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หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Technology Program in Agricultural Technology 

      
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Technology (Agricultural Technology) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Agricultural Technology) 
 
3.   วิชาเอก  

 1) เทคโนโลยีการผลิตพืช  
 2) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 3) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

 
4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
 
5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี  
พ.ศ. 2560 
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 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย  
 5.4  การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  

เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559 

       ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม 
   ครั้งที ่ 7/2562  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  
    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
  ในการประชุมครั้งที่ 8/2562   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 
 
7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565  

 
8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และผลิตสัตว์น้ำ 
 8.2 ผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ  
 8.3 ผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายผลิตผลเกษตร 
 8.4  ผู้แปรรูปและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร  
 8.5  นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
 8.6 อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจำตวับัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การสำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

วิชาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช 

1 นายคริษฐ์สพล   
หนูพรหม 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. พืชศาสตร ์
กษ.บ. ส่งเสรมิการเกษตร 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2557 
2555 
2550 

2 นางสาวอมรรตัน์  
ชุมทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. เภสัชศาสตร์  
        (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) 
วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน 
วท.บ. เกษตรศาสตร์  
        (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
 

2547 
2542 

3 นางสาววนิดา  
เพ็ชร์ลมลุ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.ม. กีฏวิทยา 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2552 
2548 

วิชาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ 

1 นายครวญ บัวครี ี
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตสตัว ์
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลติสตัว์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2546 
2536 
2533 

2 นายทวีศักดิ์ ทองไฝ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2544 
2539 

3 นางสาวปิยะนันท์  
นวลหนูปล้อง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2550 
2545 

วิชาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์น้ำ 

1 นางสบาย ตันไทย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 
วท.บ. วาริชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2535 
2528 

2 นายศรณัย ์
รักษาพราหมณ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 
ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2539 
2534 

3 นายมงคล เทพรตัน ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. สตัวศาสตร ์
วท.ม. สัตวศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 
2542 
2538 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนที่มีอยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ
หลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถานที่ฝึกปฏิบัติการ
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานีฝึกปฏิบัติการพืชสวน สถานีฝึกปฏิบัติการพืชไร่  สถานีฝึกปฏิบัติการฟาร์ม
สัตวบาล สถานีฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ อาคารปฏิบัติการ
อาหารฮาลาล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน  
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากอิทธิพลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยอย่างกว้างขวางมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ล้วนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ ามาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศ จะเห็นได้จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ ที่ต้องปรับโครงสร้างทางการศึกษา 
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเหมาะสม เกิดการผลักดันประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0) ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศ  
ให้ความสำคัญเป็นกลุ่มแรกในการพัฒนาให้สามารถเกิดเป็นเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) คือ  
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญของประเทศที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมาก  
ที่หากสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในภาคเกษตรได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะสามารถนำพา
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ในที่สุด  

 ดังที่กล่าวมา ชี้ให้เห็นว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับตัว สร้างนวัตกรรมที่บูรณาการ 
องค์ความรู้สมัยใหม่ กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการ มีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเตรียมพร้อมปรับโครงสร้างการผลิตให้เกิดความสมดุล มีเสถียรภาพ 
และความยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรต้องคำนึงถึงอิทธิพลจากพ้ืนฐานทางด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเจริญมากขึ้น ส่งผลให้หลักสูตรและการศึกษามีความจำเป็น
ที่จะต้องปรับตัว โดยต้องเป็นหลักสูตรเชิงรุกที่ช่วยให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสู่ตลาดได้อย่าง
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รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตามสถานการณ์ภายนอก ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งรองรับการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเป็นสำคัญ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้พัฒนาขึ้นเกิดจากความมุ่งหวังให้ภาคเกษตรในท้องถิ่น
ได้รับการยกระดับในการผลิตสินค้าเกษตรตอบสนองต่อความต้องการของตลาดตั้งแต่ระดับท้องถิ่น และสูงขึ้น
ไป จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดีเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและ
สถาบันการเกษตร ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรครบวงจร
ซึ่งจะสามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมา บัณฑิตที่ ผลิตได้จากหลัก สูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์ในการพัฒนาการเกษตรในภาคท้องถิ่น มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
หน่วยงานราชการ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทางด้านสังคม และวัฒนธรรม ที่พบว่า ปัจจุบันประเทศ
ที่พัฒนาแล้วหลายประเทศรวมทั้งประชากรในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนไทยมีปัญหาเชิง
คุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคน ดังนั้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเป็น
สำคัญ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรในภาคการเกษตรที่สามารถขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีความใส่ใจในสุขภาพ 
ของผู้บริโภค มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาใช้ คำนึงถึงข้อกำหนด การกำกับดูแล
กฎหมายอาหาร กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได ้

2. บุคลากรที่สามารถประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยผ่อนแรงหรือลดการใช้แรงงานคน  
ในภาคการผลิตการเกษตร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสังคมผู้สูงอายุ  

3. บุคลากรที่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเกษตรได้ สอดคล้องกับวัยแรงงานส่วนใหญ่ที่เป็น
กลุ่ม Generation Y ซ่ึงเติบโตมาในยุคของสังคมดิจิทัล  

4. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจการเกษตร สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 
ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนำไปต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถพัฒนาไป
ในด้านสร้างเส้นทางธุรกิจเกษตรรายใหม่ได้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือผลิตสินค้า
เกษตรและพัฒนานวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรในท้องถิ่นให้มีความสามารถแข่งขันในตลาด
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ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างบุคลากร
ที่มีคุณภาพสามารถเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพรายใหม่ได้ต่อไป  
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของการผลิตในภาคเกษตร และรองรับการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะแบบ
บูรณาการทั้งความรู้ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูล
ที่นำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรทั้งระบบ ทำให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนได้
ทันที ซึ่งจะมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถเป็นผู้ที่เข้าใจ
และปรับตัวเข้ากับโลกของอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้อย่างรวดเร็วได้ 

 จากแนวทางการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร
จึงต้องทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภค และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร ดังนั้นหลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดำเนินการธุรกิจเกษตร
อย่างครบวงจร โดยให้ความสำคัญต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) การผลิตและพัฒนาผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ 
(2) สามารถนำทักษะในการจัดการมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเกษตรได้ 
(3) มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการผลิตและการ

จำหน่ายผลผลิตเกษตร ตลอดจนสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ 
(4) มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้ 
  พันธกิจข้อ 1 “จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

และคุณธรรม” ในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ได้มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
ในรายวิชาที่มีความหลากหลายและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงได้มี การ
สอดแทรกและปลูกฝังทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะ และ 
นำเทคโนโลยีทางเกษตรไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได้  พันธกิจข้อ 2 “บริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม”พันธกิจข้อ 4 “ส่งเสริม และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ” และพันธกิจข้อ 5 “วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่น” มีการสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้า การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้าน
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การเกษตรที่สามารถนำไปพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นโดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีรายวิชาที่สืบสานโครงการอัน
เนื่ องมาจากแนวพระราชดำริ  ให้ความสำคัญในเรื่องอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งแวดล้อม และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการผลิตผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย 

 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/หลักสูตรอ่ืนของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ หลักสูตรอ่ืน 
   โดยหลักสูตรนี้มีรายวิชาต้องเรียนจากคณะอ่ืน ๆ ดังนี้ 

  13.1.1 กลุ ่มวิชาศึกษาทั ่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์  

  13.1.2 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอนโดยสอนร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 
การจัดตารางเวลาเรียน ตารางเวลาสอบ และการจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐานความรู้  
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หมวดที ่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.   ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะปฏิบัติ นำเทคโนโลยี
ทางการเกษตรและภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่น    
  
 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 
   หลักสู ตรเทคโน โลยีบัณ ฑิ ต  สาขาวิชาเทคโน โลยีการเกษตร แบ่ งออกเป็ น  3 วิชาเอก  
ได้แก่ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์เพ่ือให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญของประเทศที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมาก โดยการประยุกต์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพ่ือนำมาใช้ในการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะปฏิบัติ สามารถนำเทคโนโลยีทางการเกษตรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นได้  
   
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และประสบการณ์จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น  

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโน โลยีการเกษตร มี แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
ม าต รฐ าน ของ ส ก อ . แ ล ะ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

1. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
2. ประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน สกอ. 
3. การประเมินความต้องการและความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินผลหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความต้องการ

และความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต 
2. พัฒนาให้ผู้ เรียนมีทักษะทาง

วิชาชีพ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝกึปฏิบตัิทาง
วิชาชีพของนักศึกษา 

2. ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ทั ก ษ ะ
ภาษาต่างประเทศ 

1. นักศึกษามีช่ัวโมงปฏิบัติงานในสาขา
วิ ช า ชี พ  น อ ก เห นื อ จ าก ก า รฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 

2. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา ของคณะ/มหาวิทยาลัย  

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะทาง
วิชาชีพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมของ
คณาจารย์ และ บุคคลากร 

3. ส่ งเสริมและสนับสนุ นการบริการ
วิชาการ 

4. ส ่งเสริมและสนับสนุ นคณ าจารย์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

1. จำนวนโครงการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
3. จำนวนการเข้าร่วมประชุม สัมมนา

และฝึกอบรมของคณาจารย์  และ
บุคคลากร 

4. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ 
5. จำนวนบทความวิจัยและผลงานทาง

วิชาการที่เผยแพร่ 
4. จัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน 

1. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน 

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

1. แผนงบประมาณของหน่วยงาน 
2. จำน วน โค รงการป รับ ป รุ งส ถานี

ปฏิบัติการ 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน จัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจำหลักสูตร 
โดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี        
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 

2.   การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 

     2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก) 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า / 2.4 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในแก้ปัญหา 

1. ปัญหาการปรับตัวที่มีมาจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก
เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างข้ึน ต้องดูแลตนเอง
มากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้อง และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องจัดแบ่ง
เวลาให้เหมาะสม 

1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือแนะนำระบบ  การ
เรียนการสอน และการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า 
นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาแรกเข้า  เพ่ือการวางเป้าหมาย
ชีวิต การวางแผนการเรียนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
ให้