั กศึกษามีคุณธรรมจริ ย ธรรมในการดาเนินชีวิต ประกอบ
เพื่อให๎นักศึกษาสามารถนาความรู๎ทางทฤษฎี ปฏิบัติการ ในการดาเนินของหลักสูตร
อาชี พ ด๎ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบตํ อ สั ง คม สามารถน าความรู๎ ท างทฤษฎี และประสบการณ์การฝึกงานในด๎านการผลิตพืช และผลิต
ปฏิบัติการ และประสบการณ์การฝึกงานในด๎านการผลิตพืช ผลิตสัตว์ สัตว์ มาปรับใช๎ในการคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาในการประกอบ
และการผลิ ตสั ตว์น้ า มาปรั บใช๎ในการคิดวิเคราะห์ แก๎ปัญหาในการ อาชีพอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม
ประกอบอาชีพอยํางเหมาะสมสอดคล๎องกับทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และ และวัฒนธรรมในท๎องถิ่น สามารถสื่อสารและปรับตัวในการ
วัฒนธรรมในท๎องถิ่น สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทางานรํวมกับ ทางานรํว มกับผู๎อื่นมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
ผู๎อื่น อีกทั้งสามารถนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และประกอบอาชี พด๎ ว ยความรั บผิ ด ชอบตํ อสั ง คม อี กทั้ ง
อยํางตํอเนื่อง
สามารถนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาพัฒ นาตนเองและวิช าชีพ
อยํางตํอเนื่อง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

132
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

5. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หนํวยกิต
6. ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แขนงวิชาการผลิตพืช
1. นายคริษฐ์สพล หนูพรหม
2. นายจิรพงศ์ สุขจันทร์
3. นางสาววนิดา เพ็ชร์ลมุล
แขนงวิชาการผลิตสัตว์
1. นายสันติ หมัดหมัน
2. นายทวีศักดิ์ ทองไฝ
3. นายรัญจวน อิสรรักษ์

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

7. หลักสูตร
จานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสร๎างหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- บังคับเรียน
- เลือกเรียน

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552
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5. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
129 หนํวยกิต
6. ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. นายคริษฐ์สพล หนูพรหม
2. นายจิรพงศ์ สุขจันทร์
3. นายปริญญา พานิช
4. นายสันติ หมัดหมัน
5. นายทวีศักดิ์ ทองไฝ
6. นายรัญจวน อิสรรักษ์
7. นางสาววิจิตรา ตุ๎งซี่
8. นายกานตกานท์ เทพณรงค์
9. นายวิณากร ที่รัก
7. หลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129
โครงสร้างหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
กลุํมวิชามนุษยศาสตร์
6
กลุํมวิชาสังคมศาสตร์
6
กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 9

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

129 หนํวยกิต
30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หนํวยกิต
3 หนํวยกิต

เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความ
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ
หลักเกณฑ์ของ (รําง) มาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์
และสาขาวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต โดย
- เพิ่มกลุํมวิช าแกนพื้นฐานเป็น 2
กลุํมใหญํ
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
93
36
48
27
21

หน่วยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต
หนํวยกิต

9 หนํวยกิต
8 หนํวยกิต
1 หนํวยกิต
6

หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หนํวยกิต
- เลือกเรียน
6 หนํวยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
- บังคับเรียน
3 หนํวยกิต
- เลือกเรียน
6 หนํวยกิต
7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
19 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
66 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน
36 หน่วยกิต
เทคโนโลยีการเกษตร
- กลุ่มวิชาเนื้อหา
30 หน่วยกิต
-บังคับเรียน
24 หนํวยกิต
-เลือกเรียน
6 หนํวยกิต
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
8 หน่วยกิต
หรือประสบการณ์วิชาชีพ
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
- ก ลุํ ม วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์
- กลุํมวิชาแกนเกษตร
- ปรับลดรายวิชาในกลุํมวิชาเฉพาะ
แขนงเลือก
- ปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช าในกลุํ ม วิ ช า
ประสบการณ์ ภ าคสนามและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
134

และเทคโนโลยี
7.2 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุํมวิชาแกน
กลุํมวิชาเฉพาะแขนง
- กลุํมวิชาบังคับเฉพาะแขนง
- กลุํมวิชาเลือกเฉพาะแขนง
กลุํมวิชาปฏิบัติการและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือเลือกสหกิจศึกษา
รํวมกับการเตรียมทักษะพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด
การอําน และการเขียน ให๎สามารถใช๎สื่อสารในชีวิตประจาวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยในด๎านการฟัง การ
พูด การอําน และการเขียน ให๎มีความรอบรู๎และสามารถใช๎
ภาษาสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น ได๎ อ ยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมาะสมตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย
Study and practice skills in listening,
speaking, reading and writing in Thai for the daily life
communication appropriately in various Thai
contexts.

1500303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communication I
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
เขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ติ ด ตํ อ ในสถานการณ์ ตํ า งๆ เพื่ อ สื่ อ
ความหมายในชีวิตประจาวัน

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communication II
การฝึ ก ทั ก ษะและกลวิ ธี ก ารอํ า น รวมทั้ ง การเขี ย น
ข๎อความสั้นๆ เพื่อการสื่อสารและฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด
เพื่อให๎ข๎อมูลและแสดงความคิดเห็น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
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GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
English for Today’s World
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
พัฒนาผู๎เรียนให๎ใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช๎
ในการศึกษาและการดารงชีวิตในโลกปัจจุบัน
Develop learners in using English as
a medium to access and retrieve information for
education and daily life applications.
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
English at Work
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ฝึ ก ทั ก ษะการใช๎ ภ าษาอั ง กฤษในบริ บ ทของการ
ทางาน และสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัคร
งาน สัมภาษณ์งาน และบริบทอื่นๆของการทางาน

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
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Practice English skills in work-related
contexts Make use of English for job seeking, job
applying, job interviewing, and other work-related
contexts.
1500310 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Chinese for Communication
Chinese for Communication
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
เรียนรู๎ระบบสั ท อักษรจีน วิธีก ารเขี ยนอัก ษรจี น
เขี ย นภาษาจี น โดยเน๎ น ทั ก ษะการฟั ง และการพู ด ส าหรั บ การ ฝึ ก ทั ก ษะฟั ง พู ด อํ า น เขี ย นภาษาจี น ในชี วิ ต ประจ าวั น
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
เรียนรู๎ การศึก ษาค๎น คว๎าภาษาจีน ด๎ว ยตนเองผํ านเทคโนโลยี
สมัย ใหมํ พร๎ อมทั้ง เรีย นรู๎ และเข๎ าใจความแตกตํ างระหวํา ง
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.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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1500311 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
Japanese for Communication
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
ฝึกทักษะการใช๎ภาษาญี่ปุน โดยเน๎นทักษะการฟัง
เขียนภาษาญี่ปุ น โดยเน๎ นทักษะการฟังและการพูดสาหรับการ และการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และเสริมสร๎าง
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
ความเข๎าใจด๎านสังคมและวัฒนธรรมระหวํางไทยและญี่ปุน
Study and practice skills in Japanese,
focusing on listening and speaking for daily
communication and promoting the understanding of
Thai and Japanese cultures.
1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Malay for Communication
Malay for Communication
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และ
เขียนภาษามาเลย์ โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดสาหรับการ การเขียน โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดสาหรับการสื่อสาร
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
สอดแทรกบริ บ ททางด๎ า นวั ฒ นธรรม เพื่ อ การน าไปใช๎ ใ น
ชีวิตประจาวัน
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.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

1500314 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
Korean for Communication
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
เขียนภาษาเกาหลี โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดสาหรับการ เขียนภาษาเกาหลี โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดสาหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
สื่อสาร ในชีวิตประจาวัน
Study and practice skills in listening,
speaking, reading and writing in Korean, focusing on
listening and speaking for daily life.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Burmese for Communication
Burmese for Communication
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และการ
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และ
เขีย นภาษาพมํ า โดยเน๎ น ทั กษะการฟังและการพูดส าหรับการ การเขียนภาษาพมํา โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดสาหรับ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน
การสื่อสาร ในชีวิตประจาวัน
Study and practice skills in listening,
speaking, reading and writing in Burmese, focusing on
listening and speaking for daily life.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills and Research
ความหมาย และความส าคั ญ ของสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงสารนิเทศใน
การศึกษาค๎นคว๎าภายในมหาวิทยาลัย และแหลํงสารนิเทศอื่นๆ
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใช๎เพื่อการศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วย ตนเอง

140

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Indonesian for Communication
การฝึกทักษะด๎านการฟัง การพูด การอําน และ
การเขียน โดยเน๎นทักษะการฟังและการพูดสาหรับการสื่อสาร
สอดแทรกบริบททางด๎านวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการนาไปใช๎
ในชีวิตประจาวัน
Study and practice skills in listening,
speaking, reading and writing in Indonesian, focusing
on listening and speaking for daily communication
and promoting the understanding of Thai and
Indonesian cultures.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Information for Learning
ความหมาย ความส าคั ญ และความต๎ อ งการ
สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงสารสนเทศ กลยุทธ์
การสืบค๎นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ
การอ๎ า งอิ ง และบรรณานุ ก รม การน าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบตํางๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

และวิธีการนาเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎าตามรูปแบบและขั้นตอนที่
Meaning and significance of information,
เป็นมาตรฐาน
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)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Philosophy and Religions
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมาย องค์ ประกอบ การวิ เคราะห์ ปั ญหา
ของปรัชญาและศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และ
ความแตกตํางระหวํางปรัชญาและศาสนา คุณคําที่แท๎จริงของ
ปรัชญาและศาสนา หลักคาสอนของศาสนาตํางๆ นาหลักธรรม
มาพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในระดั บ บุ ค คล ครอบครั ว สั ง คม
เพื่อให๎เกิดสันติภาพและสันติสุข
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
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1510313 ปรัชญาและศาสนา
3(3-0-6)
Philosophy and Religion
ความหมาย องค์ป ระกอบ ประเภท การวิเ คราะห์
ปั ญ หาของปรั ช ญาและศาสนาสาขาของปรั ช ญาให๎ เ ห็ น ถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ แ ละความแตกตํ า งระหวํ า งปรั ช ญาและศาสนา
เข๎าใจคุณคําที่แท๎จริงของปรั ชญาและศาสนา เรียนรู๎และเข๎าใจ
แนวคิดของปรัชญาและหลักคาสอนของศาสนาตํางๆ สามารถนา
หลักธรรมคาสอนของศาสนาดังกลําวมาใช๎พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อให๎เกิดสันติภาพและสันติสุขใน
สังคม

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

and religions for peace of life and peaceful societies.
เปลี่ยนแปลง

2000306 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
ศิล ปะในชีวิ ตประจ าวั น รสนิ ย ม องค์ป ระกอบทาง
ศิ ล ปะและหลั ก การออกแบบ โครงสร๎ า งและการตกแตํ ง การ
นาเอาศิลปะ และการออกแบบมาใช๎กับการแตํงกาย อาหาร การ
ตกแตํงบ๎านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ

เปลี่ยนแปลง
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2000302 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
ศาสตร์ทางความงาม ความหมายและข๎อแตกตํางของ
สุ น ทรี ย ศาสตร์ เ ชิ ง การคิ ด กั บ สุ น ทรี ย ศาสตร์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม
โดยสังเขป ความสาคัญของการรับรู๎กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น ศาสตร์ทางการได๎ยิน และศาสตร์ทางการเคลื่อนไหว
สูํทัศนศิลป์ ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผํานขั้นตอนการ
เรียนรู๎เชิงคุณคํา ระดับการราลึก ความคุ๎นเคย และความซาบซึ้ง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
GEH0403 มนุษย์กับความงาม
3(3-0-6)
Human and Aesthetics
แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต๎น องค์ประกอบทาง
ศิ ล ปะ ดนตรี และศิ ล ปะการแสดง การประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ น
ชีวิตประจาวัน
Concept and theory of beauty, aesthetic
elements in painting, music and performing arts,
beauty in daily life.

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Human Behavior and Self-Development เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
การศึก ษาพฤติ กรรมมนุษย์ก ารเข๎า ใจตนเองและ
ผู๎อื่น การพัฒนาตนด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มี
วินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีทักษะชีวิต สานึก
ในความเป็ น พลเมื อ งไทย สร๎ า งสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ บุ ค คลในพหุ
วัฒนธรรม เพื่อการอยูํรํวมกัน การทางานอยํางมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
The study of human behaviors, selfrealization and self-development, physical, mental,
emotional and social self-discipline, self and social
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2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
ความหมาย แนวทาง และวิ ธีก ารศึ ก ษาพฤติก รรม
สาเหตุปั จ จั ย แหํ ง พฤติก รรม การเข๎าใจตนเอง และเข๎า ใจผู๎ อื่ น
ตลอดจนการพัฒ นาตนให๎ มี พฤติก รรมที่ พึงประสงค์ การสร๎า ง
มนุษยสัมพันธ์ในสังคม การพัฒนาพฤติกรรมในการทางาน และ
การเสริมสร๎างชีวิตให๎เป็นสุข

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

responsibility with public mind, life-skills, awareness
of Thai ness, good relation in multicultural societies
in order to work together efficiently and happily.
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนาชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Moral Principles Leading to Self
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Sufficiency
ความหมายและคุณคําของชีวิต หลักธรรมในการ
ดารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและปัญญา การนา
หลักธรรมมาใช๎ในการปูองกัน แก๎ปัญหา และการพัฒนาตนเอง
ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Meaning of life, religious teachings for the
wellness of life, mindedness and concentration,
application of self-sufficiency principles in life.

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2500302 วิถไี ทย
3(3-0-6)
Thai Living
ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปัญหาสังคมและ
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2500309 เรียนรู้คุณธรรมนาชีวิตพอเพียง
3(3-0-6)
Moral Principles Leading to Self
Sufficiency
ความหมายและคุ ณ คํ า ของชี วิ ต หลั ก ธรรมในการ
ดารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร๎างศรัทธาและปัญญา การนา
หลักธรรมมาใช๎ในการปูองกัน และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
และสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
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แนวทางแก๎ไข แนวทางการดาเนิ น ชีวิตแบบวิถีไทย โดยศึกษา
ทฤษฎีการพัฒนาและโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ๎ า นและท๎ อ งถิ่ น การด าเนิ น ชี วิ ต แบบพอเพี ย ง
ตลอดถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ด๎ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ งการ
ปกครอง
2500303 วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
ความเป็นมาของมนุษยชาติกับการสร๎างสรรค์อารย
ธรรม วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของ
สังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปัญหาและแนวทางแก๎ไขของสังคม
โลก แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก การปรับตัวของไทย
ในสั งคมโลก ตลอดจนเหตุการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
เพื่อเป็ น ความรู๎ พื้น ฐานในการดารงชีวิตที่ส มบูรณ์ในสั งคมแหํ ง
ปัญญาและข๎อมูลขําวสาร ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

GEH0401 วิถีลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Songkhla Lake Basin Living
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบ
นิเวศ สั งคม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรมและวิถี ชีวิต เศรษฐกิ จ
พอเพียง และโครงการพระราชดาริ รวมทั้งสร๎างจิตสาธารณะ
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน๎าที่พลเมือง
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.
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GEH0409 วิถีอาเซียน
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
ASEAN Ways
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
พั ฒ นาการความรํ ว มมื อ ของประชาคมอาเซี ย น
สถานภาพและบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกใน
มิ ติ ก ารเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ทิ ศ ทางการ
ปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนทํามกลางกระแสโลกจากฐาน
แนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน
Development of ASEAN community, its
status and role in the current world in politic,
economic, social and cultural dimensions, selfadjusment of Thailand in ASEAN context and
sustainable development.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

2500304 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ความหมาย ความสาคัญของสิ่งแวดล๎อม ความรู๎ทั่วไป
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ระบบกายภาพ ระบบนิ เ วศ และความ
หลากหลายทางชีว ภาพ การใช๎ ทรั พยากรธรรมชาติ ผลการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษตํางๆ ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับ
สิ่งแวดล๎อม ปัญหาสิ่งแวดล๎อมและผลกระทบตํอชี วิตมนุษย์ แนว
ทางการแก๎ปัญหา และการมีสํว นรํวมในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
การสํงเสริมบารุงรักษา ตลอดจนสร๎างแนวคิดและจิตสานึกเพื่อ
การพัฒนาแบบยั่งยืน

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Man and Changing World
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์ โลกทัศน์ใน
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก เน๎นความเป็นไทยและ
การเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมไทย แนวคิ ด และกิ จ กรรม จิ ต
สาธารณะ การด าเนิ น ชี วิ ต บนพื้ น ฐานปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
General knowledge about human and the
world he lives in, visions for the changing world
emphasizing Thai ness, ways of thinking and public
minded activities based on the sufficiency economy
philosophy.

2500305 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของสั ง คมมนุ ษ ย์ องค์ ป ระกอบ
โครงสร๎างและกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
มนุษย์ในมิติตํางๆ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มีตํอวิถีชีวิตของ
มนุษย์ สถานการณ์ตํางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด๎านเศรษฐกิจ
สั ง คม การเมื อ งและการปกครอง แนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ที่
เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ความหมาย ความเป็ น มาของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามแนวพระราชด าริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช การประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Study for Local Development
ความหมาย ความส าคั ญ ความเชื่ อ มโยง และ
ความสัมพันธ์ของท๎องถิ่น การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ
ของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา ในท๎องถิ่น และแนวทางในการ
แก๎ ไ ขปู อ งกั น ปั ญ หา พั ฒ นาเหตุก ารณ์ ใ ห๎ เ กิ ด คุ ณ ประโยชน์ ตํ อ

เปลี่ยนแปลง
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2500307 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ความหมายและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและ
สั น ติ ภ าพศึกษา ปั ญหาความขัด แย๎ ง และความรุน แรงในระดั บ
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวํางประเทศ และการจัดการความ
ขัดแย๎งโดยสันติวิธี

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

ตนเอง ผู๎อื่นและสังคม การประยุกต์ความรู๎เพื่อเสนอแนวทางการ
แก๎ปัญหากรณีศึกษา
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Fundamental Law for Quality of Life
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
วิ วั ฒ น า ก า ร ข อง ก ฎ ห ม า ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น
รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
และเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรมด๎านการปูองกันการทุจริต
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.

4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1000308 กีฬาและการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)
Sport and Exercise for Health
หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลัง
กาย ความรู๎เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสร๎างสมรรถภาพ
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2500310 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law in Daily Life
ความหมายและลักษณะของกฎหมาย ความส าคัญ
ของกฎหมายตํอบุคคลและสังคม ประเภทและที่มาของกฎหมาย
หลั ก ทั่ ว ไปอื่ น ๆ ของกฎหมาย หลั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน

เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

ที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเลํนกีฬาและการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเลํนกีฬาและการ
ออกกาลังกายตามวิถีไทยและสากล
เปลี่ยนแปลง
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4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจตคติ
เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ก ระบวนการและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์
ความหมายขององค์ประกอบของคุณภาพชีวิต สุ ขภาพ ซึ่งเป็น
องค์ ป ระกอบรากฐานของคุ ณ ภาพชี วิ ต ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีตํอคุณภาพชีวิตของบุคคลและ
ชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต

4000306 การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
GES0501 วิเคราะห์การคิด
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Thinking and Decision Making
Thinking Analysis
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
กระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารคิ ด แบบ
กระบวนการคิ ด วิ ธี คิ ด คณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ การ
ตํางๆ การวิเคราะห์ข๎อมูลขําวสาร ตรรกศาสตร์และการให๎เหตุผล ตัดสินใจ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และนาเสนอ
กระบวนการตัดสินใจ และการใช๎คณิตศาสตร์เพื่อการแก๎ปัญหา ข๎อมูล
และการตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Thinking process, ways of thinking,
Mathematics decision making, information
technology for data analysis and presentation.

4000309 ชีวิตกับพลังงาน
3(3-0-6)
Life and Energy
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งพลั ง งานกั บ การด ารงชี วิ ต
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางสสารและพลังงาน รูปแบบของพลังงานและ
การเปลี่ ย นรู ป พลั ง งาน ผลของการใช๎ พ ลั ง งานตํ อ ชี วิ ต และ
สิ่งแวดล๎อม พลังงานทดแทนการอนุรักษ์พลังงาน
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4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Information Technology for Life
Life and Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี
เทคโนโลยี ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ผลกระทบจาก
อิ ท ธิ พ ลและมี ผ ลกระทบตํ อ ชี วิ ต และสั ง คม การใช๎ เ ทคโนโลยี เทคโนโลยี ความมัน่ คง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ อุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ การประมวลผลข๎ อมู ล การ
Technology in daily life, technology effects,
จัดการและการใช๎งานข๎อมูล การใช๎โปรแกรมระบบและโปรแกรม security, ethics and computer laws.
ประยุกต์ การสืบค๎นข๎อมูล การแสวงหาความรู๎ การสื่อสารข๎อมูล
ระบบเครื อขํายคอมพิว เตอร์ ระบบฐานข๎อมูล และแหลํงข๎อมูล
อื่นๆ การเคารพสิทธิทางปัญญา
เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์
3(3-0-6)
Reproductive Health
ความหมาย ความเป็นมา และขอบขํายของอนามัย
การเจริ ญพัน ธุ์ สถานการณ์และแนวโน๎มด๎านอนามัยการเจริญ
พันธุ์ การเลือกคูํครอง การเตรียมแตํงงาน การแตํงงาน การสร๎าง
เสริมสุขภาพครอบครัว การวางแผนครอบครัว การเตรียมตัวเป็น
พํอแมํ การดูแลสุขภาพแมํ ตลอดการตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด
และการดูแลและสํงเสริมสุขภาพลูก

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Introduction to Food and Nutrition
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
อาหารและโภชนาการ ความต๎องการพลังงานและ
สารอาหารของรํางกาย ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ดี สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน
Food and nutrition, nutrient requirements,
nutritional status, food consumption for wellness,
situation of food and nutrition.
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4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Food and Nutrition
ความหมาย ความสาคัญของอาหารและโภชนาการ
ตํอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมูํ สารอาหาร ข๎อปฏิบัติการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ภาวะโภชนาการ ความต๎องการ
พลังงานและสารอาหารของรํางกาย การเลือกซื้ออาหาร หลักใน
การประกอบอาหารพระราชบัญญัติคุ๎มครองผู๎บริโภค

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Science
บริ บ ทของแหลํ ง เรี ย นรู๎ ใ นท๎ อ งถิ่ น ลุํ ม น้ าทะเลสาบ
สงขลา ปฏิบัติการสารวจทั่วไป ค๎นหาองค์ความรู๎หรือสาระการ
เรี ย นรู๎ ตํ า งๆ แบบมี สํ ว นรํ ว ม น าข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ ม าวางแผนการ
ดาเนินงาน ปฏิบัติการตามแผน ประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล
สามารถนาผลที่ได๎มาสร๎างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท๎องถิ่น

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง

153

4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก
3(3-0-6)
Earth System Science
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ ความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบที่สาคัญของโลก ได๎แกํ ด๎านธรณีวิทยา
อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ สมุทรศาสตร์ รวมทั้งปัจจัยตํางๆ ที่มี
ผลตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล๎อมตามธรรมชาติ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติอยําง
ยั่งยืน โดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Chemical and Drugs in Daily Life
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ สารเคมี แ ละยา รวมถึ ง
เครื่ อ งส าอาง และยาจากสมุ น ไพรที่ ใ ช๎ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ที่
เกี่ยวข๎องกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช๎และการจัดการเพื่อให๎
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Life and Environment
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและมลพิษสิ่งแวดล๎อมใน
ชี วิ ต ประจ าวั น รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์ แ ละเทคโนโลยี ด๎ า น
สิ่ งแวดล๎ อมเพื่อการปูองกันและควบคุมมลพิษความสั มพัน ธ์
ระหวํ า งพลั ง งานกั บ การดารงชี วิต หลั ก การอนุ รั ก ษ์พ ลั ง งาน
การศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ โ ลกทั้ ง ระบบในสภาพธรรมชาติ ก าร
เปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล๎ อ มตามธรรมชาติ และภั ยพิ บัติ ทาง
ธรรมชาติเพื่อนาไปสูํแนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยง
ไปใช๎ประโยชน์ได๎ในชีวิตจริง
Knowledge of environment in daily life,
environmental preservation and technologies for the
prevention and control of pollution, relations
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4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Environmental in Daily Life
ค ว า ม รู๎ เ กี่ ย ว กั บ สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง ใ น
ชีวิตประจาวัน ด๎านน้า อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย
พลังงาน การอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด๎านสิ่งแวดล๎อม ที่เกี่ยวข๎อง
กับ ชี วิ ต การปู อ งกั น ผลกระทบ และการนาไปใช๎ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

between energy and life, principle of energy
conservation, Earth and Nature System,
environmental changes and natural disasters,
environmental solutions in real life.
เปลี่ยนแปลง
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4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plant for Life
ความสาคัญและคุณคําของพืช พรรณตํอชีวิต ความ
หลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการใช๎ประโยชน์
จากพื ช พรรณ โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การ
อนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ
4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Agriculture for Quality of Life
ความสาคัญของการเกษตรในชีวิตประจาวัน การใช๎
ความรู๎ทางการเกษตร ทั้งการปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และการแปร
รู ป เพื่อผลิ ตอาหารคุณภาพ เพื่ อประกอบอาชีพ เสริม และเพื่ อ
นั น ทนาการ มี ค วามเข๎ า ใจในการเลื อ กผลิ ต ผลและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Agriculture for Life
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
การเกษตรในชีวิตประจาวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ
เกษตรปลอดภัย และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการเกษตร
Agriculture in daily life, agriculture for
recreation, safe agriculture, revolution in agricultural
technology.
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
ความหมายและความส าคัญของสุ ขภาพจิต ปัญหา
สุ ข ภาพจิ ต และการปู อ งกั น แก๎ ไ ข การวิ เ คราะห์ การปรั บ ปรุ ง
ตนเองให๎เข๎ากับวัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตตํอสุขภาพ
พฤติกรรมผิดปกติและการปูองกันแก๎ไข การสํงเสริมสุขภาพจิต

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)
Integrated Health Care
ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ การดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการ ด๎านอาหาร การออกกาลังกาย และ
การจัดการความเครียด เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจน
การแก๎ไขความเชื่อที่ผิดทางด๎านสุขภาพ
Definition and composition of wellness,
integrated health care nutrition, exercises and stress
management, improvement of the quality of life and
right views of wellness.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

GES0801 งานช่างในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Jobs on a Daily Basis
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การใช๎ เ ครื่ อ งมื อ ชํ า ง
พื้นฐาน การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟูาภายในบ๎านและ
สานักงาน ระบบสุขภัณฑ์ ระบบแสงสวําง การตํอวัสดุ และ
การเพิ่มมูลคําวัสดุเหลือใช๎
Study and practice on the use of basic
hand tools, the maintenance of electrical
equipments in the home and office, the sanitary
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

system, the lighting system, the materials linkage,
and the value-added materials.
กลุ่มวิชาแกน
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
5001402 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน 3(2-2-5)
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
สาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
Principles of Biological Sciences for
Agricultural Technology
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต กาเนิดชีวิต สารประกอบ
โมเลกุลใหญ่ในเซลล์ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน การ
สั ง เคราะห์ ด้ ว ยแสง การหายใจ การสื บ พั น ธุ์ การถ่ า ยทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลิ นทรีย์พืช
และสัตว์
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กลุ่มวิชาแกน
5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐานสาหรับ 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการเกษตร
Principles of Biological Sciences for
Agricultural Technology
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต กาเนิดชีวิต สารประกอบ
โมเลกุลใหญํในเซลล์ เชํน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน การ
สังเคราะห์แสง การหายใจ การสืบพันธุ์ การถํายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ จุลินทรีย์ พืชและสัตว์

Properties of organism, origin of life,
biological molecule compounds in cell such as
proteins, carbohydrates, lipids, photosynthesis,
respiration, reproduction, genetics, basic knowledge
of microorganisms of plants and animals.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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5001107 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานสาหรับ 3(2-2-5) 5001403 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน 3(2-2-5)
เทคโนโลยีการเกษตร
สาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
Principles of Physical Sciences for
Principles of Physical Sciences for
Agricultural Technology
Agricultural Technology
โครงสร๎ า งอะตอม ตารางธาตุ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี แ ละ
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ปฏิกิริยาเคมีและ
สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ แรงและพลังงาน กลศาสตร์เบื้องต๎น สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ ความเข้มข้นของสารละลาย แรง
หลักการทางานของเครื่องจักรทางการเกษตร
และพลังงาน กลศาสตร์เบื้องต้น หลักการทางานของเครื่องจักร
ทางการเกษตร
Atomic structures, periodic table of
elements, chemical reactions and chemical
equilibrium, acid, base, salts, solution concentration,
forces and energy, introduction to mechanics,
principles of agricultural machinery.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

5001109 จุลชีววิทยาพื้นฐานสาหรับ
3(2-2-5)
5001404 จุลชีววิทยาพื้นฐานสาหรับ
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Introductory Microbiology for Agricultural
Introductory Microbiology for
Technology
Agricultural Technology
การจั ด จ าแนกลั ก ษณะ การจั ด แบํ ง หมวดหมูํ ข อง
การจัด จาแนกลั ก ษณะ การจัด แบํ งหมวดหมูํ ของ
จุลินทรีย์ แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ สาหรําย โปรโตชัวไวรัสหรือวิสา จุลินทรีย์ แบคทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ สาหรําย โปรโตชัว ไวรัสหรือ
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สั ณ ฐานวิ ท ยา และโครงสร๎ า งของจุ ลิ น ทรี ย์ การตรวจสอบ
จุลินทรีย์ด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
เชื้อบริสุทธิ์และลักษณะของเชื้อ การควบคุมจุลินทรีย์โดยปัจจัย
ทางกายภาพ สารเคมี สารปฏิชีวนะและสารเคมีอยํางอื่นที่ใช๎เป็น
ยารักษาโรค

วิสา สัณฐานวิทยา และโครงสร๎างของจุลินทรีย์ การตรวจสอบ
จุลินทรีย์ด๎วยกล๎องจุลทรรศน์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
เชื้อบริสุทธิ์และลักษณะของเชื้อ การควบคุมจุลินทรีย์โดยปัจจัย
ทางกายภาพ สารเคมี สารปฏิชีวนะ และสารเคมีอยํางอื่นที่ใช๎
เป็นยารักษาโรค
The classification of microorganisms,
bacteria, fungi, yeast, algae, protozoa, virus (visa),
morphology and structure of organisms, monitoring
of microscopic organisms, reproduction and growth,
pure cultures and characteristics, microbial control
by physical, chemical, antibiotics and other
chemicals used to treat the disease.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

5003404 พันธุศาสตร์เบื้องต้นสาหรับ
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เทคโนโลยีการเกษตร
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Introductory Genetics for
Agricultural Technology
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบขําย ความสาคัญ
ของวิชาพันธุศาสตร์และวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง ทฤษฎีความนําจะ
เป็ น กฎของเมนเดลการแบํ ง เซลล์ และวั ฏ จั ก รของเซลล์ ส าร
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

160

พั น ธุ ก รรมการถํ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมพั น ธุ ศ าสตร์
ประชากรการกลายพันธุ์และหลักการพันธุวิศวกรรม
Study on the meaning, scope, importance
of genetics and related professions, probability
theory, rule of Mendelian, cell divisions and cell
cycles, genetic materials, population genetics,
mutation and the genetic engineering.
5001108 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสาหรับ 3(2-2-5)
5001405 คณิตศาสตร์และสถิตเิ บื้องต้น
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เทคโนโลยีการเกษตร
สาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Introductory Mathematics and Statistics
Introductory Mathematics and Statistics
for Agricultural Technology
for Agricultural Technology
การคานวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงตํางๆ ทาง
การคานวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงตํางๆ ทาง
เรขาคณิ ต ความเข๎ ม ข๎ น ของสารละลาย พื้ น ที่ เศษสํ ว นยํ อ ย เรขาคณิต พื้นที่ เศษสํวนยํอย สัดสํวน ร๎อยละ คําเฉลี่ย และ
คํ า เฉลี่ ย และกระจายของข๎ อ มู ล การทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การ กระจายของข๎อมูล การทดสอบสมมุติฐาน การนาเสนอข๎อมูล
นาเสนอข๎อมูลทางการเกษตรในรูปแบบตํางๆ
ทางการเกษตรในรูปแบบตํางๆ
Surface area calculation, the volume of
various geometric shapes, areas, partial fractions,
ratios, percentage, average and dispersion,
hypothesis testing, presentation of agricultural
information in various ways.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5003601 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5)
สาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
Software Packages and Application for
Agricultural Technology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โครงสร๎ า งและวิ ธี ก ารใช๎ โ ปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ที่ นิ ย มใช๎ ใ นปั จ จุ บั น ประเภทตํ า งๆ เชํ น word
processor, Electronic worksheet และที่ใช๎สาหรับงานด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เชํน SPSS

5002401 โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ 3(2-2-5)
ใช้งานสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร
Software Packages and Application for
Agricultural Technology
ศึก ษาเกี่ย วกั บ โครงสร๎ า งและวิ ธีก ารใช๎ โ ปรแกรม
ส าเร็ จ รู ป ที่ นิ ย มใช๎ ใ นปั จ จุ บั น ประเภทตํ า งๆ เชํ น word
processor, Electronic worksheet และที่ใช๎สาหรับงานด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เชํน SPSS เป็นต๎น

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

161

Study on the structure and use of software
packages commonly used in the various categories,
such as word processor, Electronic worksheets, SPSS,
used for agricultural technology, and etc.
5003902 โครงการพิเศษ
1(1-0-2)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Special Project
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
การน าความรู๎ ป ระสบการณ์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช๎ ท า
โครงการที่เกี่ยวข๎องหรือนามาใช๎ทาการทดลองในงานที่เรียน
ศึ ก ษ าแล ะค๎ น คว๎ า ถึ ง ปั ญห าทา งกา รเก ษตร หรื อ ทา ง
เทคโนโลยี ก ารเกษตรด๎ า นตํ า งๆ จั ด ท าแบบเสนอโครงการ

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

และสอบรํางโครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติทาโครงการพิเศษจาก
คณะกรรมการ
Knowledge and experience are applied for
related special projects or experimentation by
experimental designs, studying and searching on
agricultural problems or agricultural technology;
preparation of proposals and presenting special
project for approval by the committee.
162

5001105 หลักการผลิตพืช
3(2-2-5)
Principles of Crop Production
โครงสร๎างและหน๎าที่สาคัญของราก ลาต๎น ใบ ดอก
ผล และเมล็ ดของพืช ความส าคัญและขอบเขตของการเกษตร
นิ เ วศวิ ท ยาของการเกษตรที่ เ หมาะสม หลั ก เบื้ อ งต๎ น ในการ
เพาะปลู กพื ช ไรํ แ ละพืช สวน ความสั มพั น ธ์ระหวํางพืช ดิ น ฟู า
อากาศ และสิ่งแวดล๎อมอื่นๆ กระบวนการสาคัญที่เกิดขึ้นในพืช
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช แนวทางในการ
ปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตพืช

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
5161102 การผลิตพืช
3(2-2-5)
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Crop Production
ความส าคั ญของการผลิ ต พืช การจ าแนกพื ช ปลู ก
ทางการเกษตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของพืช
การเลื อกใช๎พันธุ์และเมล็ ดพันธุ์ ระบบการผลิ ตพืช การปลู ก
และการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลั งการเก็บ
เกี่ยว การแปรรูป และการตลาด

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Importance of crop production, crop
classification, factors affecting on crop growth,
application of varieties and seeds, cropping systems,
planting and treatment, harvesting and postharvesting, processing and marketing.
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5172601 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
ต่อภาคการเกษตร
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Climate Changes on Agricultural Sectors
ความรู๎ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตํอภาค
การเกษตร แนวทางการเตรียมความพร๎อมของภาคการเกษตร
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความก๎าวหน๎า
ทางวิชาการด๎านผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศไทย
General knowledge on climate changes, the
impact of climate change on agriculture, guidelines
for the preparation of the agricultural sectors to
cope with climate changes, progress on the effects
of climate changes in Thailand.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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5002102 การบริหารจัดการฟาร์ม
3(2-2-5)
Farm Management
ความหมายและความสาคัญของการจัดการฟาร์ม
องค์ประกอบการจัดการฟาร์ม การพัฒ นาการทาฟาร์ม การ
วางแผนและงบประมาณฟาร์ม การวิเคราะห์ข๎อมูลฟาร์มและ
ผลตอบแทน การจดบันทึกและทาบัญชีฟาร์ม การจัดการฟาร์ม
เพื่ อ การเกษตรยั่ ง ยื น และการใช๎ เทคโนโลยีเ พื่ อ การจัด การ
ฟาร์ม
Meaning and importance of farm
management, composition of farm management,
farm development, farm planning and budgeting,
analysis on farms and benefits, farm recording and
financial accounting the farm, farm management for
sustainable agriculture and application of technology
for farm management.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

5012103 ดินและปุ๋ย
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Soil and Fertilizer
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความรู๎พื้นฐานด๎ านดิน และปุ๋ ย การผสมปุ๋ยใช๎เอง
เทคโนโลยีปุ๋ยสั่ งตัด การเก็บตัว อยํางดิน การตรวจสอบธาตุ
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

อาหารพืชในดินแบบรวดเร็ว เทคโนโลยีการการอนุรักษ์ดินและ
น้า
Basic knowledge of soils and fertilizers,
compound fertilizers, Tailor-made fertilizers
technology, collecting soils samples, soils test kits,
soil and water conservation technologies.
5203104 การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Agribusiness Management
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจเกษตร การ
น าเทคโนโลยี ม าใช๎ ใ นการจั ด การธุ ร กิ จ เกษตร การเป็ น
ผู๎ ป ระกอบการใหมํ คุ ณ สมบั ติ ข องผู๎ ป ระกอบการที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได๎ของธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และกล
ยุ ท ธ์ ด๎ า นการตลาด การจั ด การด๎ า นการผลิ ต การเงิ น การ
บริหารองค์การ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง การบริการของภาครัฐใน
ภาคธุรกิจเกษตร
Meaning and importance of agribusiness,
using technology in agribusiness management, new
entrepreneurs, qualifications of successful
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5003302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)
Agribusiness Entrepreneurship
วิสัยทัศน์และแนวคิดในการจัดการธุรกิจเกษตร ทั้งใน
ระดับท๎องถิ่นและระดับสากล การดาเนิน ธุรกิจการเกษตรแบบ
ตําง ๆ การวางแผน การจัด การควบคุมและการบริหารองค์กร
การกาหนดทิศทางของธุรกิจเกษตร การดาเนินธุรกิจการเกษตร
แบบตํางๆ กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการดาเนินธุรกิจเกษตร การ
จัดการเรื่องแหลํงทุน ระบบภาษีการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ
ความรู๎พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และข๎อตกลง
ระหวํางประเทศที่กระทบตํอการดาเนินธุรกิจเกษตร

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

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
agribusiness.
5123101 ทักษะงานช่างและเครื่องจักรกล 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
ทางการเกษตรเบื้องต้น
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Basic Skill of Construction Work and
Agricultural Machinery
ประวัติ ความสาคัญ และการพัฒนาเครื่องมือชําง
เกษตร ความปลอดภัยในการทางาน งานโลหะ งานไม๎ งานปูน
งานไฟฟูา และงานประปาเบื้องต๎น การทางานและการใช๎งาน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเบื้องต๎น
History, importance and development of
technical equipment for agriculture, work safety,
metal, wood, cement, electrical and water supply
work, preliminary work and application agricultural
machinery.
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5003501 งานช่างเกษตรและการจัดการ
3(2-2-5)
เครื่องทุ่นแรงฟาร์มเบื้องต้น
Introduction to Farm Mechanics and Farm
Equipment Managements
ศึกษาเทคนิควิธีการและนาความรู๎เกี่ยวกับงานชํางปูน
งานชํางไม๎ งานชํางยนต์ งานชํางโลหะ และงานชํางไฟฟูา รวมถึง
วิธีการบารุงรักษา และการพัฒนาเครื่องทุํนแรง เพื่อใช๎แก๎ปัญหา
ในฟาร์ม

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

5173603 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
ทางการเกษตร
Application of Agricultural Information
Technology
ความหมายและความส าคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์ และวิธีก ารสื บค๎นข๎ อมูล สารสนเทศทาง
การเกษตร การสํ ง เสริ ม การใช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การเกษตร และการประยุ ก ต์ ใ ช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
ประโยชน์ทางการเกษตร
Meaning and importance of information
technology systems, equipment and methods of
agricultural information retrieval, promoting the use
of information technology in agriculture and
application of information technology to benefit in
agriculture.
1552608 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยี 2(1-2-3)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
การเกษตร
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
English for Agricultural Technology
พัฒ นาทัก ษะภาษาอังกฤษทางการสื่ อสาร พร๎อ ม
เน๎นคาศัพท์และบทอํานเฉพาะทางด๎านเทคโนโลยีการเกษตร
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5004110 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3)
English for Agricultural Technology
เรียนรู๎คาศัพท์พื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร การ
อําน และการแปลความหมายบทความ รายงาน ขําวสาร คูํมือ
การใช๎งานอุป กรณ์ตํางๆ ทางเทคโนโลยี การเกษตร การกรอก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
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แบบฟอร์ ม ตํา งๆ และไวยากรณ์ที่ ใช๎ ส าหรั บ การเขีย นรายงาน ร ว ม ทั้ ง ก า ร ค๎ น ค ว๎ า แ ล ะ น า เ ส น อ ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ
ลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตํางๆ และบทความทางวิชาการ
เทคโนโลยีการเกษตร
Develop the communicative English skills in
agricultural contexts with the emphasis on specific
vocabulary and reading printed and on-line
materials. inquiry and presentation tasks related to
agricultural technology are included.
5003903 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยี
3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
การเกษตร
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Research Basic in Agricultural
Technology
ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย และขอบขํ า ยการวิ จั ย ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร การกาหนดหัวข๎อวิจัย การนิยามปัญหา
วิธีดาเนินการ การสรุปและอภิปรายผล การเขียนรายงานการ
วิจัย และการประเมินผลงานวิจัย ตลอดจนการฝึกการเขียน
เค๎าโครงการวิจัย
Methodology and scope of research in
agricultural technology, determining research topics,
defining the problems, research methodology,
conclusion and discussion, writing research,

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

research evaluation, writing research proposal
practice.
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5004901 โครงการพิเศษ
3(0-9-3)
****5004907 โครงการพิเศษทาง
2(0-4-2)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Special Project
การผลิตสัตว์
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
การน าความรู๎ ประสบการณ์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช๎ ท า
Special Project in Animal
โครงการที่เกี่ยวข๎องหรือนามาใช๎ทาการทดลองในงานที่เรียน
Production
ทาการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการ
พิเศษทางการผลิตสัตว์ วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ
รายงานผลการศึกษาของโครงการ และสํงโครงการพิเศษฉบับ
สมบูรณ์ที่ผํานการลงนามรับรอง
Study and research on the special
project in animal production, collecting and
recording data, data analysis, conclusion and
presenting the study of the project and handing in
the special project with the approved signatures.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5004903 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร 1(0-3-2)
Seminar in Agricultural Technology
การศึกษาและค๎นคว๎าเอกสาร ข๎อมูลตํางๆ งานวิจัย
หรื อ งานวิ ท ยาการใหมํ ท างด๎ า นเทคโนโลยี ก ารเกษตรทั้ ง ใน
ประเทศหรือตํางประเทศ เพื่อทารายงานและนาเสนอตํอที่ประชุม
โดยผํานความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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****5004908 โครงการพิเศษทาง
2(0-4-2)
การผลิตพืช
Special Project in Crop Production
ทาการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการ
พิเ ศษทางการผลิ ต พื ช วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาของโครงการ
รายงานผลการศึกษาของโครงการ และสํงโครงการพิเศษฉบับ
สมบูรณ์ที่ผํานการลงนามรับรอง
Study and research on the special
project in crop production, collecting and recording
data, data analysis, conclusion and presenting the
study of the project and handing in the special
project with the approved signatures.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

*5004910 สัมมนาทางการผลิตสัตว์
1(1-0-2)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Seminar in Animal Production
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่างๆ งานวิจัย
หรืองานวิทยาการใหม่ทางด้านการผลิตสัตว์ทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ เพื่อทารายงานและนาเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Review of Thai and/or English literatures
on current interesting topics in animal production,
analyses, report writing and presentation, under
supervision of advisors.
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*5004911 สัมมนาทางการผลิตพืช
1(1-0-2)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Seminar in Crop Production
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่างๆ งานวิจัย
หรืองานวิทยาการใหม่ทางด้านการผลิตพืชทั้งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ เพื่อทารายงานและนาเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
Review of Thai and/or English literatures
on current interesting topics in crop production,
analyses, report writing and presentation, under
supervision of advisors.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5041103 หลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 3(2-2-5)
Animal Production and Farm
Management
ความส าคั ญ ของการเลี้ ย งสั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ การ
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การ
ปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการผลิต การจัดการฟาร์มสัตว์ชนิด
ตํางๆ การจัดการด๎านเทคนิคในการเลี้ยงสัตว์ การบันทึกข๎อมูล
และปัญหาในการผลิตและการจัดการฟาร์ม

5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 3(2-2-5)
Animal Production and Farm
Management
ศึกษาสภาพและระบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจแตํละ
ชนิดความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การผสม
พันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การวางแผนการผลิตการจัดการฟาร์ม
สัตว์ช นิดตํางๆการจัดการด๎านเทคนิคในการเลี้ ยงสัตว์ปัจจัย
สาคัญตํอการผลิต การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน แนวโน๎มของ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์
Study of condition and livestock system,
importance of economic animal, breeds of livestock,
animal mating, animal breeding, manufacturing
planning, management of livestock farm and
techniques in animal husbandry, factors critical to
the production, integrated animal production, the
trend of industrial animal production.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

172

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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5003202 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิต 3(3-0-6)
ทางการเกษตร
Standard and Quality System of
Agricultural Products
คาจากัดความ ความสาคัญ คุณภาพและมาตรฐาน
ของผลผลิ ตทางการเกษตร ระบบการผลิ ตของสิ นค๎าเกษตร
ประเภทตํ า งๆ ที่ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานของผลผลิ ต ทาง
การเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานที่
Definitions, importance, quality and
standard of agricultural products, system of various
types of production of agricultural products with
standard quality control of agricultural products and
field trips.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

5133103 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
ทางการเกษตร
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Agricultural Extension and Technology
Transfer
แนวคิดและหลักการดาเนินงานสํงเสริมการเกษตร
กระบวนการเรี ย นรู๎ ก าร ติ ด ตํ อ สื่ อ สารเพื่ อ การถํ า ยทอด
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

5061107 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Aquaculture
ความรู๎ ทั่ว ไปเกี่ย วกับการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้า ความรู๎
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ดิ น น้ า ปุ๋ ย และอาหารเพื่ อ การเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า
ตลอดจนชนิดและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่นิยมเลี้ยง

174

เทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล การสํงเสริมแบบยั่งยืน
การสํ ง เสริมเปรียบเทียบสารสนเทศและเทคโนโลยีท างการ
เกษตร กระบวนการยอมรั บ นวั ต กรรมของกลุํ ม เปู า หมาย
วิธีการใช๎สื่อในการทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
Theories, meaning, philosophy and
principles of agricultural extension, learning and
communication processes for the transfer of
technology, program planning and evaluation for
sustainable agricultural extension, comparative
extension work, agricultural information and
technology, innovation and adoption process for
target audience, media communication for
technology transfer.
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5004105 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
Technology of Seed Production
ประโยชน์ แ ละความส าคั ญ ในการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์
เทคนิคเบื้องต๎นในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผสมเปิด เมล็ดพันธุ์แท๎ และ
เมล็ดพันธุ์ลูกผสม การปลูก การดูแลรักษา ปัจจัยในแปลงที่มีผล
ตํอคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
พืช พื้น ถิ่น หลั กเกณฑ์การทดสอบเมล็ ดพันธุ์เ บื้องต๎น และการ
รับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์
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กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง
แขนงวิชาการผลิตพืช
แขนงวิชาการผลิตพืช
5002110 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3(2-2-5)
และการประยุกต์ใช้
Plant Growth Regulators and
Application
ความหมายและความส าคั ญ ของสารควบคุ ม การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ประเภทและชนิ ด ของสารควบคุ ม การ
เจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชแตํละกลุํม แนวทางในการใช๎ประโยชน์ในทางการเกษตร
และผลของสารที่มีตํอสภาวะแวดล๎อม

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง โดยการย๎ายวิชาสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชและการประยุกต์ใช๎
ไปอยูํในกลุํมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการ
ผลิตพืช

เปลี่ยนแปลง โดยการย๎ายวิชาสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชและการประยุกต์ใช๎
ไปอยูํในกลุํมวิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการ
ผลิตพืช

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5012101 ดินและปุ๋ย
3(2-2-5)
Soil and Fertilizers
ความส าคั ญ ของดิ น การก าเนิ ด ดิ น คุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช การวิเคราะห์
คุณสมบัติตํางๆ ของดิน ปุ๋ยและการใช๎ปุ๋ย การปฏิบัติบารุงรักษา
ดินและน้าสาหรับปลูกพืช

5012401 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช
3(2-2-5)
Soil Management for Crop Production
ความส าคัญของดิน เทคโนโลยี การจัดการดิ นที่ มี
ปัญหา มลพิษทางดินและเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ความ
เสื่อมโทรมของดินและการควบคุม การจัดการดินสาหรับการ
ปลูกข๎าว พืชไรํ และพืชสวน เทคโนโลยีการจัดการดินตามแนว
พระราชดาริ
Importance of soils, problems soil
management technology, soil pollution and waste
management technology, soil degradation and
control, soil management for growing rice, field crops
and horticultural crops, soil management technology
in accordance with the royal theory.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

5112103 การจัดการน้าเพื่อการผลิตพืช
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Water Management for Crop Production เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมายและความสาคัญของการจัดการน้าเพื่อ
การผลิตพืช ความสัมพันธ์ระหวํางน้า ดิน และพืช ระบบการให๎
น้าแกํพืช การผลิตพืชโดยใช๎เทคโนโลยีการให๎น้าที่ทันสมัย และ
การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับระบบน้าเพื่อการผลิตพืช
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Meaning and importance of water
management for crop production, water, soil and
plant relationships, irrigation systems, crop
production by modern irrigation technologies and
the business related to irrigation systems for crop
production.
5162602 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Field Crop Production Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมายและความสาคัญของพืชไรํ การจาแนก
พืชไรํ พืชไรํเศรษฐกิจที่สาคัญ การพิจารณาพื้นที่ปลูก การปลูก
และการดูและรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชไรํ การแปรรูปและการตลาด
Meaning and importance of field crop
production technology, classification, economic field
crops, considering planting area, planting and
management, harvesting and post-harvesting,
processing and marketing.
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5022501 พืชไร่เศรษฐกิจ1
3(2-2-5)
Economic Field Crops I
ความส าคั ญ ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ พั น ธุ์
สภาพแวดล๎ อมที่ เหมาะสม การเขตกรรม การดูแลรักษา การ
ปู อ งกั น ก าจั ด โรคและแมลงศั ต รู การเก็ บ เกี่ ย วและการใช๎
ประโยชน์ พืชไรํเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น อยํางน๎อย
3 ชนิด

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5032201 หลักการผลิตผัก
3(2-2-5)
Principles of Vegetable Production
ประโยชน์และความสาคัญของพืชผัก การจาแนกและ
การแบํงชนิดของพืชผัก ชนิดและลักษณะประจาพันธุ์ การเลือก
พื้นที่ในการปลู กผัก การหาความงอก และการเรํงการงอกของ
เมล็ดพันธุ์ผัก การขยายพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลตํอ
การเจริญเติบโต การปลูกและการดูแลรักษา การปูองกันกาจัด
ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การตัดแตํง การบรรจุและการจัดจาหนําย
เทคนิคการปลูกผักสมัยใหมํโดยไมํใช๎ดิน

5161301 เทคโนโลยีการผลิตผัก
3(2-2-5)
Vegetable Production Technology
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับพืชผัก สภาพแวดล๎อมที่มีผล
ตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก
การเลือกใช๎พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูกและการดูแลรักษา
การใช๎เ ทคโนโลยีส มั ยใหมํในการปลู ก ผั ก การเก็บ เกี่ย วและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการตลาด
Basic knowledge about vegetables,
environmental factors related to growth and yield of
vegetables, production planning; selection of
varieties and seeds, planting and maintaining a
vegetable, the use of modern technology in the
vegetable cultivation, harvesting and post-harvesting,
processing and marketing.

5032504 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
5171101 การขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
Plant Propagation Technology
Plant Propagation
ความหมายและความส าคั ญของการขยายพั นธุ์พื ช
ความหมายและความสาคัญการขยายพันธุ์พืช
อุ ป กรณ์ และสถานที่ ที่ เ หมาะสมกั บ การขยายพั น ธุ์ พื ช การ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการขยายพันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการ
ขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและไมํอาศัยเพศ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง ขยายพันธุ์พืชโดยวิธกี ารตํางๆ การดูแลรักษา และการตลาด

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

กับ การขยายพั น ธุ์ พืช การใช๎ ส ารเคมีแ ละเทคนิค ตํา งๆ ในการ
Meaning and importance of plant
ขยายพันธุ์พืช
propagation, factors related to propagation, steps
and techniques of plant propagation by various
methods, taking care of plants, and marketing.
5163502 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Pomology Production Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมายและความสาคัญของไม๎ผล การจาแนก
ประเภทและสรีรวิทยาของไม๎ผล ไม๎ผลเศรษฐกิจที่สาคัญ การ
ปลูกและการดูและรักษา การใช๎เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม๎ผล
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม๎ผล การแปรรูป
และการตลาด
Meaning and importance of pomology,
classification and physiology of pomology, economic
pomology, cultivation and management, technology
used to pomology production, harvesting and postharvesting, processing and marketing.
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5033401 หลักการไม้ผล
3(2-2-5)
Principles of Pomology
ไม๎ผลและการแยกประเภทของไม๎ผล สํวนประกอบ
ตําง ๆ ของไม๎ผล การออกดอกและสรีรวิทยาการออกดอก การ
ติดผล สรีรวิทยา การติดผล และการสุกของผล การเลือกพื้นที่
ปลู ก การเลื อกชนิ ดพัน ธุ์ไ ม๎ผ ลที่เหมาะสมกับ สภาพพื้ นที่ และ
ความต๎ องการของตลาด การเตรี ย มพื้น ที่ ปลู กไม๎ ผ ล การดูแ ล
รักษา การขยายพันธุ์ไม๎ผลที่เหมาะสมกับชนิดพืช การเก็บเกี่ยว
และปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การจาหนําย

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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5082103 ศัตรูพืชและเทคโนโลยีการป้องกันกาจัด 3(2-2-5)
Crop Pests and Control Technology
ประเภทของศัตรูพืชชนิดตํางๆ การเข๎าทาลายพืชผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการให๎สารกาจัดศัตรูพืช การ
จั ด การสารก าจั ด ศั ต รู พื ช เพื่ อ ความปลอดภั ย แกํ ชี วิ ต และ

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
5163403 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Technology of Floriculture and เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Ornamental Plant Production
ความหมายและความสาคัญของไม๎ดอกไม๎ประดับ
ประเภทและลักษณะของไม๎ดอกไม๎ประดับ ปัจจัยที่มีผลตํอการ
เจริญเติบโต ไม๎ดอกและไม๎ประดับที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
การขยายพันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษา การใช๎เทคโนโลยี
เพื่อการผลิตไม๎ดอกไม๎ประดับ และการตลาดไม๎ดอกไม๎ประดับ
Meaning and importance of floriculture and
ornamental plants, kinds and characteristics, factors
affecting the growth, economic floriculture and
ornamental plants, propagation, cultivation and
management, using technology to produce
floriculture and ornamental plants and marketing.
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เปลี่ยนแปลง โดยการย๎ายวิชาศัตรูพืชและ
เทคโนโลยีการปูองกันกาจัด ไปอยูํในกลุํม
วิชาเลือกเฉพาะแขนงวิชาการผลิตพืช

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล๎อม การคานวณอัตราการใช๎สารเคมีตํอหนํวยพื้นที่
5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Extension
ความหมาย ความส าคั ญ และขอบเขตของการ
สํงเสริมการเกษตร ปรัชญาหลักการและวิธีการสํงเสริมการเกษตร
การวางแผนและการประเมินผลสาเร็จ ในงานสํงเสริมการเกษตร
ปัญหาอุปสรรคในการสํงเสริมการเกษตรและแนวทางแก๎ไข

เปลี่ยนแปลง
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5172301 การพัฒนาพันธุ์พืช
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Plant Variety Development
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาพันธุ์พืช พัฒนาการของการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศ
ไทย หลักการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต๎น ขั้นตอนการปรับปรุง
พันธุ์พืช การใช๎เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืช และตัวอยําง
พันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ได๎รับพัฒนาพันธุ์ในประเทศไทย
Meaning, importance and purposes of plant
variety development, the development of plant
breeding in Thailand, principles of plant breeding,
plant breeding and the technology used to develop

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

plant varieties and examples of economic crops
having been developed varieties in Thailand.
กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
แขนงวิชาการผลิตสัตว์
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
5181401 เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Animal Feed Technology
ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ความสาคัญด๎านอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
ทั่ว ไป การวิเ คราะห์ การประเมินคุ ณภาพของอาหารสั ต ว์
ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การ
เก็บรักษาและวิธีการนาไปใช๎เลี้ยงสัตว์ การคานวณสูตรอาหาร
ตามความต๎องการของสัตว์เลี้ยงแตํละชนิดในระยะตํางๆ
Study and practice 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.
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แขนงวิชาการผลิตสัตว์
5043404 เทคโนโลยีอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Animal Feed Technology
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป การวิเคราะห์
การประเมินคุณภาพของอาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์
ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาและวิธีการนาไปใช๎
เลี้ยงสัตว์ การคานวณสูตรอาหารตามความต๎องการของสัตว์เลี้ยง
แตํละชนิดในระยะตํางๆ

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5044507 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-2-5)
Animal Improvement Techniques
เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหมํๆ ในการผสมพันธุ์สัตว์
และการปรับปรุงพันธุ์สั ตว์ ให๎ สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดโดยใช๎ ห ลั ก พั น ธุ ศ าสตร์ การผสมพั น ธุ์ สั ต ว์ การบั น ทึ ก
ประวัติ การวิเคราะห์ข๎อมูลและการคัดเลือก

183

5044402 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
3(2-2-5)
5182401 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
3(2-2-5)
Feed Analysis
Feed Analysis
ปัญหาของการใช๎อาหารสั ตว์ในประเทศไทย การ
ปัญหาของการใช๎อาหารสั ตว์ในประเทศไทย การ
เก็บตัวอยําง การตรวจประเมินภายนอก การวิเคราะห์ปริมาณ เก็บตัวอยําง การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหาร
สารอาหารในวัต ถุ ดิบ อาหารสั ตว์ และในอาหารส าเร็จ รู ปโดย สัตว์ และการประเมินโภชนะชนิดตํางๆในอาหารสัตว์
วิธีการตํางๆ
The problems of using feed in Thailand,
sampling, analysis of the nutrients in the raw
materials of animal feed, and the assessment of
various nutrients in animal feed.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

5183501 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Animal Breeding Techniques
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหมํๆ ในการคัดเลือกและ
การผสมพันธุ์สัตว์ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให๎สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของตลาด โดยใช๎ห ลั กพันธุศาสตร์ การบันทึก
ประวัติ การวิเคราะห์ข๎อมูลและการคัดเลื อกการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
The general and new techniques of
application and breeding, animal improvement plans
in accordance with the market demand, using the
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

principles of genetics, recording history, analysis and
application, application of biotechnology to animal
improvement.
5181101 การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Production and Farm Management of
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Boiler
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญและสภาพการ
ผลิตไกํเนื้อ เศรษฐกิจภายในประเทศและตํางประเทศ การผลิต
ไกํเนื้อที่เป็นการค๎าโดยเน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และ
การคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์อาหารและการให๎ อาหาร
ระบบการจัดการฟาร์มไกํ เนื้อแบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
การจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการ
จัดการด๎านเทคนิคการเลี้ยงในระยะตํางๆ ธุรกิจและการตลาด
ไกํเนื้อ
Study and practice on the importance and
status of boiler production of domestic economy
and abroad, commercial boiler production by
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5044508 การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก 3(2-2-5)
Production and Farm Management of
Poultry
วิชาที่ต้ องเรี ยนมาก่อน: 5041103 หลักการผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ความสาคัญของสัตว์ปีก การผลิตสัตว์ปีกที่เป็นการค๎า
โดยเน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก ระบบ
การจั ดการฟาร์ ม สั ต ว์ปี กแบบตํ างๆ ปั จ จั ยที่ เกี่ ยวข๎อ งกั บการ
จัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการ
ด๎านเทคนิคการเลี้ยงในระยะตํางๆ การบันทึกข๎อมูล

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

focusing on the suitability of the local, varieties and
selection, boiler housing and equipment, feed and
feeding, various farm management system of boiler,
factors associated with the farm management,
production planning, the administration and
management of farming techniques at different
stages, business and marketing of boiler.
**5182201 การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Production and Farm Management of เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Swine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การ
ผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญและสภาพ
การผลิตสุกรภายในประเทศและตํางประเทศ การผลิตสุกรที่
เป็นการค๎าโดยเน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น ประเภทและพันธุ์
สุ ก ร การคั ด เลื อ กและการผสมพั น ธุ์ โ รงเรื อ นและอุ ป กรณ์
อาหารและการให๎อาหาร การบริหารและการจัดการฟาร์มสุกร
แบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผน
การผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการเลี้ยงใน
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5044509 การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 3(2-2-5)
Production and Farm Management of
Swine
วิชาที่ต้ องเรี ยนมาก่อน: 5041103 หลักการผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ความส าคัญของสุกร การผลิตสุ กรที่เป็นการค๎าโดย
เน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก ระบบการ
จัดการฟาร์มสุกรแบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม
การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการ
เลี้ยงในระยะตํางๆ การบันทึกข๎อมูล

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
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ระยะตํางๆ ธุรกิจและการตลาดสุกร
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, business and
marketing of swine.
5044510 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 3(2-2-5)
**5182301 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Production and Farm Management of
Production and Farm Management of เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Goat
Goats
วิชาที่ต้ องเรี ยนมาก่อน: 5041103 หลักการผลิต
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การ
และ การจัดการฟาร์มสัตว์
ผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์
ความส าคั ญ ของแพะ การผลิ ต แพะโดยเน๎ น ความ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสาคัญและสภาพ
เหมาะสมกั บ ท๎ องถิ่น พั น ธุ์ และการคัด เลื อก ระบบการจัด การ ผลิ ตแพะภายในประเทศ การผลิตแพะที่เป็นการค๎าโดยเน๎น

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ฟาร์มแพะแบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การ ความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและ
วางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการเลี้ยง อุปกรณ์ อาหารและการให๎อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มแพะ
ในระยะตํางๆ การบันทึกข๎อมูล
แบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผน
การผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการเลี้ยงใน
ระยะตํางๆ ธุรกิจและการตลาดแพะ
Study and practice on the importance
and status of goats production of domestic economy
and abroad, commercial goats production by
focusing on the suitability of the local, varieties and
selection, goats housing and equipment, feed and
feeding, various farm management system of goat,
factors associated with the farm management,
production planning, the administration and
management of farming techniques at different
stages, business and marketing of goat.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5044511 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 3(2-2-5)
Production and Farm Management of
Beef Cattle
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041103 หลักการผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ความสาคัญของโคเนื้อ การผลิตโคเนื้อที่เป็นการค๎า
โดยเน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก ระบบ
การจั ด การฟาร์ ม โคเนื้ อ แบบตํ า งๆ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การ
จัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการ
ด๎านเทคนิคการเลี้ยงในระยะตํางๆ การบันทึกข๎อมูล

5183301 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 3(2-2-5)
Production and Farm Management of
Beef Cattle
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความส าคั ญ และสภาพ
ผลิตโคเนื้อภายในประเทศ การผลิ ตโคเนื้อที่เป็นการค๎าโดย
เน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือน
และอุปกรณ์อาหารและการให๎อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มโค
เนื้อแบบตํางๆ ปัจ จัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การ
วางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการ
เลี้ยงในระยะตํางๆ ธุรกิจและการตลาดโคเนื้อ
Study and practice on the importance and
status of beef cattle production of domestic
economy and abroad, commercial beef cattle
production by focusing on the suitability of the local,
varieties and selection, beef cattle housing and
equipment, feed and feeding, various farm
management system of beef cattle beef cattle,
factors associated with the farm management,

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

production planning, the administration and
management of farming techniques at different
stages, business and marketing of beef cattle.
เปลี่ยนแปลง โดยการย๎ายวิชาการผลิตและ
การจัดการฟาร์มโคนม ไปอยูํในกลุํมวิชา
เลือกเฉพาะแขนงวิชาการผลิตสัตว์
189

5044512 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม 3(2-2-5)
Production and Farm Management of
Dairy Cattle
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041103 หลักการผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ความสาคัญของโคนม การผลิตโคนมที่เป็นการค๎าโดย
เน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก ระบบการ
จัดการฟาร์ มโคนมแบบตํางๆ ปั จจั ยที่เกี่ย วข๎องกับการจัดการ
ฟาร์ ม การวางแผนการผลิ ต การบริ ห ารและการจัด การด๎ า น
เทคนิคการเลี้ยงในระยะตํางๆ การบันทึกข๎อมูล

5051202 กายวิภาคและสรีรวิทยา
3(2-2-5)
5192101 สรีรวิทยาและกายวิภาค
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
ของสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
สัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Introduction to Animal Anatomy and
Introduction to Animal Physiology and
Physiology
Anatomy
ศึกษาโครงสร๎างและหน๎าที่ของระบบตํางๆ ในรํางกาย
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร๎างและหน๎าที่ของ
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

อวัยวะในระบบตํางๆของรํางกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต๎น
Study and Practice on the structure and
function of various organ systems in animal body.

5052102 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป 3(2-2-5)
General Animals Health and Sanitation
กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตที่สาคัญของสัตว์
ปี ก สั ตว์เล็ ก สั ตว์ใหญํ โรคติดตํอระหวํางคนและสั ตว์ โรคใน
พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ อาการของโรค การตรวจวินิจฉัย
และการปูองกันกาจัดโรคตํางๆ การสุขาภิบาลสัตว์ การทาความ
สะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆ

5193101 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
General Animals Health and Sanitation เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาถึงลั กษณะของโรคสัตว์ ปัจจัยที่มีผลตํอการ
เกิดโรคในสัตว์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโรคตํางๆและปรสิตที่
เกิดขึ้นในสัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญํ โรคในพระราชบัญญัติ
และโรคระบาด โรคติ ด ตํ อ ระหวํ า งคนและสั ต ว์ การตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย และการปู อ งกั น ก าจั ด โรคตํ า งๆ การสุ ข าภิ บ าลสั ต ว์
พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์
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.
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สัตว์ ของสัตว์กระเพาะรวม และสัตว์กระเพาะเดี่ยวเบื้องต๎น

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
แขนงวิชาการผลิตสัตว์น้า
5061103 มีนวิทยา
3(2-2-5)
Ichthyology
สรี ร วิท ยาพื้น ฐาน นิ เวศวิทยาและการสื บพั นธุ์ของ
สัตว์น้าที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

5062108 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 1
3(2-2-5)
Aquaculture I
ความสาคัญและสถานการณ์ของการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า หลั ก การ วิ ธี ก ารเพาะขยายพั น ธุ์ และเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าที่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก
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5061105 สัตว์น้าไม่มีกระดูกสันหลัง
3(2-2-5)
Invertebrate Aquatic Animals
ชี ว วิ ท ยา การจั ด กลุํ ม แหลํ ง ที่ อ ยูํ อ าศั ย บทบาทใน
ระบบนิ เวศ และศักยภาพการใช๎ ประโยชน์สั ตว์น้าไมํมีกระดูก
สันหลัง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5062111 แพลงก์ตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3(2-2-5)
Plankton for Aquaculture
ความหมายของแพลงก์ตอน บทบาทของแพลงก์ตอน
ในหํวงโซํอาหาร แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่ใช๎ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การเพาะขยายแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน
สัตว์ การเก็บรักษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

5062303 คุณภาพน้าสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3(1-4-5)
Water Quality for Aquaculture
คุณภาพน้าที่สาคัญตํอการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เทคนิค
การวิเคราะห์คุณภาพน้า การจัดการคุณภาพน้าให๎เหมาะสม

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก
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5062302 นิเวศวิทยาในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
และการจัดการ
Aquatic Ecology and Management
ความหมาย ความสาคัญ ความสัมพันธ์ระหวํางสัตว์
น้าที่เลี้ยง และสภาพแวดล๎อมในแหลํงเลี้ยงสัตว์น้าชนิดตํางๆ
การจัดการเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้าอยํางยั่งยืน

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5062401 โรคและปรสิตสัตว์น้า
3(2-2-5)
Diseases and Parasites of Aquatic Animals
การตรวจสอบสุ ข ภาพสั ต ว์ น้ า การปู อ งกั น และ
การรักษาโรคและปรสิต ยาและเคมีภัณฑ์ที่ใช๎

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

5063604 การแปรรูปสัตว์น้า
3(2-2-5)
Processing Aquatic Animal
ความสาคัญและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
การคัดเลื อกวัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช๎ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานและ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ น้ า ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

193

5063202 โภชนาการสัตว์น้า
3(2-2-5)
Aquatic Animal Nutrition
ศึกษาความสาคัญและความต๎องการสารอาหาร การ
ใช๎ประโยชน์จากอาหารของสัตว์น้า ชนิ ดและรูปแบบของอาหาร
สัตว์น้า การผลิต และการให๎อาหารสัตว์น้า

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง
แขนงวิชาการผลิตพืช
5002105 การเกษตรทฤษฎีใหม่
3(2-2-5)
ตามแนวพระราชดาริ
Royal Theory for Agriculture
ความสาคัญ หลักการ วิธีการดาเนินการ ผลกระทบ
ตํอทรัพยากร ธรรมชาติตํอระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน แปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
โดยอาศัยหลักการ30-30-30-10 ให๎นักศึกษาได๎ฝึกปฏิบัติเพื่อให๎
เข๎าใจในหลักการและความสัมพันธ์ของพืชสัตว์ในระบบนี้

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง
แขนงวิชาการผลิตพืช
5173706 การเกษตรทฤษฎีใหม่
3(2-2-5)
ตามแนวพระราชดาริ
Royal Theory for Agriculture
แนวทางหรื อหลั กการในการบริ ห ารงานและการ
จัดการที่ดินและน้าในการทาการเกษตรตามแนวพระราชดาริ
ผลกระทบตํ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ตํ อ ระบบเศรษฐกิ จ ระดั บ
ครัว เรือน และระดับ ชุมชน แปลงสาธิ ตการเกษตรตามแนว
พระราชดาริ โดยอาศัยหลักการ 30-30-30-10 ให๎นักศึกษาได๎
ฝึกปฏิบัติเพื่อให๎เข๎าใจในหลักการและความสัมพันธ์ของพืชสัตว์
ในระบบนี้
Guidelines or principles for the
administration and management of land and water in
royal theory for agricultural, impact of natural
resources on the economic system at the household
and community levels, demonstration farms based
on royal theory, guided by the principle 30-30-30-10,
practice in order to understand the relationship of
plants and animals in this system.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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5163105 การประยุกต์ใช้สารควบคุมการ 3(2-2-5)
เจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืช
Application of Growth Regulators for
Crop Production
ความหมายและความส าคั ญ ของสารควบคุ ม การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช ประเภทและชนิ ด ของสารควบคุ ม การ
เจริญเติบโตของพืช ลักษณะและคุณสมบัติของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชแตํละกลุํม การใช๎ประโยชน์สารควบคุมการ
เจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ และผลของสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชตํอสภาพแวดล๎อม
Description and Importance of plant growth
regulators (PGRs), categories and types of PGRs,
characteristics and properties of PGRs, the use of
PGRs for economic crop production and effects of
PGRs on the environment.
5173409 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Plant Biotechnology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
หลั กพื้นฐานและประโยชน์ของเทคโนโลยีชีว ภาพ
ทางพืช เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเพื่อการผลิตพืช
และการปรับปรุงพันธุ์พืช ผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ปัจจุบันและกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีว ภาพ
ทางพืช
Basic principles and benefits of plant
biotechnology, techniques of plant biotechnology for
crop production and plant breeding, yields from
plant biotechnology, the current situations and the
law of plant biotechnology.

เปลี่ยนแปลง
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5002106 เกษตรธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Farming
ความหมาย ความส าคั ญ และแนวทางในการท า
การเกษตรแบบธรรมชาติ ดินและการจัดการดินในแนวทางการ
ทาการเกษตรแบบธรรมชาติ เทคนิ คการทาและการใช๎ปุ๋ยจาก
ธรรมชาติ หลักการทาไรํนาสวนผสม วัสดุธรรมชาติและการใช๎
ประโยชน์ในการเกษตร การควบคุมศัตรูพืชโดยไมํใช๎สารเคมี

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5003108 การผลิตพืชที่มีศักยภาพ
3(2-2-5)
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นภาคใต้
Production of Potential Economic Plants
in Southern Thailand
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดและพันธุ์ การปลูก การปฏิบัติรักษา การเก็บเกี่ยว และการ
แปรรู ป พื ช ไรํ ห รื อ ผั ก หรื อ ไม๎ ผ ลหรื อ ไม๎ ยื น ต๎ น ที่ มี ศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจและเหมาะสม กับท๎องถิ่นภาคใต๎ อยํางน๎อย 2 ชนิด

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
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5003201 การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)
Agricultural Production based on
Sufficiency Economy
ความหมาย ความสาคัญ ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจ
พอเพีย ง แนวคิดเกี่ย วกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล๎ อมและ
ทรั พ ยากรเกษตร ความยั่ ง ยื น และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น การ
ประยุ ก ต์ ใ ช๎ พั ฒ นาการทางการเกษตรตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง การสร๎ า งกระบวนการมี สํ ว นรํ ว ม การวิ เ คราะห์
สังเคราะห์ การสร๎างภาวะผู๎นา การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การสร๎าง
จิตสานึกใหมํแบบพึ่งตนเอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5003303 การผลิตกล้วยไม้
3(2-2-5)
Orchid Production
ประวัติ การพัฒนาการเลี้ยงกล๎วยไม๎ การจาแนกชนิด
ของกล๎ วยไม๎ สกุลของกล๎ว ยไม๎ที่เลี้ ยง ปั จ จัยที่มีอิทธิผลตํอการ
เจริญเติบโต โรงเรือนและวัสดุ การขยายพันธุ์ การปลูกและการ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การบรรจุและการตลาด มีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่

5163404 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้
3(2-2-5)
Orchid Production Technology
ประวัติและการพัฒนาการเลี้ยงกล๎วยไม๎ การจาแนก
ชนิ ด ของกล๎ ว ยไม๎ ปั จ จั ย ที่มี อิ ท ธิ ผ ลตํ อ การเจริ ญ เติบ โตของ
กล๎วยไม๎ โรงเรือนและวัสดุเพาะเลี้ยงกล๎วยไม๎ การขยายพันธุ์
การปลู กและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลั ง
การเก็บเกี่ยว และการตลาดกล๎วยไม๎
Historical and development aspects of
orchid culture, classification of orchids, factors that
influence the growth of orchids. nursery and planting
material of orchids, propagation, planting and
management harvesting and post-harvesting and
marketing orchids.

5004108 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
Seed Technology
โครงสร๎ างและองค์ป ระกอบทางเคมีของเมล็ ดพันธุ์
การงอก ความแข็ งแรง ความเสี ย หายของเมล็ ดพัน ธุ์ การเก็ บ
รักษาและการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ อุตสาหกรรมการผลิต
เมล็ดพันธุ์ ความสาคัญของเมล็ดพันธุ์ สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม

5173104 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Seed Production Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ประโยชน์และความสาคัญของการผลิ ตเมล็ดพันธุ์
การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ผ สมเปิ ด เมล็ ด พั น ธุ์ แ ท๎ และเมล็ ด พั น ธุ์
ลูกผสม การปลูกและการดูแลรักษาพํอแมํพันธุ์ การเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การทดสอบเมล็ด
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ หลักการและเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พัน ธุ์เ บื้ องต๎ น การรับ รองคุณ ภาพเมล็ ดพั น ธุ์ และการตลาด
บางชนิด
เมล็ดพันธุ์
The benefits and importance of seed
production, production of open pollinated seeds,
seeds and hybrid seeds, planting and maintenance,
harvesting seeds, factors affecting seed quality,
preliminary testing seeds, certified seeds,p and
marketing seeds.
5173202 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผล 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
ของพืช
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Post-harvest Technology of Crop
Commodities
บทบาทและความสาคัญ ความเสียหายและปัจจัยที่
มีผลตํอปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ ยนแปลงทางสรีรวิทยา
การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์
การขนสํง และการเก็บรักษาตํอผลผลิตของพืช
Definition roles and importance, damage
and factors affecting quantity and quality,
physiological changes, harvest, quality and standard,

199

5004109 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
ผลิตผลสดพืชสวน
Postharvest Technology of Fresh
Horticultural Produces
ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าค คุ ณ สมบั ติ ท างชี ว เคมี และ
สรี ร วิ ท ยาของผลิ ต ผลสดพื ช สวน ปั จ จั ย ที่ สํ ง ผลตํ อ การ
เปลี่ ย นแปลงหลั งการเก็บ เกี่ย วของผลิ ตผล การเก็บเกี่ยว และ
ปฏิบั ติห ลั ง การเก็บ เกี่ย ว การเก็บ รั กษา การบรรจุ หี บหํ อและ
ขนสํงผลิตผลสดพืชสวน

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

diseases and insect pests, packaging, transportation
and storage of the crop commodities.
5004905 การวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
Experimental Designs
หลักการวางแผนการทดลอง การสุํมตัวอยําง วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบตํางๆ การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ การ
นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง

5013205 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Soil Fertility
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร
ความเป็ น ประโยชน์ ความสั ม พั น ธ์ ข องธาตุ อ าหารตํ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ ดิ น ตํ อ ความอุ ด ม
สมบู ร ณ์ ข องดิ น การใสํ ปู น การใสํ ปุ๋ ย และวั ส ดุ อื่ น ๆ การ
แก๎ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Factors affecting plant growth, plant
nutrients and their benefits, the relationship of
nutrients on plant growth, roles of soil
microorganisms in soil fertility, liming, application of
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5013203 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการจัดการ 3(2-2-5)
Soil Fertility and Management
ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร
ความเป็ น ประโยชน์ ความสั ม พั น ธ์ ข องธาตุ อ าหารตํ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตของพื ช การใสํ ปู น การใสํ ปุ๋ ย และวัส ดุ อื่นๆ การ
แก๎ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

fertilizers and other materials, problem solving of soil
fertility.

5013402 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช
3(2-2-5)
Soil Management for Crop Production
ความสัมพันธ์ระหวํางดิน - น้า - พืช คุณสมบัติทาง
กายภาพ และทางเคมี ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การให๎ ผ ลผลิ ต ของดิ น
บทบาทของอินทรียวัตถุตํอคุณสมบัติของดิน ความเสื่อมโทรมของ

5014605 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Soilless Culture Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมาย ประวัติ และความสาคัญของการปลูก
พืชโดยไมํใช๎ดิน ระบบการปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน ปัจจัยที่มีผลตํอ
การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไมํใช๎ดิน สารละลายและการ
เตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช การปลูกและการจัดการปลูก
พืชโดยไมํใช๎ดิน และการตลาด
Meaning, history and importance of soilless
culture, soilless culture system, factors affecting the
growth, nutrient solution preparation, planning
management and marketing.
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5013303 เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร้ดิน
3(2-2-5)
Soilless Culture Technology
ความหมายและความส าคั ญ ของการปลู กพื ช ไร๎ ดิ น
สารละลายธาตุ อ าหารที่ จ าเป็ น ตํ อ พื ช วั ส ดุ ป ลู ก ชนิ ด ตํ า งๆ
เทคโนโลยีการปลูกพืชไร๎ดินแบบตํางๆ การตรวจสอบและควบคุม
ปริ ม าณธาตุ อ าหารหลั ก รวมทั้ ง การปู อ งกั น โรคแมลงในระยะ
ปลูกพืช

เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

ดิน และการควบคุม การรักษาและปรับปรุงความสามารถในการ
ให๎ผลผลิตของดิน

5014603 ชีวภัณฑ์
3(2-2-5)
Bio-pesticides
ความหมาย ความสาคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของ
สารออกฤทธิ์และการเตรียมสารออกฤทธิ์จากสํวนตําง ๆ ของพืช
เพื่อใช๎เป็ นผลิตภัณฑ์ ทาลายตํอต๎าน ลดความเป็นพิษ ปกปูอง
หรือควบคุมการทาลายของสิ่งมีชีวิต ที่เป็นอันตราย หรือคุกคาม
สุขภาพของ พืช สัตว์ มนุษย์ และจุลินทรีย์ ทั้งทางเคมี และทาง
ชีวภาพ เชํน ชีวภัณฑ์เพื่อใช๎ครัวเรือน สุขภัณฑ์ สารฆําเชื้อ

เปลี่ยนแปลง
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5013602 ปุ๋ยและเทคนิคการใช้ปุ๋ย
3(2-2-5)
Fertilizers and Application Techniques
ความสาคัญ ประเภท คุณสมบัติของปุ๋ย วัสดุปุ๋ย การ
วิเคราะห์ ปริ มาณของสารปุ๋ ย การผสมปุ๋ย วิธีการผลิ ตและเก็บ
รักษาปุ๋ย การใช๎ปุ๋ยให๎เหมาะสมกับพืช วิธีการให๎ปุ๋ยแกํพืช การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ประเภท ตํางๆ การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
บางชนิดในปุ๋ย

5173410 เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืช 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Plant Bio-product Production Technology เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมาย ความสาคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภท
ของสารออกฤทธิ์ การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอยํางพืช
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ชี ว ภั ณ ฑ์ พื ช และการใช๎ ป ระโยชน์ เชํ น
ชีวภัณฑ์เพื่อใช๎ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร สุขภัณฑ์
และสารกาจัดศัตรูพืช

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

สารกั น เสี ย สารกั น บู ด สารฆํ า แมลง สารไลํ แ มลง การผลิ ต
Meaning and importance of plant
ชีวภัณฑ์ตํางๆ
bioproduct, type of the active ingredient, collection,
preparation and extraction of plants, plant
bioproduct production technology and utilization,
such as biologics for household and industrials food,
sanitary ware and bio-pesticides.
5163801 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ามัน 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Oil Palm Production Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมายและความส าคั ญ ของปาล์ ม น้ ามั น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ปาล์มน้ามัน การเลือกพื้นที่ปลูก
การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป
และการตลาดปาล์มน้ามัน
Meaning and importance of oil palm,
botany, varieties, selection of planting areas, planting
and management, harvesting, processing and
marketing.
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5023201 การผลิตปาล์มน้ามัน
3(2-2-5)
Oil Palm Production
ประวั ติ ค ว ามส าคั ญ ของปาล์ ม ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พั น ธุ์ แ ละการคั ด เลื อ กพั น ธุ์ การขยายพั น ธุ์
ข๎อพิจารณาในการปลูก วิธีปลูก การบารุงรักษา การเก็บเกี่ยวผล
ปาล์ม การแปรรูป การจัดการและการตลาด

มคอ.2

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5023501 พืชไร่เศรษฐกิจ2
3(2-2-5)
Economic Field Crops II
เลื อ กเรี ย นพื ช ไรํ เ ศรษฐกิ จ ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ท๎องถิ่น อยํางน๎อย 3 ชนิด จะต๎องไมํซ้ากับที่เลือกเรียนในพืชไรํ
เศรษฐกิจ 1 โดยแตํละชนิดศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญ ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ พัน ธุ์ และ ปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ การดูแ ล การเก็ บ
เกี่ยว การจัดจาหนําย การใช๎เทคนิคตํางๆ ในการผลิตและการ
แปรรูป

5163103 พืชเศรษฐกิจภาคใต้
3(2-2-5)
Economic Crops of Southern Thailand
ความส าคั ญ ของพื ช เศรษฐกิ จ หลั ก ภาคใต๎ ชนิ ด
แหลํ ง ปลู ก เทคโนโลยี ก ารปลู ก และดู แ ลรั ก ษา การจั ด การ
ศัตรูพืช เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว การแปร
รูป และการตลาด
Importance of major economic crops of
Southern Thailand, species, planting areas,
cultivation and treatment technology, pest
management, harvesting and post-harvesting
technology, processing and marketing.

5023503 การผลิตยางพารา
3(2-2-5)
Rubber Production
ประวั ติ ค วามส าคั ญ ของยางพารา ลั ก ษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พั น ธุ์ แ ละการคั ด เลื อ กพั น ธุ์ การขยายพั น ธุ์
ข๎อพิจารณาในการปลูก วิธีปลูก การบารุงรักษา การกรีดยาง การ
แปรรูป การจัดการและการตลาด

5163603 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Rubber Production Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
การวางแผนการผลิตยางพารา การบันทึกข๎อมูลการ
ผลิต คุณสมบัติของพื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่ การขยาย
พันธ์และการเตรียมกล๎ายาง วิธีการปลูก การเขตกรรม การ
ดูแลรักษา การปูองกันกาจัดศัตรูยางพารา การปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกพืชรํวมและแซมยางพารา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

205

การกรีดยาง การแปรรูปและการใช๎ประโยชน์ การจัดการและ
การตลาด
Rubber production planning, recording data
production, the properties of the cultivated areas
and preparation of the areas, propagation and rubber
seedling preparation, cultivation, treatment, pest
management, improving soil fertility, intercropping in
rubber, tapping, processing and utilization,
management and marketing.
5163604 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Coffee Production Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความสาคัญและประวัติของกาแฟ สถานการณ์การ
ผลิตกาแฟของโลก ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ ข องกาแฟ ชนิ ด พั น ธุ์ แ ละนิ สั ย การ
เจริญเติบโตของกาแฟ การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์
กาแฟ การปลูกและการดูแลรักษาต๎นกาแฟ การให๎ ปุ๋ยกาแฟ
การตั ด แตํ ง กิ่ ง กาแฟ การควบคุ ม โรคและแมลงศั ต รู ก าแฟ
การเก็ บ เกี่ ย วและการปฏิ บั ติ ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว การแปรรู ป
การบริโภค และการใช๎ประโยชน์ การตลาดของกาแฟ

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

5032301 ไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
Floriculture and Ornamental Plants
ความสาคัญและประโยชน์ของไม๎ดอกไม๎ประดับ การ
จัดแบํงประเภทของไม๎ดอกไม๎ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม๎
ดอกไม๎ ป ระดั บ อุป กรณ์ ที่ ใ ช๎ป ลู ก วิ ธี ก ารปลู ก และการปูอ งกั น
กาจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด
และการจัดจาหนําย
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Importance and history of coffee, situation
of coffee production of the world, ASEAN and
Thailand, botanical characteristics of coffee, types,
cultivars and growth habit of coffee, propagation and
breeding of coffee, planting and cultural practices of
coffee trees, fertilizer application of coffee, pruning
of coffee, control of diseases and pests of coffee,
harvesting and post-harvesting, processing,
consumption and utilization, marketing of coffee.
เปลี่ยนแปลง โดยการย๎ายวิชาไม๎ดอกไม๎
ประดับ ไปอยูํในกลุํมวิชาบังคับเฉพาะ
แขนงวิชาการผลิตพืช

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5033201 การผลิตผักเพื่อการค้า
3(2-2-5)
Vegetable Production for Commercial
ศึกษาสารวจความต๎องการของตลาดพืชผัก การเลือก
พื้นที่และปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการผลิตผัก โดย
เลือกผักที่เหมาะสมของแตํละท๎องถิ่น การวางแผนการผลิตผั ก
เป็นการค๎า การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก การปฏิบัติบารุงรักษา
การปู องกันกาจั ดศัตรูพืช วิธีการเก็บเกี่ยว การตัดแตํงและการ
บรรจุหีบหํอ การจัดจาหนํายในรูปแบบตํางๆ การทาบัญชี

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง โดยการย๎ายวิชาการผลิตผัก
เพื่อการค๎า ไปอยูํในกลุํมวิชาบังคับเฉพาะ
แขนงวิชาการผลิตพืช

5173408 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Mushroom Production Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด การจัดจาแนก ชนิด
ของเห็ดที่สาคัญของประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเชื้อและ
ก๎อนเชื้อ โรงเรือนและสภาพที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของ
เห็ด การผลิตเห็ดในระดับการค๎าและอุตสาหกรรม วิธีการเก็บ
รักษา การแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ์ มีการศึกษาดูงานนอก
สถานที่
Biological properties of mushroom,
classification, type of mushroom in Thailand, spawn
and infected mushrooms preparation techniques,
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5033205 การผลิตเห็ด
3(2-2-5)
Mushroom Production
ลั กษณะทางชี ว วิทยาของเห็ ด การจัด จาแนก ชนิ ด
ของเห็ดที่สาคัญของประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเชื้อ และก๎อน
เชื้อ โรงเรือนและสภาพที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของเห็ด
การผลิตเห็ดในระดับการค๎าและอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรักษา
การแปรรู ป การบรรจุผลิตภัณฑ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

housing and the proper conditions on growth of
mushroom, mushroom production levels of
commerce and industry, storage, processing,
packaging, field trips included.
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5163701 เทคโนโลยีการผลิตข้าว
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Rice Production Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ประวั ติ แ ละความส าคั ญ ของข๎ า ว ปั จ จั ย ทาง
สภาพแวดล๎อมตํอการปลูกข๎าว การเตรียมดิน ความต๎องการ
ธาตุ อ าหารของข๎ า ว สรี ร ะวิ ท ยา การเจริ ญ เติ บ โต และการ
พัฒนาของข๎าว พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การจัดการดิน น้า
ปุ๋ย และศัตรูข๎าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และ
การตลาดข๎าว
History and importance of rice,
environment factors affecting on rice, soil
preparation, nutrient requirements, physiology,
growth and development, varieties and breeding,
soil-water-fertilizer-pest management, harvesting,
processing and marketing.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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5033504 การออกแบบและการจัดสวน
3(2-2-5)
5163203 การจัดสวนและการตกแต่งสถานที่ 3(2-2-5)
Landscape Design and Management
Landscape Gardening
การออกแบบและตกแตํงสถานที่เบื้องต๎น ทฤษฏีและ
ความสาคัญ ประโยชน์ของการจัดสวนและตกแตํง
องค์ประกอบทางศิลป์ หลั กและประเภทของการจัดสวน การ สถานที่ ทฤษฎีและองค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบและ
บารุงรักษาสวน การคานวณคําใช๎จํายในการจัดสวน
ออกแบบจัดสวน ประเภทของการจัดสวนและหลักการจัดสวน
ประเภทตํางๆ องค์ประกอบของการจัดสวน การเลือกวัสดุและ
พันธุ์ไม๎ วิธีการปลูกหญ๎าและพันธุ์ไม๎ ในสวน การบารุงรักษา
สวน การคานวณคําใช๎จํายในการจัดสวน
Importance and benefit of landscape
gardening, theory and elements of art, design and
garden designs, types of gardening and landscaping
principles of various types, elements of the garden,
selection of materials and plants, planting and
management, calculation of cost.
5033505 เรือนเพาะชาและการจัดการ
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง
สถานเพาะชา
Nursery and Greenhouse Management
ความหมาย ประโยชน์ แ ละความส าคั ญ ของสถาน
เพาะช า การจ าแนกชนิ ด ของเรื อ นเพาะช า การจั ด เตรี ย ม
โรงเรือนเพาะชาและสิ่งกํอ สร๎าง ลักษณะของธุรกิจสถานเพาะชา

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

หลักการบริหารสถานเพาะชา การจัดการวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นใน
สถานเพาะช า เชํน ภาชนะปลู ก ดิน ปลูก อุปกรณ์ให๎ น้าและปุ๋ย
สารเคมีปู องกันกาจัดศัตรู พืช และสารเคมีอื่นๆ การฆําเชื้อวัส ดุ
ปลู ก การจั ด กระบะและแปลงเพาะช า และการควบคุ ม
สภาพแวดล๎ อ มในเรื อ นเพาะช า การจั ด พั น ธุ์ ไ ม๎ ภ ายในและ
ภายนอกเรือนเพาะชา การจัดการผลิตและจาหนํายพันธุ์ไม๎เป็น
การค๎า
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5034102 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์
3(2-2-5)
5163104 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Local Plants and their Utilization
Application of Growth Regulators for
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปลูก การดูแลปฏิบัติ
Crop Production
สํวนที่ใช๎ประโยชน์ การทดสอบคุณคําทางโภชนะ และสารสาคัญ
พันธุ์พืชกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
เพื่อใช๎บริโภค เป็นผัก เครื่องเทศ สมุนไพร หรือประโยชน์อื่นๆ ด๎านปัจจัยสี่ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืช
และพฤกษศาสตร์เบื้องต๎น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข๎องกับพันธุ์พืชที่
ส าคั ญ ของคนไทย ปั ญ หาและแนวทางแก๎ ปั ญ หาความ
หลากหลายของพืชท๎องถิ่นที่ลดลง
Plant sand ways of life in Thailand from the
past to the present, the four factors, traditions, arts,
cultures, and religions, plant taxonomy and botanical
basics, wisdoms related to Thai plant species,

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

problems and solutions to a variety of local plants
decreased.
เปลี่ยนแปลง
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5034103 พืชสมุนไพร เครื่องเทศ และ
3(2-2-5)
พืชที่ให้น้ามันหอมระเหยที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
Potential Economic Herbs, Spices and
Essential oil Producing Plants
ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์ สํ ว นที่ ใ ช๎ ป ระโยชน์
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม วิธีการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา การ
เก็ บ เกี่ ย ว อายุ ที่ เ หมาะสมในการเก็ บ เกี่ ย วเพื่ อ ให๎ ไ ด๎ ป ริ ม าณ
สาระสาคัญสูงสุด สรรพคุณทางยา คุณคําทางโภชนะ ชนิดสาร
หอมระเหยในพืช การใช๎ประโยชน์ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ตํางๆ

5034201 การผลิตผักอินทรีย์
3(2-2-5)
5173704 การผลิตไม้ผลอินทรีย์
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Organic Vegetable Production
Organic Pomology Production
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความสาคัญของการผลิตผักอินทรีย์ หลักพื้นฐานของ
ความหมาย ความสาคัญ และมาตรฐานการผลิตไม๎
การปลูกผักอินทรีย์ การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตผักเป็นระบบ ผลอินทรีย์ การวางแผนการผลิต การจัดการดิน การจัดการน้า
อินทรีย์ ปัญหาและอุปสรรคของการทาการเกษตรอินทรีย์
การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลั งการเก็บ
เกี่ยว และการตลาดไม๎ผลอินทรีย์
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Meaning, importance and standard of
organic pomology production, production planning,
soil, water and pest management, harvesting and
post-harvesting and marketing of organic pomology.
5173407 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Plant Tissue Culture Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมายและความส าคั ญ ของการเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อพืช เครื่องมือและเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปัจจัยที่มี
ผลตํ อ การเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช ในหลอดทดลอง การเลี้ ย ง
โพรโตพลาส การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช ในหลอดทดลอง การ
ประยุกต์ใช๎การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในงานด๎านตํางๆ
Meaning and importance of plant tissue
culture, instruments and techniques, factors affecting
the plant tissue in vitro, protoplast culture, plant
breeding in vitro, the application of tissue culture in
various fields.
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5034504 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5)
Plant Tissue Culture Technology
ความหมายและความส าคั ญ ของการเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อพืช เครื่องมือและเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปัจจัยที่มี
ผลตํอความสาเร็จในการเลี้ยงเนื้ อเยื่อพืช การเลี้ยงโปรโตพลาส
การสร๎ างพืช ที่มีโ ครโมโซมชุดเดียว การประยุกต์ใช๎เทคนิคการ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

5134101 การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน 3(3-0-6)
Integration of Agricultural Extension
ความหมาย ความสาคัญ และหลักการของโครงการ
เกษตรแบบผสมสาน การเลือกวิธีการสํงเสริมที่เหมาะสมสาหรับ
โครงการเกษตรแบบผสมผสานแตํละรูปแบบ การเกษตรตามแนว
พระราชดาริ การ เกษตรแบบยั่งยืน การวางแผนปฏิบัติการ การ
ดาเนินงาน และการประเมินผลสาเร็จ

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
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5082104 หลักการควบคุมศัตรูพืช
3(2-2-5)
แบบผสมผสาน
Principles of Integrated Pest
Management
การใช๎ข๎อมูลเกี่ยวกับศัตรูพืช และข๎อมูลสิ่งแวดล๎อม
ผสมผสานกับ วิธีการควบคุมศัตรูพืชตํางๆ ได๎แกํ การเขตกรรม
ชีวเคมี พันธุ์ต๎านทานศัตรูพืช และวิธีการทางเคมี เพื่อลดระดับ
ศัตรู พืช ไมํให๎ กระทบกระเทือนผลผลิ ตทางเศรษฐกิจ และไมํมี
ผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศน์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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5204101 การตลาดสินค้าเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Marketing
ความหมายและหลั ก การตลาด การตลาดสิ น ค๎ า
เกษตร ลักษณะพิเศษของสินค๎าเกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิต
และการบริโ ภค ประเภท ตํางๆ ของตลาดและการกาหนด
ราคาสินค๎าในแตํละตลาด หน๎าที่และสถาบันการตลาดที่สํงผล
ถึงการวิเคราะห์สํ ว นเหลื่ อมการตลาดและวิถีการตลาด การ
วางแผนการตลาด การรวมกลุํ มของเกษตรกรเพื่อผลในการ
สร๎ างอ านาจตํ อรองทางการตลาดและบทบาทของรัฐ บาลที่
เกี่ยวข๎องกับการตลาดสินค๎าเกษตร
Definitions and principles of marketing,
agricultural markets, uniqueness of agricultural
commodities, supply and demand of agricultural
commodities, roles of demand and supply to change
in price, marketing functions and institutions,
marketing margin and channel analysis, marketing
planning, farmer group formation to marketing
negotiation, roles of government on agricultural
commodity marketing.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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5083102 ศัตรูพืชและการจัดการ
3(2-2-5)
Plant Pest and Management
ความรู๎ เ บื้ อ งต๎ น เกี่ ย วกั บ ศั ต รู พื ช ความเสี ย หาย
วิธี การจั ดการ และการใช๎เ ทคโนโลยี ตํา งๆ เพื่อ ปูอ งกั นและ
ควบคุมศัตรูพืช
Basic knowledge about plant pests,
damage, pest management, and the use of
technology to prevent and control of pests.
5173703 การผลิตผักอินทรีย์
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Organic Vegetable Production
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความหมาย ความสาคัญ และมาตรฐานการผลิตผัก
อินทรีย์ กระบวนการผลิตพืชผักด๎วยวิธีการตําง ๆ การวางแผน
การผลิต การจัดการดิน การจัดการน้า การจัดการศัตรูพืช การ
เก็บเกี่ยวและวิทยาการหลั งการเก็บเกี่ ยว และการตลาดผั ก
อินทรีย์
Meaning, importance and standard of
organic vegetable production, production of
vegetables in various ways, production planning, soil,
water and pest management, harvesting and
post-harvesting and marketing of organic vegetable.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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5173705 การผลิตพืชไร่อินทรีย์
3(2-2-5)
Organic Field Crop Production
ความหมาย ความสาคัญ และมาตรฐานการผลิตพืช
ไรํอินทรีย์ การวางแผนการผลิต การจัดการดิน การจัดการน้า
การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลั งการเก็บ
เกี่ยว และการตลาดพืชไรํอินทรีย์
Meaning, importance and standard of
organic field crop production, production planning,
soil, water and pest management, harvesting and
post-harvesting and marketing of organic field crops.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

5173411 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
3(2-2-5)
Microbial Product Technology
เทคโนโลยี ก ารคั ด เลื อ ก และการเพิ่ ม จ านวน
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร การพัฒนา การเตรียม
และการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ในรูปแบบ
ของเหลว และของแข็ง
Technology of selection and increase the
number of microorganisms useful in agricultural,
development of preparation
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

and performance evaluation of microbial products in
liquid and solid form.
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5013104 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3(2-2-5) 3(2-2-5)
Organic Fertilizer Production Technology
ความหมาย ความส าคั ญ ของปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ศึ ก ษา
ขั้นตอนและเทคนิคการใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช๎
ในท๎องถิ่นเพื่อนามาผลิต การนาปุ๋ยอินทรีย์ไปใช๎ประโยชน์ โดย
ประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีและภูมิปัญญาได๎อยํางเหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทาบรรจุภัณฑ์ การคานวณ
คําใช๎จําย การจัดจาหนําย และการประเมินผล
The meaning and importance of organic
fertilizers, study of step and techniques using 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.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

แขนงวิชาการผลิตสัตว์
แขนงวิชาการผลิตสัตว์
5004905 การวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
Experimental Designs
หลักการวางแผนการทดลอง การสุํมตัวอยําง วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบตํางๆ การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ การ
นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง

5163702 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Forage Crop Production Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจาแนกประเภทและ
ชนิดของพืชอาหารสัตว์ การใช๎ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณคําทางอาหาร การปลูกสร๎าง
และการจัดการทุํงหญ๎าและถั่ว การบารุงรักษาทุํงหญ๎า การเก็บ
เกี่ยวและการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอยําง
อาหารสัตว์ตํางๆ
Study and practice on classifications and
types of forage crops, the utilization of forage,
morphology, nutritive value, establishment and
management of pasture and legume, maintenance,
harvesting and preserving

218

5022601 พืชอาหารสัตว์
3(2-2-5)
Forage Crops
การจ าแนกประเภทและชนิ ด ของพื ช อาหารสั ต ว์
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณคําทางอาหาร การปลูกสร๎างและ
การจัดการทุํงหญ๎าและถั่ว การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา การ
แปรรูปและการใช๎ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวม
ตัวอยํางอาหารสัตว์ตํางๆ

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

of forage crops, samples collection of various animal
feed.
5193103 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์
3(2–2–5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Animal Reproduction Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
กลไกควบคุมที่มีผลตํอกระบวนการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลตํอการ
สืบพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการ
สื บ พั น ธุ์ การประยุ ก ต์ ใ ช๎ เ ทคโ นโ ลยี ชี ว ภ าพเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพด๎านการสืบพันธุ์
Study on reproductive physiology of
animals on farms, control mechanisms affecting the
reproduction process, factors affecting the
reproduction, mating systems and technology
related to reproduction, application of biotechnology
to enhance the reproduction.
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5042505 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์
3(2–2–5)
Animal Reproduction Technology
ศึกษาสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
กลไกควบคุมที่มีผลตํอกระบวนการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลตํอการ
สืบพันธุ์ ระบบการผสมพันธุ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการ
สืบพันธุ์

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5043103 การผลิตนกเขา
3(2-2-5)
Dove Production
ความสาคัญของนกเขา ชีววิทยาและพฤติกรรม พันธุ์
การคัดเลือก การผสมพันธุ์ อุปกรณ์และการจัดการเลี้ยงดู อาหาร
และการให๎อาหาร โรคและการปูองกันโรค การตลาด

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

5183102 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Incubation and Hatchery Management
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟักไขํสัตว์ปีก คัพภะ
วิทยาของสัตว์ปีก ปัจจัยที่อิทธิพลตํอการฟักไขํ โรงฟักและตู๎ฟัก
ไขํ การฟักไขํ การปฏิบัติตํอไขํกํอนเข๎าฟัก หลักและการปฏิบัติ
ในการฟั ก ไขํ การประเมิ น ผลการฟั ก การจั ด การระบบการ
ทางานของอุปกรณ์ตํางๆ ในโรงฟักและตู๎ฟัก
Study and practice on the poultry
incubation, embryology of poultry, factors
influencing poultry incubation, hatchery and
incubator, eggs practice prior to hatch, principles and
practice of incubation, evaluation of incubation,
various equipment management in the hatchery and
incubator.
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5043104 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
3(2-2-5)
Incubation and Hatchery Management
คัพภะวิทยาของสัตว์ปีก ปัจจัยที่อิทธิพลตํอการฟักไขํ
การปฏิบัติตํอไขํกํอนเข๎าฟัก หลักและการปฏิบัติในการฟัก การ
จัดการระบบการทางานของอุปกรณ์ตํางๆ ในโรงฟักและตู๎ฟัก การ
จั ด การลู ก ไกํ ที่ ฟั ก ออก การคั ด เพศ การเลี้ ย งดู สั ต ว์ ปี ก ใน
ระยะแรก การทาพันธุ์ประวัติ การประเมินผลการฟัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

5193102 การผสมเทียมสัตว์
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Animal Artificial Insemination
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภ าคและสรีรวิทยา
ของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ ระบบตํอมไร๎ทํอในระบบสืบพันธุ์
การรีดเก็บน้าเชื้อ การประเมินคุณภาพน้าเชื้อ และการเจือจาง
น้าเชื้อ การเก็บรักษาน้าเชื้อ การเป็นสัด เทคนิคการผสมเทียม
ปัจจัยที่มีผลตํอการผสมติดโรคทางระบบสืบพันธุ์และการแก๎ไข
ปัญหาทางระบบสืบพันธุ์สัตว์
Study and practice on the anatomy and
physiology of the reproductive systems of the
animal, endocrine systems in reproductive systems,
semen collection, semen evaluation and semen
dilution, storage of semen, estrus, artificial
insemination techniques, factors affecting the
infection in reproductive systems, and problem
solving reproductive systems.
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5043105 การผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงาม 3(2-2-5)
Pets Production
ความหมาย ประเภท พันธุ์ อาหาร การจัดการเลี้ยงดู
และแนวทางในการผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงามเป็นธุรกิจ
5043501 การผสมเทียมปศุสัตว์ 3(2-2-5)
Livestock Artificial Insemination
กายวิภาคและสรี รวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์
การรีดน้าเชื้อ การตรวจคุณภาพของน้าเชื้อ การขยายและการ
เจือจางน้าเชื้อ การเก็บรักษาน้าเชื้อ และปัจจัยที่มีผลตํอการผสม
ติด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5043502 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน3(2-2-5)
Integration of Livestock Enterprises
ศึกษาการเลี้ยงสัตว์รํวมกันเพื่อใช๎มูลสั ตว์เป็นอาหาร
หรื อ กั บ งานเกษตรอยํ า งอื่ น อั ต ราการเลี้ ย งแบบผสมผสาน
ปริมาณและชนิดอาหารที่ใช๎สมทบ การผลิต การจัดการวงจรการ
ผลิต ต๎นทุนการผลิต และการจาหนําย

5183603 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Integration of Livestock Enterprises
ศึกษาเกี่ ยวกั บหลั กการและวิธี การเลี้ ย งสั ต ว์แบบ
ผสมผสานแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตว์
รํวมกับจัดการของเสียเพื่อเป็นอาหารหรือกับงานเกษตรอยําง
อื่น อัตราการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใช๎
สมทบ การผลิต การจัดการวงจรการผลิต ต๎นทุนการผลิตและ
การจาหนําย
Philosophy of sufficiency economy, animal
husbandry with waste management for food or with
other agricultural work, rate of integration of
livestock enterprises, the quantity and type of feed
using the contribution, production, production cycle
management, costs of production and distribution.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

5043503 การจัดการของเสียจากสัตว์ 3(3-0-6)
5193305 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว์ 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Animal Waste Management
Animal Waste Management Technology เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ปัญหามลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องของเสี ย จากสั ต ว์
เสีย ระบบการจัดการ กรรมวิธีในการกาจัด การนาของเสียไป ปัญหามลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของเสีย ระบบ
ใช๎ประโยชน์ ข๎อจากัดและปัญหาการใช๎มูลสัตว์ การใช๎มูลสัตว์ การจั ด การ กรรมวิ ธี ใ นการก าจั ด การน าของเสี ย ไปใช๎
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เพื่อผลิตแก๏สชีวภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
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ประโยชน์ ปัญหาการใช๎ของเสียจากสัตว์และแนวทางในการ
แก๎ไข การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียจากสัตว์ และการ
ลดการปลดปลํอยก๏าซเรือนกระจก
Study on the properties of animal wastes,
the pollution problems from animal husbandry,
waste characteristics, the waste management system
and method, waste utilization, problems of using
animal wastes and solutions, renewable energy
production from animal wastes and reducing
greenhouse gas emission.

5043504 เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง
3(2-2-5)
5183602 เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Techniques of Specific Animal Husbandry
Techniques of Specific Animal
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
เลื อกเรี ย นสั ตว์ที่มีความนํ าสนใจหรือมีความส าคัญ
Husbandry
ทางเศรษฐกิจของท๎องถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับ
เลือกเรียนสัตว์ที่มีความนําสนใจหรือมีความสาคัญ
ประเภทและพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง ขั้นตอนและ ทางเศรษฐกิ จ ของท๎ อ งถิ่ น ตามความเหมาะสม โดยศึ ก ษา
วิธีการเลี้ยง การคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ การตลาด
เกี่ยวกับประเภทและพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ ยง
ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงดูในระยะตํางๆการคัดเลือกพันธุ์และ
ผสมพันธุ์ ธุรกิจและการตลาด
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Choose to study interesting animals or
local economic importance as appropriate, study
about the types and varieties, housing and
equipment, steps and methods culture in various
stages, selection and mating, business and marketing.
5183601 โรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อการผลิตสัตว์ 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Housing and Equipment for Animal
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Production
รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ชนิดตํางๆ
การพิ จ ารณาที่ ตั้ ง ฟาร์ ม การสร๎ า งโรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ ใ ห๎
สามารถใช๎ แ รงงานอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การก าหนด
ตาแหนํงระบบการกาจัดของเสียจากสั ตว์การกาหนดเส๎ นทาง
การขนสํ ง ในฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ การประเมิ น ราคาต๎ น ทุ น ของ
สิ่ งกํอสร๎างโรงเรือนส าหรับเลี้ ยงสั ตว์ การศึกษาเปรียบเทียบ
โรงเรือนและอุปกรณ์ตํางๆ ของโรงเรือนระบบเปิดและระบบปิด
การค านวณคํ า ตํ า งๆ ที่ มี ผ ลตํ อ ระบบควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ข อง
โรงเรือนระบบปิด
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5043507 โรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อการผลิตสัตว์ 3(2-2-5)
Animal Housing and Equipments
การพิ จ ารณาที่ ตั้ ง ฟาร์ ม แบบของโรงเรื อ นและ
อุปกรณ์ในการผลิตสัตว์ การใช๎เครื่องทุนแรง การสร๎างโรงเรือน
และอุ ป กรณ์ ใ ห๎ ส ามารถใช๎ แ รงงานอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บแบบโรงเรื อ นและอุ ป กรณ์ ตํ า งๆ ของ
โรงเรือนระบบเปิดและระบบปิด รวมทั้งการคานวณคําตํางๆ ที่มี
ผลตํอระบบควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนระบบปิด

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

5043508 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ 3(2-2-5)
Computer for Animal Production
ระบบปฏิบัติการการใช๎โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ
ตํางๆ ในงานอาหารสั ตว์ โปรแกรมส าเร็ จ รู ปส าหรั บใช๎ในการ
จัดการฟาร์ม การรักษาความปลอดภัยข๎อมูล การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ การจัดการข๎อมูลทางสัตวบาลที่
เกี่ย วข๎องกับ การประมวลข๎อมูล การจั ดการฟาร์ม การทาบัญชี
ฟาร์ ม การสร๎ างแบบฟอร์ มผลผลิ ต การค านวณและวิเ คราะห์
ข๎อมูลทางสถิติเบื้องต๎น และการรายงาน
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Housing models and equipment of various
types of animals, considering farm location, building
housing and equipment used to force more
efficiently, positioning of animal waste systems, to
route transport in livestock, evaluating the costs of
building housing for animals, a comparative study of
housing and equipment of open and closed systems,
calculation of various values affecting on the
temperature control system of closed system housing.
5183605 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Computers Using for Animal Production เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช๎คอมพิว เตอร์
และโปรแกรมสาเร็จรูปที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตสัตว์ การจัดการ
ฟาร์ ม และงานอาหารสั ต ว์ การรั ก ษาความปลอดภัย ข๎ อ มู ล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ การจัดการ
ข๎อมูลทางสั ตวบาลที่เกี่ยวข๎องกับการประมวลข๎อมูล การทา
บั ญ ชี ฟ าร์ ม การสร๎ า งแบบฟอร์ ม ผลผลิ ต การค านวณและ
วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติเบื้องต๎น และการรายงาน

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

5043509 มาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
สัตว์ปลอดภัย
Standard of Farm and Safety Animal
Products
มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานผลผลิต เนื้อ นม ไขํ โรค
และเชื้อจุลชีพที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ การ
ใช๎สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ สารตกค๎างและสารพิษปนเปื้อน การ
ตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์
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Study and practice on the use of
computers and the programs related to animal
production, farm management and animal feed,
security information, computer programming for
animal production, management of animal
husbandry information associated with data
processing, accounting farm, creating output forms,
calculation and analysis of the preliminary statistics
and reporting.
5193302 การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
สัตว์ปลอดภัย
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Animal production and Safety Animal
Products
ศึ ก ษาระบบการผลิ ต สั ต ว์ ที่ ป ลอดภั ย มาตรฐาน
ฟาร์ ม มาตรฐานผลผลิ ต เนื้ อ นม ไขํ โรคและเชื้ อ จุ ล ชี พ ที่
เกี่ยวข๎องกับการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ การใช๎สารเคมีใน
การเลี้ ย งสั ต ว์ สารตกค๎ า งและสารพิ ษ ปนเปื้ อ น การตรวจ
ผลิตภัณฑ์สัตว์

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Study of safety animal production systems,
standard farms, standard production of meat, milk
and eggs, disease and microorganisms related to
animal production and animal products, the use of
chemicals in animal husbandry, residue and toxic
contaminants, examination of animal products.
เปลี่ยนแปลง
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5043511 ปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม
3(2–2–5)
Livestock and Environment
ศึ ก ษาปั ญ หาการประกอบกิ จ การฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ กั บ
สิ่งแวดล๎อม มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ผลกระทบของการผลิตและ
การแปรรูปปศุสัตว์ที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมและชุมชน เชํน กลิ่น เชื้อ
โรค รวมทั้งข๎อกาหนดตํางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง

5043512 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3(2-2-5)
5183604 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Organic Livestock Production
Organic Livestock Production
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ความสาคัญของการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ หลักพื้นฐาน
ความหมาย ความสาคัญ และมาตรฐานการผลิต ปศุ
ของปศุสัตว์อินทรีย์ การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นระบบปศุ สัตว์อินทรีย์ กระบวนการผลิต ปศุสัตว์ด๎วยวิธีการตําง ๆ การ
สัตว์อินทรีย์ ปัญหาและอุปสรรคของปศุสัตว์อินทรีย์
วางแผนการผลิต การจัดการโรงเรือน การจัดการอาหาร การ
จัดการสิ่งแวดล๎อม และการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

Meaning, importance and standard of
organic Livestock production, production of Livestock
in various ways, production planning, housing,
feeding and environment management, and
marketing of organic Livestock.

5193303 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Meat Processing Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
โครงสร๎างและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ คุณสมบัติ
ทางเคมี แ ละกายภาพของกล๎ า มเนื้ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
กล๎ า มเนื้ อ เป็ น เนื้ อ การเตรี ย มสั ต ว์ กํ อ นฆํ า วิ ธี ก ารฆํ า การ
จาแนกคุณภาพเนื้อ มาตรฐานโรงงานและอุปกรณ์ การนาเนื้อ
ไปใช๎ประโยชน์ การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การ
บรรจุหีบหํอ การตลาดเนื้อและผลิตภัณฑ์
The structure and composition of meat,
chemical and physical properties of the muscles,
changes the muscles to meat, preparations of
animals before killing, killing methods, meat quality
classification, standard of factories and equipment,
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5044404 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ
3(2-2-5)
Meat and Meat Products
โครงสร๎างและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ คุณสมบัติ
ทางเคมี แ ละกายภาพของกล๎ า มเนื้ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
กล๎ า มเนื้ อ เป็ น เนื้ อ การน าเนื้ อ ไปใช๎ ป ระโยชน์ การเก็ บ รั ก ษา
เนื้อสัตว์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ การบรรจุหีบหํอ การตลาดเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

the use of meat, preservation of meat, meat
processing, packaging, marketing and products of
meat.
5193304 เทคโนโลยีการแปรรูปน้านม
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Milk Processing Technology
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบน้ านม
คุณภาพน้านม กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต๎านม โครงสร๎าง
เต๎านม ขบวนการกลั่นสร๎างและองค์ประกอบของน้านม การ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ านม การฆํ า เชื้ อ เพื่ อ ถนอมและรั ก ษา
คุณภาพ การเก็บรักษาน้านม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ การ
บรรจุหีบหํอ การตลาด กฎหมายเกี่ยวกับน้านมและผลิตภัณฑ์
Study and practice on milk composition, quality of
milk, anatomy and physiology of the udders, udder
structures, refined movement created and milk
composition, quality inspection of milk, sterilized to
cherish and maintain the quality, storage of milk,
processing and products, packaging, marketing, laws
on milk and products.
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5044405 น้านมและผลิตภัณฑ์นม
3(2-2-5)
Milk and Milk Products
กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต๎านม โครงสร๎างเต๎านม
ขบวนการกลั่นสร๎างและองค์ประกอบของน้านม การตรวจสอบ
คุณภาพน้านม การเก็บรักษาน้านม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์
การบรรจุหีบหํอ การตลาด

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5044406 ไข่และเนื้อไก่
3(2-2-5)
Egg and Chicken Meat
โครงสร๎างและองค์ประกอบของไขํและเนื้อไกํ การเก็บรักษาไขํ
และเนื้อไกํ การแปรรูปไขํและเนื้อไกํ การตลาด

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

5204102 ตลาดธุรกิจปศุสัตว์
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Livestock Business Marketing
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาเกี่ย วกับ การท าธุร กิจ ภาวการณ์ ตลาดและ
ปริมาณปศุสัตว์ในประเทศไทย ราคา อุปสงค์ และอุปทานของ
ปศุสัตว์ การวางแผนและการเขียนแผนธุรกิจปศุสัตว์ การทา
บั ญ ชี ฟ าร์ ม การวิ เ คราะห์ ต๎ น ทุ น การผลิ ต การวิ เ คราะห์
ประสิทธิภ าพการผลิ ต และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนิน
ธุรกิจปศุสัตว์ ตลาดปศุสัตว์ท๎องถิ่นและตลาดในประเทศ วิธี
ปรับปรุงการตลาด
Study on the business, market situation and
amount of livestock in Thailand, price, supplies and
demands of livestock, planning and writing business
plans, farm accounting, analysis of production costs,
production efficiency analysis and prepare reports
to summarize the results of the livestock business,
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5044407 ตลาดปศุสัตว์
3(3-0-6)
Livestock Marketing
ภาวการณ์ตลาดและปริมาณสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย
การเก็บข๎อมูลการเลี้ยงสัตว์ การคานวณต๎นทุนในการผลิต ราคา
อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของปศุ สั ต ว์ ตลาดปศุ สั ต ว์ ท๎ อ งถิ่ น ตลาด
ตํ า งประเทศ วิ ธี ป รั บ ปรุ ง การตลาด สหกรณ์ ป ศุ สั ต ว์ แ ละการ
ดาเนินงาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

the local livestock markets and domestic markets,
how to improve the marketing.
เปลี่ยนแปลง โดยการย๎ายวิชาการผลิตและ
การจัดการฟาร์มสุกร ไปอยูํในกลุํมวิช า
บังคับเฉพาะแขนงวิชาการผลิตสัตว์

5044510 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 3(2-2-5)
Production and Farm Management of
Goat
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041103 หลักการผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ความส าคั ญ ของแพะ การผลิ ต แพะโดยเน๎ น ความ

เปลี่ยนแปลง โดยการย๎ายวิชาการผลิตและ
การจัดการฟาร์ม แพะ ไปอยูํในกลุํมวิชา
บังคับเฉพาะแขนงวิชาการผลิตสัตว์
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5044509 การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 3(2-2-5)
Production and Farm Management of
Swine
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5041103 หลักการผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ความส าคัญของสุกร การผลิตสุ กรที่เป็นการค๎าโดย
เน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก ระบบการ
จัดการฟาร์มสุกรแบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม
การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการ
เลี้ยงในระยะตํางๆ การบันทึกข๎อมูล

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

เหมาะสมกั บ ท๎ องถิ่น พั น ธุ์ และการคัด เลื อก ระบบการจัด การ
ฟาร์มแพะแบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การ
วางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการเลี้ยง
ในระยะตํางๆ การบันทึกข๎อมูล
5193301 ยาและการใช้ยาสัตว์
3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Animal Drugs and Usage
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของยา สารสังเคราะห์
และสมุนไพรที่ใช๎ในการเลี้ยงสัตว์ รูปแบบของยา ลักษณะและ
สรรพคุณของยาตํางๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบตํางๆ ของรํางกาย
สั ต ว์ ยาการให๎ สั ต ว์ ขนาดของการให๎ ย า การเก็ บ รั ก ษายา
กฎหมายและพระราชบัญญัติยา
Study and practice about the kinds of
drugs, synthetic substances and herbs used in animal
husbandry, forms of drugs, characteristics and
properties of various drugs that acting with various
systems to animal body, dosage for animals and
dose, drug storage, legal and drug act.
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5053104 ยาและการใช้ยาสัตว์
3(2-2-5)
Drugs and Drug Application in Farm
Animal
ประวั ติ ชนิ ดของยาและสารสั งเคราะห์ ที่ใ ช๎ใ นการ
เลี้ ย งสั ต ว์ ลั ก ษณะและสรรพคุ ณ ของยาตํ า งๆ ที่ อ อกฤทธิ์ กั บ
ระบบตํางๆ ของรํางกายสัตว์ การให๎ยาสัตว์ ขนาดของการให๎ยา
การเก็บรักษายา กฎหมายและพระราชบัญญัติยา

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5054503 พฤติกรรมของสัตว์
3(2–2–5)
Animal Behavior
หลั กพื้น ฐานทางด๎านพฤติกรรมของสั ตว์ สรีรวิทยา
ทาง พฤติกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรม และการเรียนรู๎
ของสัตว์ การนาความรู๎ที่ได๎เกี่ยวกับพฤติกรรมไปประยุกต์ใช๎ใน
การผลิตสัตว์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
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5183302 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม 3(2–2–5)
เปลี่ยนแปลง โดยการย๎ายการผลิตและการ
Production and Farm Management of
จัดการฟาร์มโคนม มาอยูํในกลุํมวิชาเลือก
Dairy Cattle
เฉพาะแขนงวิชาการผลิตสัตว์
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความส าคั ญ และสภาพ
ผลิตโคนมภายในประเทศ การผลิตโคนมที่เป็นการค๎าโดยเน๎น
ความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและ
อุปกรณ์ อาหารและการให๎อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มโคนม
แบบตํางๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผน
การผลิต การบริหารและการจัดการด๎านเทคนิคการเลี้ยงใน
ระยะตํางๆ การจัดการน้านมและการตลาด

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
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Study and practice on the importance and
status of domestic dairy cattle production,
commercial dairy cattle production by focusing on
the suitability of the local, breed and selection,
housing and equipment, feed and feeding, various
dairy cattle farm management systems, factors
associated with the farm management, production
planning, the administration and management of
farming techniques at different stages, milk
management and marketing.
5183101 การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่ 3(2–2–5)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
Production and Farm Management of
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Laying Hens
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว์
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญ และสภาพ
การผลิตไกํไขํภายในประเทศและตํางประเทศ การผลิต ไกํไขํที่
เป็น การค๎าโดยเน๎นความเหมาะสมกับท๎องถิ่น พันธุ์และการ
คัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให๎อาหาร ระบบ

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
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การจั ด การฟาร์ ม ไกํ ไ ขํ แ บบตํ า งๆ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การ
จัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการ
ด๎านเทคนิคการเลี้ยงในระยะตํางๆ ธุรกิจและการตลาดไกํไขํ
Study and practice on the importance and
status of Laying Hens production of domestic
economy and abroad, commercial boiler production
by focusing on the suitability of the local, varieties
and selection, Laying Hens housing and equipment,
feed and feeding, various farm management system
of Laying Hens, factors associated with the farm
management,
production
planning,
the
administration and management of farming
techniques at different stages, business and
marketing of Laying Hens.
5003111 กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
และการปศุสัตว์
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Laws Concerning Animals and Livestock
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสัตว์และปศุ
สัตว์ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยง การฆํา การจาหนําย การเคลื่อนย๎าย

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

สั ต ว์ ข๎ า ม เ ข ต ก า ร สํ ง อ อ ก แ ล ะ ก า ร น า เ ข๎ า ป ร ะ เ ท ศ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ๎มครองสัตว์ปุา และพระราชบัญญัติ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
Laws and act related animal and livestock
relating to killing, selling, transporting, exporting and
importing, husbandry, wildlife preservation and
protection act and other act.
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

236

แขนงวิชาการผลิตสัตว์น้า
5004905 การวางแผนการทดลอง
3(3-0-6)
Experimental Designs
หลักการวางแผนการทดลอง การสุํมตัวอยําง วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบตํางๆ การวิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ การ
นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช๎ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง
5063113 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 2
3(2-2-5)
Aquaculture II
สถานการณ์และแนวทางการพัฒ นาการเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น้า วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าอิ น ทรี ย์ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ และการเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าที่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5063114 การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-2-5)
Ornamental Fish Aquaculture
ศึกษาประเภท ลักษณะ ความเป็นอยูํ การเลี้ยงและ
คัดเลือกพํอพันธุ์ แมํพันธุ์ การเพาะพันธุ์และอนุบาล โรคพยาธิ
และการปูองกันรักษา ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลา
สวยงาม เชํน ภาชนะที่ใช๎เลี้ยง พันธุ์ไม๎น้าที่ใช๎ในการจัดตู๎ปลา
ระบบการกรองน้า คุณสมบัติของน้า และอาหารที่ใช๎เลี้ยงปลาแตํ
ละชนิด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

5063117 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
3(2-2-5)
Marine Shrimp Culture
การเลี้ยงและการคัดเลือก พํอแมํพันธุ์กุ๎งทะเล หลัก
วิธีการเพาะฟัก อนุบาลและการเลี้ยงกุ๎งทะเล

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก
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5063116 การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
3(2-2-5)
Cultured Lobster
ชีววิทยาของกุ๎งก๎ามกราม ลักษณะเพศ ฤดูผสมพันธุ์
วางไขํ การคั ด เลื อ กแมํ กุ๎ ง การเพาะฟั ก และการอนุ บ าล การ
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของตัวอํอนและการเลี้ยง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5063120 พรรณไม้น้าสวยงาม
3(2-2-5)
Aquarium Plants
ความสาคัญ ประเภท ประโยชน์และโทษ ของพรรณ
ไม๎น้า ชนิดของพรรณไม๎น้าสวยงาม หลักการเพาะขยายพันธุ์ การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม๎น้า การปลูกพรรณไม๎น้าโดยไมํใช๎ดิน
การจั ด การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต และการจั ด สวน/ตู๎ พรรณไม๎ น้ า
สวยงาม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

5063504 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(3-0-6)
Aquaculture Extension
ความหมาย และความสาคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า เศรษฐศาสตร์ ส าหรั บ การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า รู ป แบบการ
สํงเสริม การเขียนโครงการ การใช๎โปรแกรม Microsoft Excel
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในเชิงพาณิชย์ และการทัศนศึกษา

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก
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5063502 การจัดการฟาร์มสัตว์น้า
3(3-0-6)
Aquaculture Farm Management
ศึกษาหลั กการทั่ว ไปในการจั ดการทาฟาร์มสั ตว์น้ า
การวางแผน การจัดการธุรกิจ การบริหาร การคานวณผลผลิต
ปัญหาและปัจจัยที่มีผลกระทบตํอการจัดการฟาร์ม

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5063506 ระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ 3(3-0-6)
Aquatic Regulations
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า คุณภาพ
น้ าทิ้ ง และสิ่ ง แวดล๎ อ ม กฎกระทรวง ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ามาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

5064125 การเลี้ยงสัตว์น้าแบบผสมผสาน
3(2-2-5)
Integrated Aquaculture
หลั กการ วิธีก ารเลี้ ย งสั ตว์น้ ารํ ว มกับ การทาเกษตร
สาขาอื่นๆ ประเภท และวิธีการใช๎เศษเหลือทางการเกษตรเพื่อ
การเลี้ยงสัตว์น้า

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก
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5063605 หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-2-5)
Principles of Technology in Fishery
Products
อง ค์ ป ร ะก อ บข อ งป ล าแ ล ะสั ต ว์ น้ า อื่ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบหลักการเบื้องต๎นในการเก็บรักษา
มาตรฐานและหลักควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประมง

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5064126 การเลี้ยงปูและหอย
3(2-2-5)
Crab and Molluscs Farming
การเลี้ ย งปู แ ละหอยที่ มี ค วามส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ
รูปแบบการเลี้ยง การให๎อาหาร การปูองกันกาจัดศัตรู การดูแล
รักษา และการตลาด

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

5064128 กรณีศึกษาโครงการพระราชดาริ
3(2-2-5)
ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Case Study in His Majesty the King’s
Aquaculture Project
ศึ ก ษาแนว โ คร งการที่ เ กี่ ย วข๎ องกั บ โ ครงกา ร
พระราชดาริทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการเรียนรู๎วิธีที่จะนามา
ปรับใช๎กับเกษตรกร

เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก
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5064127 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า 3(2-2-5)
Selected Topics in Aquaculture
หัวข๎อที่นําสนใจทางการประมงและนาเสนอ หัวข๎อ
เรื่องเปลี่ยนไปในแตํละภาคการศึกษา

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

5064607 การใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้
3(2-2-5)
ทางการเกษตร และการประมง
Utilization of Agricultural and Fishery
By-product
ประเภทของเศษสิ่งเหลือใช๎ การใช๎ประโยชน์จากสิ่ง
เหลือใช๎และแนวทางการประยุกต์ใช๎เศษสิ่งเหลือใช๎จากการเกษตร
และการประมง เพื่อให๎เกิดความคุ๎มคําทางเศรษฐกิจมากที่สุด

เปลี่ยนแปลง
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กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5001807 การเตรียมฝึกทักษะพื้นฐาน
1(45)
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
Preparation for Basic Skills in
Agricultural Technology
จัดให๎มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียน ใน
ด๎านการรั บ รู๎ ลั กษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผู๎เรียนให๎มีความรู๎พื้นฐานในห๎องปฏิบัติการ งานในฟาร์ม
ทั้งแขนงพืชและสัตว์ พร๎อมทั้งพัฒนาตัวผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากหลั กสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ.2559 ได๎ยกเลิกแขนงวิชาการผลิตสัตว์
น้ าดั ง นั้ น รายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ แขนง
วิชาการผลิตสัตว์น้าจึงถูกตัดออก

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
5002804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2(90)
เทคโนโลยีการเกษตร
Preparation for Experience Training in
Agricultural Technology
จัดให๎มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร โดยฝึ ก
ปฏิบั ติงานเฉพาะกับแขนงวิชา ในฟาร์ มของมหาวิทยาลั ย เพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ ย นแปลงโดยการน าเอารายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
1 และรายวิ ช า ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
เทคโนโลยีการเกษตร 2 มารวมเป็นรายวิชา
การฝึ กประสบการณ์วิช าชีพทางการผลิ ต
พืช และวิช าการฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ
ทางการผลิตสัตว์ โดยมีหนํวยกิต 6(640)
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5002808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(320)
เทคโนโลยีการเกษตร 1
Field Experience Training in Agricultural
Technology I
จั ด ให๎ มี ก ารฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางด๎ า น
เทคโนโลยี เ กษตร ณ สถานประกอบการในท๎ อ งถิ่ น หรื อ ใน
หนํวยงานของรัฐที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อให๎มีทักษะ เกิดความ
มั่น ใจ และมีความเชื่อมั่น ในตนเอง มีการนาเสนอผลงานและ
รายงานเป็นหลักฐานวําผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ ย นแปลงโดยการน าเอารายวิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
1 และรายวิ ช า ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
เทคโนโลยีการเกษตร 2 มารวมเป็นรายวิชา
การฝึ กประสบการณ์วิช าชีพทางการผลิ ต
พืช และวิช าการฝึ กประสบการณ์วิช าชี พ
ทางการผลิตสัตว์ โดยมีหนํวยกิต 6(640)
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5004804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3(320)
เทคโนโลยีการเกษตร 2
Field Experience Training in Agricultural
Technology II
จัดให๎มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร ณ
สถานประกอบ การภาคเอกชน และหนํ ว ยงานของรั ฐ ที่
มหาวิทยาลั ย กาหนด เพื่อให๎ ได๎ความรู๎ และทั กษะเฉพาะของ
แขนงวิชา ตามความสนใจของผู๎เรียน ให๎เกิดความมั่นใจในการ
ประกอบอาชีพ มีการนาเสนอผลงานและรายงานเป็นหลักฐานวํา
ผํานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล๎ว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

***5004806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(640)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
ด้านการผลิตสัตว์
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Field Experience Training in
animal production
ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการ
ผลิ ต สั ต ว์ ในองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข๎ อ งทางเกษตร ทั้ ง ภาครั ฐ หรื อ
เอกชน มีการทารายงานและนาเสนอการปฏิบัติงาน โดยผําน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู๎ควบคุม
Practical training to enhance of
professional experiences of animal production in
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

organizations related to agriculture, either public or
private, writing reports and presenting practical
approved by committed.
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***5004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(640)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
ด้านการผลิตพืช
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Field Experience Training in Crop
Production
ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการ
ผลิตพืช ในองค์กรที่เกี่ยวข๎องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน
มีการทารายงานและนาเสนอการปฏิบัติงาน โดยผํ านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู๎ควบคุม
Practical training to enhance of
professional experiences of crop production in
organizations related to agriculture, either public or
private, writing reports and presenting practical
approved by committed.

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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****5004907 โครงการพิเศษ
2(0-4-2)
ทางการผลิตสัตว์
Special Project in Animal
Production
ทาการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการ
พิเศษทางการผลิ ตสั ตว์ วิเคราะห์ ผ ลการศึกษาของโครงการ
รายงานผลการศึกษาของโครงการ และสํงโครงการพิเศษฉบับ
สมบูรณ์ที่ผํานการลงนามรับรอง
Study and research on the special
project in animal production, collecting and
recording data, data analysis, conclusion and
presenting the study of the project and handing in
the special project with the approved signatures.

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น

****5004908 โครงการพิเศษ
2(0-4-2)
เปลี่ยนแปลง เพื่อให๎คลอบคลุมเนื้อหาการ
ทางการผลิตพืช
เรียนรู๎ และมีความทันสมัยมากขึ้น
Special Project in Crop Production
ทาการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการ
พิเ ศษทางการผลิ ต พื ช วิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาของโครงการ
รายงานผลการศึกษาของโครงการ และสํงโครงการพิเศษฉบับ
มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

สมบูรณ์ที่ผํานการลงนามรับรอง
Study and research on the special
project in crop production, collecting and recording
data, data analysis, conclusion and presenting the
study of the project and handing in the special
project with the approved signatures.
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
ไม่เปลี่ยนแปลง
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
Cooperative Education Preparation
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา
ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎พื้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงานอาชีพ ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
และมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ระบบการบริ ห าร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอการเขียน
รายงาน
Principle, concepts and processes of
cooperative education, regulations, fundamentals
and techniques in job application, fundamental in
practice, communication, human relationship,
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กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนของสหกิ จ ศึ ก ษา
ระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง ความรู๎พื้นฐานและเทคนิคในการ
สมัครงานอาชีพ ความรู๎พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ
ในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอการเขียนรายงาน

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาระสาคัญ/เหตุผล
การเปลี่ยนแปลง

personal development, quality management system
in the workplace, technical report writing.
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7000490 สหกิจศึกษา
6(640)
7000490 สหกิจศึกษา
6(0-640-0)
ไม่เปลี่ยนแปลง
Cooperative Education
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 7000390 การเตรียมความพร้อม
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7000390 การเตรียม
สหกิจศึกษา
ความพร้อมสหกิจศึกษา
การปฏิ บั ติ ง านในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว ตาม
การปฏิบัติงานในลั กษณะพนักงานชั่ว คราว ตาม
โครงการที่ได๎รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทารายงานและการ โครงการที่ได๎รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทารายงานและการ
นาเสนอ
นาเสนอ
Work as a temporary employee, according
to assigned projects, as well as the preparation of
reports and presentations.

มคอ.2
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
(ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF)
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่ 708/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ด๎วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กิจกรรมที่ 1 : อภิปรายจัดทารํางหลักสูตร (มคอ.2) ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดโครงการวันที่ 22 มีนาคม 2559 หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการวันที่ 24 มีนาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า จัดโครงการวันที่ 25 มีนาคม 2559 ระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห๎อง
ประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให๎
สอดคล๎องกับสภาพภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน และปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ (TQF : HEd)
ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินการจัดโครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและผู๎เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดังตํอไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานกรรมการ
1.2 รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
1.3 รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
กรรมการ
1.4 รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
1.5 ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิจัย
กรรมการ
1.6 รักษาการแทนหัวหน๎าสานักงานคณบดีฯ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให๎คาปรึกษา เสนอแนะ และอานวยการให๎การจัด โครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2.1.1 ดร.ภัทรพร
ภักดีฉนวน
ประธานกรรมการ
2.1.2 นายพงษ์ศักดิ์
มานสุริวงศ์
รองประธานกรรมการ
2.1.3 นายพินิจ
ดารงเลาหพันธ์
กรรมการ
2.1.4 ผศ.ดร.จักรกริช
อนันตศรัณย์
กรรมการ
2.1.5 รศ.ดร.ขวัญจิตร
สันติประชา
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.1.6 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์
สุขสอาด
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.1.7 นายบุญชาญ
บุญพงษ์มณี
กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)
2.1.8 นางอุษา
ศรีใส
กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)
2.1.9 นายวิโชค
คลองนาวี
กรรมการ (ศิษย์เกํา)
2.1.10 นางสาวอนุธิดา
ชูแก๎ว
กรรมการ (ศิษย์เกํา)
2.1.11 นายอภิชยั
เพ็ชรชํวย
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
2.1.12 นายณัฐสิทธิ์
รัตนะ
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
2.1.13 นายอภิชาติ
พันชูกลาง
กรรมการและเลขานุการ
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2.2.1 ผศ.สบาย
ตันไทย
ประธานกรรมการ
2.2.2 รศ.นฤมล
อัศวเกศมณี
รองประธานกรรมการ
2.2.3 ดร.ทนงศักดิ์
ธนูทอง
กรรมการ
2.2.4 นายศรัณย์
รักษาพราหมณ์
กรรมการ
2.2.5 นายกานตกานท์
เทพณรงค์
กรรมการ
2.2.6 นางสาววิจิตรา
ตุ๎งซี่
กรรมการ
2.2.7 รศ.ดร.สมหมาย
เชี่ยววารีสัจจะ
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.2.8 ผศ.ดร.สุพัตรา
เดวิสัน
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.2.9 ดร.อัตรา
ไชยมงคล
กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)
2.2.10 นายสุริยน
เสียมไหม
กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)
2.2.11 นายทวีศักดิ์
คงทองคา
กรรมการ (ศิษย์เกํา)
2.2.12 นายสหภัทร์
ดือราซอ
กรรมการ (ศิษย์เกํา)
2.2.13 นายณัฐพล
ธีระกุล
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
2.2.14 นางสาวกุลนิดา
รัตณบุตรศรี
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
2.2.15 นายไพศาล
หนูแก๎ว
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
2.2.16 นางสาววานิต๎า
เส็นทอง
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
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2.2.17 นางณิศา

มาชู

กรรมการและเลขานุการ

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2.3.1 ดร.อวิกา
ศิริรัตนากร
ประธานกรรมการ
2.3.2 ดร.ธิติมา
พานิชย์
รองประธานกรรมการ
2.3.3 ผศ.ณฐมน
เสมือนคิด
กรรมการ
2.3.4 นางสาวณิศรา
ปรีชานนท์
กรรมการ
2.3.5 ผศ.ดร.มณี
วิทยานนท์
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.3.6 ผศ.ดร.ชลทิศา
สุขเกษม
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.3.7 นายอดิศร์
กปิลกาญจน์
กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)
2.3.8 นางสาวไหวสะเราะ
ไทยยะ
กรรมการ (ศิษย์เกํา)
2.3.9 นางสาวลีลา
แสละมุหมีน
กรรมการ (ศิษย์เกํา)
2.3.10 นางสาวกนกทิพย์
เปรมประชา
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
2.3.11 นางสาวอาภาภรณ์ แซํหลี
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
2.3.12 นางสุเพ็ญ
ด๎วงทอง
กรรมการและเลขานุการ
2.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
2.4.1 นายสันติ
หมัดหมัน
ประธานกรรมการ
2.4.2 นายรัญจวน
อิสรรักษ์
รองประธานกรรมการ
2.4.3 นายทวีศักดิ์
ทองไฝ
กรรมการ
2.4.4 นายจิรพงศ์
สุขจันทร์
กรรมการ
2.4.5 นายปริญญา
พานิชย์
กรรมการ
2.4.6 นายวิณากร
ที่รัก
กรรมการ
2.4.7 ผศ.ดร.สุรศักดิ์
คชภักดี
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.4.8 ผศ.ดร.รํวมจิตร
นกเขา
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.4.9 นายวินิจ
คาสังข์
กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)
2.4.10 นางคาปั่น
หวานสง
กรรมการ (ผู๎ใช๎บัณฑิต)
2.4.11 นายธีระพงศ์
คงอินทร์
กรรมการ (ศิษย์เกํา)
2.4.12 นายศุภฤกษ์
พลูสวัสดิ์
กรรมการ (ศิษย์เกํา)
2.4.13 นายชัยรัตน์
ชุมพล
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
2.4.14 นางสาวกัลยาณิน
ศรีประชุม
กรรมการ (นักศึกษาปัจจุบัน)
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2.4.15 ดร.คริษฐ์สพล
หนูพรหม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ศึกษาหลักเกณฑ์และระเบียบตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อดาเนินการยกรํางหลักสูตร
และจัดอภิปรายยกรํางหลักสูตร (มคอ.2) ตามกาหนดวันและเวลาของแตํละหลักสูตร
3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
3.1 ดร.ภัทรพร
ภักดีฉนวน
ประธานกรรมการ
3.2 ผศ.ดร.จักรกริช
อนันตศรัณย์
กรรมการ
3.3 ดร.ธิติมา
พานิชย์
กรรมการ
3.4 ดร.ทนงศักดิ์
ธนูทอง
กรรมการ
3.5 นายพงษ์ศักดิ์
มานสุริวงศ์
กรรมการ
3.6 ผศ.สบาย
ตันไทย
กรรมการ
3.7 ดร.อวิกา
ศิริรัตนากร
กรรมการ
3.8 นายสันติ
หมัดหมัน
กรรมการ
3.9 นางสาวเกศสุพร
มากสาขา
กรรมการ
3.10 นางธัญญาภรณ์
รักษ์ทอง
กรรมการ
3.11 นางสาวปณัฏฐา
ศรีบัวจับ
กรรมการ
3.12 นางสาวสุรีพร
วิจิตรโสภา
กรรมการ
3.13 นางสาวศุจิรัตน์
สรประสิทธิ์
กรรมการ
3.14 นายเอกชัย
เบําอุบลย์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ เข๎ารํวมประชุมวางแผนงาน จัดทาเอกสาร ติดตํอประสานงานผู๎ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู๎ใช๎บัณฑิต
ตัวแทนศิษย์เกํา ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ภายในหลักสูตรและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
4. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
4.1 ดร.ภัทรพร
4.2 นายสันติ
4.3 นายรัญจวน
4.4 ดร.อมรรัตน์
4.5 นางสาวเกศสุพร
หน้า ที่ ต๎อ นรั บ ผู๎ เ ข๎า รํ ว มโครงการ
อภิปราย

ภักดีฉนวน
ประธานกรรมการ
หมัดหมัน
รองประธานกรรมการ
อิสรรักษ์
กรรมการ
ชุมทอง
กรรมการ
มากสาขา
กรรมการและเลขานุการ
ผู๎ ท รงคุณ วุฒิ ตลอดจนอานวยความสะดวกแกํ ผู๎ เ ข๎า รํว ม

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
5.1 นายเอกชัย
เบําอุบลย์
5.2 นางมลิ
ลํองเซํง
5.3 นางสาวเพ็ญพร
นพกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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5.4 นางสาวเยาวลักษณ์
รัตนพงศ์
กรรมการ
5.5 นางทศพร
แสนสุข
กรรมการ
5.6 นายวชิรพันธ์
จันทร์พาณิชย์
กรรมการ
หน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพการจัดกิจกรรม และงาน
อื่นๆ
6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
6.1 นางสาวเกศสุพร
มากสาขา
ประธานกรรมการ
6.2 นางมลิ
ลํองเซํง
กรรมการ
6.3 นางสุกัญญา
หนูหลง
กรรมการ
6.4 นางสาวเพ็ญพร
นพกุล
กรรมการ
6.5 นางสาวเยาวลักษณ์
รัตนพงศ์
กรรมการ
6.6 นางสุชีรา
โพธิพงษา
กรรมการ
6.7 นางทศพร
แสนสุข
กรรมการ
6.8 นางสาวปณัฏฐา
ศรีบัวจับ
กรรมการและเลขานุการ
หน้า ที่ จั ดเตรีย มอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่ม และผู๎ ทรงคุณวุฒิ และผู๎เข๎ารํว ม
โครงการ
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผลโครงการ
7.1 นายเอกชัย
เบําอุบลย์
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวสุรีพร
วิจิตรโสภา
กรรมการ
7.3 นางสาวกัญญรัตน์
ปิ่นแก๎ว
กรรมการ
7.4 นางสาวปณัฏฐา
ศรีบัวจับ
กรรมการ
7.5 นางสาวฝนทิพย์
ทองนุ๎ย
กรรมการ
7.6 นางสาวศุจิรัตน์
สรประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดทารายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมอภิปราย ลงทะเบียน และสรุปประเมินผลโครงการ
8. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
8.1 นางณิศา
มาชู
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวเกศสุพร
มากสาขา
กรรมการ
8.3 นางธัญญาภรณ์
รักษ์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเบิก-จําย คําใช๎จํายในโครงการ
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9. ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
9.1 รศ.ดร.ขวัญจิตร
สันติประชา
สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.2 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์
สุขสอาด
สังกัดศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9.3 รศ.ดร.สมหมาย
เชี่ยววารีสัจจะ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.4 ผศ.ดร.สุพัตรา
เดวิสัน
สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.5 ผศ.ดร.มณี
วิทยานนท์
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9.6 ผศ.ดร.ชลทิศา
สุขเกษม
สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9.7 ผศ.ดร.สุรศักดิ์
คชภักดี
สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9.8 ผศ.ดร.รํวมจิตร
นกเขา
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
9.9 รศ.ไพบูลย์
ธรรมรัตน์วาสิก ผู๎ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต
9.10 นายบุญชาญ
บุญพงษ์มณี สังกัดร๎านหมื่นไม๎การเกษตร
9.11 นางอุษา
ศรีใส
สังกัดสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา
9.12 ดร.อัตรา
ไชยมงคล
สังกัดสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
สงขลา
9.13 นายสุริยน
เสียมไหม
สังกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จากัด
9.14 นายอดิศร์
กปิลกาญจน์ สังกัด บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จากัด (มหาชน)
9.15 นายวินิจ
คาสังข์
สังกัดสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา
9.16 นางคาปั่น
หวานสง
สังกัดร๎านคาปั่นไม๎ไทย
ตัวแทนศิษย์เก่า
9.17 นายวิโชค
คลองนาวี
ตัวแทนศิษย์เกํา
9.18 นางสาวอนุธิดา
ชูแก๎ว
ตัวแทนศิษย์เกํา
9.19 นายทวีศักดิ์
คงทองคา
ตัวแทนศิษย์เกํา
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9.20 นายสหภัทร์
ดือราซอ
ตัวแทนศิษย์เกํา
9.21 นางสาวไหวสะเราะ
ไทยยะ
ตัวแทนศิษย์เกํา
9.22 นางสาวลีลา
แสละมุหมีน ตัวแทนศิษย์เกํา
9.23 นายธีระพงศ์
คงอินทร์
ตัวแทนศิษย์เกํา
9.24 นายศุภฤกษ์
พลูสวัสดิ์
ตัวแทนศิษย์เกํา
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.25 นายอภิชัย
เพ็ชรชํวย
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.26 นายณัฐสิทธิ์
รัตนะ
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.27 นายณัฐพล
ธีระกุล
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.28 นางสาวกุลนิดา รัตณบุตรศรี ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.29 นายไพศาล
หนูแก๎ว
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.30 นางสาววานิต๎า เส็นทอง
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.31 นางสาวกนกทิพย์ เปรมประชา ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.32 นางสาวอาภาภรณ์ แซํหลี
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.33 นายชัยรัตน์
ชุมพล
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
9.34 นางสาวกัลยาณิน ศรีประชุม
ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน
หน้าที่ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให๎ข๎อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงแก๎ไขการจัดทารําง
หลักสูตรของแตํละหลักสูตร
10. ผู้เข้าร่วมโครงการ
10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
จัดโครงการวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 62-301 ชั้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้
10.1.1 ดร.ภัทรพร
ภักดีฉนวน
10.1.2 นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์
10.1.3 นายพินิจ
ดารงเลาหพันธ์
10.1.4 ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
10.1.5 นายอภิชาติ
พันชูกลาง
10.1.6 รศ.ดร.ขวัญจิตร สันติประชา
10.1.7 ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
10.1.8 นายบุญชาญ
บุญพงษ์มณี
10.1.9 นางอุษา
ศรีใส
10.1.10 นายวิโชค
คลองนาวี
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10.1.11 นางสาวอนุธิดา ชูแก๎ว
10.1.12 นายอภิชัย
เพ็ชรชํวย
10.1.13 นายณัฐสิทธิ์ รัตนะ
10.2 หลักสูต รวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีการอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) จัดโครงการวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานคณบดี ฯ ชั้ น 2 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้
10.2.1 ดร.อวิกา
ศิริรัตนากร
10.2.2 ดร.ธิติมา
พานิชย์
10.2.3 ผศ.ณฐมน
เสมือนคิด
10.2.4 นางสาวณิศรา
ปรีชานนท์
10.2.5 นางสุเพ็ญ
ด๎วงทอง
10.2.6 ผศ.ดร.มณี
วิทยานนท์
10.2.7 ผศ.ดร.ชลทิศา
สุขเกษม
10.2.8 นายอดิศร์
กปิลกาญจน์
10.2.9 นางสาวไหวสะเราะ
ไทยยะ
10.2.10 นางสาวลีลา
แสละมุหมีน
10.2.11 นางสาวกนกทิพย์
เปรมประชา
10.2.12 นางสาวอาภาภรณ์
แซํหลี
10.3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) จัดโครงการวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 62-301
ชั้น 3คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้
10.3.1 นายสันติ
หมัดหมัน
10.3.2 นายรัญจวน
อิสรรักษ์
10.3.3 นายทวีศักดิ์
ทองไฝ
10.3.4 นายจิรพงศ์
สุขจันทร์
10.3.5 นายปริญญา
พานิชย์
10.3.6 นายวิณากร
ที่รัก
10.3.7 ดร.คริษฐ์สพล
หนูพรหม
10.3.8 ผศ.ดร.สุรศักดิ์
คชภักดี
10.3.9 ผศ.ดร.รํวมจิตร
นกเขา
10.3.10 รศ.ไพบูลย์
ธรรมรัตน์วาสิก
10.3.11 นายวินิจ
คาสังข์
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10.3.12 นางคาปั่น
หวานสง
10.3.13 นายธีระพงศ์
คงอินทร์
10.3.14 นายศุภฤกษ์
พลูสวัสดิ์
10.3.15 นายชัยรัตน์
ชุมพล
10.3.16 นางสาวกัลยาณิน
ศรีประชุม
10.3.17 นางสาวเกศสุพร
มากสาขา
10.3.18 นางธัญญาภรณ์
รักษ์ทอง
10.3.19 นางสาวกัญญรัตน์
ปิ่นแก๎ว
10.3.20 นางสาวสุรีพร
วิจิตรโสภา
10.3.21 นางสาวศุจิรัตน์
สรประสิทธิ์
10.3.22 นางสาวปณัฏฐา
ศรีบัวจับ
10.3.23 นางสาวฝนทิพย์
ทองนุ๎ย
10.3.24 นายวชิรพันธ์
จันทร์พาณิชย์
10.3.25 นายเอกชัย
เบําอุบลย์
10.3.26 นางมลิ
ลํองเซํง
10.3.27 นางสุกัญญา
หนูหลง
10.3.28 นางสาวเพ็ญพร
นพกุล
10.3.29 นางสาวเยาวลักษณ์
รัตนพงศ์
10.3.30 นางสุชีรา
โพธิพงษา
10.3.31 นางทศพร
แสนสุข
10.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) จัดโครงการวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 62-301
ชั้น 3เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้
10.4.1 ผศ.สบาย
ตันไทย
10.4.2 รศ.นฤมล
อัศวเกศมณี
10.4.3 ดร.ทนงศักดิ์
ธนูทอง
10.4.4 นายศรัณย์
รักษาพราหมณ์
10.4.5 นายกานตกานท์
เทพณรงค์
10.4.6 นางสาววิจิตรา
ตุ๎งซี่
10.4.7 นางณิศา
มาชู
10.4.8 รศ.ดร.สมหมาย
เชี่ยววารีสัจจะ
10.4.9 ผศ.ดร.สุพัตรา
เดวิสัน
10.4.10 ดร.อัตรา
ไชยมงคล
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10.4.11 นายสุริยน
เสียมไหม
10.4.12 นายทวีศักดิ์
คงทองคา
10.4.13 นายสหภัทร์
ดือราซอ
10.4.14 นายณัฐพล
ธีระกุล
10.4.15 นางสาวกุลนิดา
รัตณบุตรศรี
10.4.16 นายไพศาล
หนูแก๎ว
10.4.17 นางสาววานิต๎า
เส็นทอง
หน้าที่ เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ กิจกรรมที่ 1 : อภิปรายจัดทารํางหลักสูตร
ในวันและเวลาดังกลําวข๎างต๎นตามแตํละหลักสูตรกาหนด
ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แกํ ห นํ ว ยงาน โดยเบิ ก จํ า ยจากงบประมาณรายจํ า ย ประจ าปี
งบประมาณ
พ.ศ.2559 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 2 ผู๎สาเร็จ
การศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาหลักสูตร งบรายจํายอื่น จานวนเงินทั้งสิ้น
160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ๎วน)
สั่ง ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

259

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ที่ 1571/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
ด๎วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กิจกรรมที่ 2 : สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห๎ องประชุมส านักงานคณบดีฯ ชั้น 2, ห๎ องประชุม 62-301 ชั้น 3, ห๎ องฝึ กอบรม ชั้น 3 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินการจัดโครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและผู๎เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
หลักสู ตรเทคโนโลยีบั ณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กิจกรรมที่ 2
สัมมนาวิพากษ์หลักสูตรดังตํอไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประธานกรรมการ
1.2 รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
1.3 รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ
กรรมการ
1.4 รองคณบดีฝุายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
1.5 ผู๎ชํวยคณบดีฝุายวิจัย
กรรมการ
1.6 รักษาการแทนหัวหน๎าสานักงานคณบดีฯ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให๎คาปรึกษา เสนอแนะ และอานวยการให๎การจัด โครงการเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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2. คณะกรรมการสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.1.1 ดร.ภัทรพร
ภักดีฉนวน
ประธานกรรมการ
2.1.2 นายพงษ์ศักดิ์
มานสุริวงศ์
รองประธานกรรมการ
2.1.3 นายพินิจ
ดารงเลาหพันธ์
กรรมการ
2.1.4 ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
กรรมการ
2.1.5 รศ.ดร.จารูญ
เล๎าสินวัฒนา
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.1.6 ผศ.มนทนา
รุจิระศักดิ์
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.1.7 นายอภิชาติ
พันชูกลาง
กรรมการและเลขานุการ
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.2.1 ผศ.สบาย
ตันไทย
ประธานกรรมการ
2.2.2 รศ.นฤมล
อัศวเกศมณี
รองประธานกรรมการ
2.2.3 ดร.ทนงศักดิ์
ธนูทอง
กรรมการ
2.2.4 นายศรัณย์
รักษาพราหมณ์
กรรมการ
2.2.5 นายกานตกานท์
เทพณรงค์
กรรมการ
2.2.6 นางสาววิจิตรา
ตุ๎งซี่
กรรมการ
2.2.7 ผศ.ดร.สถาพร
ดิเรกบุษราคม
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.2.8 ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์
พิชิตกุล
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.2.9 นางณิศา
มาชู
กรรมการและเลขานุการ
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.3.1 ดร.อวิกา
ศิริรัตนากร
ประธานกรรมการ
2.3.2 ดร.ธิติมา
พานิชย์
รองประธานกรรมการ
2.3.3 ผศ.ณฐมน
เสมือนคิด
กรรมการ
2.3.4 นางสาวณิศรา
ปรีชานนท์
กรรมการ
2.3.5 ดร.ถาวร
จันทโชติ
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.3.6 ดร.อรอนงค์
ฐาปนพันธ์นิติกุล
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.3.7 นางสาวปิ่นมณี
ทุํงแจ๎ง
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.3.8 นางสุเพ็ญ
ด๎วงทอง
กรรมการและเลขานุการ
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2.4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
2.4.1 นายสันติ
หมัดหมัน
ประธานกรรมการ
2.4.2 นายรัญจวน
อิสรรักษ์
รองประธานกรรมการ
2.4.3 นายทวีศักดิ์
ทองไฝ
กรรมการ
2.4.4 นายจิรพงศ์
สุขจันทร์
กรรมการ
2.4.5 นายปริญญา
พานิชย์
กรรมการ
2.4.6 นายวิณากร
ที่รัก
กรรมการ
2.4.7 ศ.ดร.ธีระ
เอกสมทราเมษฐ์
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.4.8 ผศ.ดร.ไชยวรรณ
วัฒนจันทร์
กรรมการ (ผู๎ทรงคุณวุฒิ)
2.4.9 ดร.คริษฐ์สพล
หนูพรหม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ พิจารณาวิพากษ์หลักสูตร แสดงความคิดเห็น ให๎คาแนะนาและข๎อเสนอแนะการ
ปรั บปรุ งเนื้อหาและสาระสาคัญของหลักสูตร เพื่อให๎ห ลั กสู ตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2552
3. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
3.1 ดร.ภัทรพร
ภักดีฉนวน
ประธานกรรมการ
3.2 ผศ.ดร.จักรกริช
อนันตศรัณย์
กรรมการ
3.3 ดร.ธิติมา
พานิชย์
กรรมการ
3.4 ดร.ทนงศักดิ์
ธนูทอง
กรรมการ
3.5 นายพงษ์ศักดิ์
มานสุริวงศ์
กรรมการ
3.6 ผศ.สบาย
ตันไทย
กรรมการ
3.7 ดร.อวิกา
ศิริรัตนากร
กรรมการ
3.8 นายสันติ
หมัดหมัน
กรรมการ
3.9 นางสาวเกศสุพร
มากสาขา
กรรมการ
3.10 นางธัญญาภรณ์
รักษ์ทอง
กรรมการ
3.11 นางสาวปณัฏฐา
ศรีบัวจับ
กรรมการ
3.12 นางสาวสุรีพร
วิจิตรโสภา
กรรมการ
3.13 นางสาวศุจิรัตน์
สรประสิทธิ์
กรรมการ
3.14 นายเอกชัย
เบําอุบลย์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ เข๎ารํวมประชุมวางแผนงาน จัดทาเอกสาร ติดตํอประสานงานผู๎ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ภายในหลักสูตร
และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
4. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
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4.1 ดร.ภัทรพร
ภักดีฉนวน
ประธานกรรมการ
4.2 นายสันติ
หมัดหมัน
รองประธานกรรมการ
4.3 นายรัญจวน
อิสรรักษ์
กรรมการ
4.4 ดร.อมรรัตน์
ชุมทอง
กรรมการ
4.5 นางสาวเกศสุพร
มากสาขา
กรรมการและเลขานุการ
หน้า ที่ ต๎อนรั บ ผู๎ เข๎ารํ ว มโครงการ ผู๎ ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนอานวยความสะดวกแกํผู๎ เข๎ารํว ม
สัมมนา
5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
5.1 นายเอกชัย
เบําอุบลย์
ประธานกรรมการ
5.2 นางมลิ
ลํองเซํง
กรรมการ
5.3 นางสาวเพ็ญพร
นพกุล
กรรมการ
5.4 นางสาวเยาวลักษณ์
รัตนพงศ์
กรรมการ
5.5 นางทศพร
แสนสุข
กรรมการ
5.6 นายวชิรพันธ์
จันทร์พาณิชย์
กรรมการ
หน้าที่ จัดเตรียมสถานที่สัมมนา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพกิจกรรม และงานอื่นๆ
6. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
6.1 นางสาวเกศสุพร
มากสาขา
ประธานกรรมการ
6.2 นางมลิ
ลํองเซํง
กรรมการ
6.3 นางสุกัญญา
หนูหลง
กรรมการ
6.4 นางสาวเพ็ญพร
นพกุล
กรรมการ
6.5 นางสาวเยาวลักษณ์
รัตนพงศ์
กรรมการ
6.6 นางสุชีรา
โพธิพงษา
กรรมการ
6.7 นางทศพร
แสนสุข
กรรมการ
6.8 นางสาวปณัฏฐา
ศรีบัวจับ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่มแกํผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎เข๎ารํวมโครงการ
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผลโครงการ
7.1 นายเอกชัย
เบําอุบลย์
7.2 นางสาวสุรีพร
วิจิตรโสภา
7.3 นางสาวกัญญรัตน์
ปิ่นแก๎ว
7.4 นางสาวปณัฏฐา
ศรีบัวจับ
7.5 นางสาวฝนทิพย์
ทองนุ๎ย
7.6 นางสาวศุจิรัตน์
สรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่ จัดทาเอกสารรายชื่อผู๎เข๎ารํวมสัมมนา รับลงทะเบียน และสรุปประเมินผลโครงการ
8. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
8.1 นางณิศา
มาชู
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวเกศสุพร
มากสาขา
กรรมการ
8.3 นางธัญญาภรณ์
รักษ์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเบิก-จําย คําใช๎จํายในโครงการ
9. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
9.1 รศ.ดร.จารูญ

9.2 ผศ.มนทนา

เล๎าสินวัฒนา

รุจิระศักดิ์

9.3 ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม
9.4 ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
9.5 ดร.ถาวร

จันทโชติ

9.6 ดร.อรอนงค์

ฐาปนพันธ์นิติกุล

9.7 นางสาวปิ่นมณี ทุํงแจ๎ง
9.8 ศ.ดร.ธีระ

เอกสมทราเมษฐ์

9.9 ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์

สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหาร
ลาดกระบัง
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สังกัดศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด๎านกุ๎ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สังกัดคณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร
สังกัด Mousquetaires Group-ITM
Alimentaire International
สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญํ
สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ
สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญํ

หน้าที่ วิพากษ์หลักสูตร แสดงความคิดเห็น ให๎คาแนะนาและข๎อเสนอแนะการปรับปรุงเนื้อหา
และสาระสาคัญของหลักสูตร เพื่อให๎หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2552
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10. ผู้เข้าร่วมโครงการ
10.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
จัดโครงการวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงาน
คณบดีฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้
10.1.1 ดร.ภัทรพร
ภักดีฉนวน
10.1.2 นายพงษ์ศักดิ์
มานสุริวงศ์
10.1.3 นายพินิจ
ดารงเลาหพันธ์
10.1.4 ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
10.1.5 นายอภิชาติ
พันชูกลาง
10.1.6 รศ.ดร.จารูญ
เล๎าสินวัฒนา
10.1.7 ผศ.มนทนา
รุจิระศักดิ์
10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559
จั ด โครงการวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 เวลา
08.30 – 16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 62-301 ชั้ น 3 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้
10.2.1 ดร.อวิกา
ศิริรัตนากร
10.2.2 ดร.ธิติมา
พานิชย์
10.2.3 ผศ.ณฐมน
เสมือนคิด
10.2.4 นางสาวณิศรา
ปรีชานนท์
10.2.5 นางสุเพ็ญ
ด๎วงทอง
10.2.6 ดร.ถาวร
จันทโชติ
10.2.7 ดร.อรอนงค์
ฐาปนพันธ์นิติกุล
10.2.8 นางสาวปิ่นมณี
ทุํงแจ๎ง
10.3 หลักสูต รเทคโนโลยีบัณ ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2559จัดโครงการวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้
10.3.1 นายสันติ
หมัดหมัน
10.3.2 นายรัญจวน
อิสรรักษ์
10.3.3 นายทวีศักดิ์
ทองไฝ
10.3.4 นายจิรพงศ์
สุขจันทร์
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10.3.5 นายปริญญา
พานิชย์
10.3.6 นายวิณากร
ที่รัก
10.3.7 ดร.คริษฐ์สพล
หนูพรหม
10.3.8 ศ.ดร.ธีระ
เอกสมทราเมษฐ์
10.3.9 ผศ.ดร.ไชยวรรณ
วัฒนจันทร์
10.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 จั ด โครงการวั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ
ห้องฝึกอบรม ชั้น 3เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู๎เข๎ารํวม ดังนี้
10.4.1 ผศ.สบาย
ตันไทย
10.4.2 รศ.นฤมล
อัศวเกศมณี
10.4.3 ดร.ทนงศักดิ์
ธนูทอง
10.4.4 นายศรัณย์
รักษาพราหมณ์
10.4.5 นายกานตกานท์
เทพณรงค์
10.4.6 นางสาววิจิตรา
ตุ๎งซี่
10.4.7 นางณิศา
มาชู
10.4.8 ผศ.ดร.สถาพร
ดิเรกบุษราคม
10.4.9 ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์
พิชิตกุล
หน้าที่ เข๎ารํวมโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ กิจกรรมที่ 2 : สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ทั้งนี้ ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แกํ ห นํ ว ยงาน โดยเบิ ก จํ า ยจากงบประมาณรายจํ า ย ประจ าปี
งบประมาณ
พ.ศ.2559 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 2 ผู๎สาเร็จ
การศึกษาด๎านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โครงการพัฒ นาหลั กสูตร งบรายจํายอื่น (กิจกรรมที่ 2
สัมมนาวิพากษ์หลักสูตร)
สั่ง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ภาคผนวก จ
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมรายละเอียด
ผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ-สกุล ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม
2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.
วท.บ.
กษ.บ.

สาขา
พืชศาสตร์
เกษตรศาสตร์
สํงเสริมการเกษตร

สถาบันการศึกษา
ประเทศ ปีที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไทย
2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ไทย
2550
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไทย
2555

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิจัย
Nooprom, K. and Santipracha Q. (2015). Effect of varieties on growth and yield of yard
long bean under Songkhla conditions, southern Thailand. Modern Applied
Science, 9 (13), 247-251.
คริษฐ์สพล หนูพรหม, ศรายุทธ แก๎วอาภรณ์, ศรัณยู เนียมรินทร์ และอดิศักดิ์ สิงสุด . (2559). ผลของน้าส้ม
ควันไม้ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 24 (3),
469-478.
คริษฐ์สพล หนูพรหม, พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์, วิเศฐ ชูเล็ก และสถาพร เพ็งเผา. (2559). การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของกะหล่าดอกพันธุ์ทนร้อนในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 24
(4), 552-560.
คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). ผลของวัสดุเพาะกล้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อความงอกและ
การเจริญเติบโตของต้นกล้าบรอคโคลี. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหวํางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559. น.
1172-1179.
คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). ผลของการเด็ดยอดต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลสดของพริกขี้หนูพันธุ์
บุตรสี. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหวํางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559. น. 1172-1179.
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4.2 บทความวิชาการ
คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2558). การผลิตผักอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 24 (6), 955-969.
คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2558). การผลิตบรอคโคลีในจังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระจอมเกล๎า, 33 (3),
100-108.
4.3 ตารา
คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). หลักการผลิตผัก. กรุงเทพฯ: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992). 200 น.
4.4 บทในหนังสือ
Nooprom, K. (2016). Broccoli cultivation in warmer climates. In Bernhard H. J. Juurlink
(Eds.), Broccoli cultivation, nutritional properties and effects on health (pp. 251261). New York, USA: Nova Science.
5. ประสบการณ์การสอน/รายวิชาที่สอน
5.1 ปริญญาตรี
5.1.1 หลักการผลิตพืช
5.1.2 หลักการผลิตผัก
5.1.3 พืชพรรณเพื่อชีวิต
5.1.4 การผลิตผักอินทรีย์
5.1.5 เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร๎ดิน
5.1.6 หลักพืชศาสตร์
5.1.7 พืชเศรษฐกิจที่สาคัญของภาคใต๎
5.1.8 การผลิตพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของท๎องถิ่นภาคใต๎
5.1.9 สัมมนาทางการเกษตร
5.1.10 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร
5.1.11 การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเกษตรศาสตร์
5.1.12 การเตรียมฝึกทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร
5.1.13 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
5.2 ปริญญาโท
5.2.1 การบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
5.2.2 การผลิตพืชขั้นสูง
5.2.3 สัมมนา 2
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ-สกุล นายจิรพงศ์ สุขจันทร์
2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
วท.ม.
ค.บ.

สาขา
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์
วิทยาลัยครูเพชรบุรี

ประเทศ
ไทย
ไทย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2529
2524

4. ผลงานทางวิชาการ
จิรพงศ์ สุขจันทร์ . (2557). เอกสารประกอบการสอน เรื่องการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ .
สงขลา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
ภัทรพร ภักดีฉนวน, พินิจ ดารงเลาหพันธ์, จิรพงศ์ สุขจันทร์ และฉลอง เกิดศรี. (2559). การประเมินลักษณะ
ทา ง สั ณ ฐ า น วิ ท ยา ข อ งถั่ ว พู พั น ธุ์ พื้ น เ มื อง ใ น จั ง ห วั ด ส ง ขล า . ร า ยง า นก า ร ปร ะ ชุ ม
สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4: 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 26 สิงหาคม
2559. หน๎า 886-892.
อภิชาติ พันชูกลาง, จิรพงศ์ สุขจัน ทร์ , โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์. (2559). การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทาง
ชีววิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสุกรพื้นเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงานการประชุม
วิช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ครั้ งที่ 6 ณ อาคารศู นย์ ภ าษาและคอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559. หน๎า 1104-1109.
5.ประสบการณ์การสอน/ รายวิชาที่สอน
1. เห็ดและการผลิตเห็ด
2. เกษตรธรรมชาติ
3. การสํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน
4. การเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ชื่อ-สกุล ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล
2. ตาแหน่ง อาจารย์
3. ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขา

สถาบันการศึกษา

ประเทศ

เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย
กีฏวิทยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2557
2552
2548

4. ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิจัย
วนิดา เพ็ชร์ลมุล อรัญ งามผํองใส และจิราพร เพชรรัตน์ (2552). ความชอบในการวางไข่ของแมลงวัน
ผลไม้ Bactrocera papayae drew & Hancock (Diptera : Tephritidae) ในพริกบางสาย
พันธุ์. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 12: 69-75.
วนิดา เพ็ชร์ลมุล พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ อมรรัตน์ ชุมทอง และภวิกา บุณยพิพัฒน์. (2558) . ผลของ
สังกะสี และทองแดงต่อการเจริญ การสร้างสปอร์และการงอกของสปอร์ของเชื้อราบิววาเรีย.
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 3: 1-8.
Petlamul, W., Ngampongsai, A. and Petcharat, J. (2008). Oviposition preference of papaya
fruit fly, Bactrocerapapayae Drew& Hancock (Diptera: Tephritidae) on some
chili varieties. (6th IMT-GT), Malaysia, 4th-5th August 2008. (Oral presentation)
Petlamul, W. and Prasertsan, P. (2012). Evaluation of strains of Metarhizium anisopliae
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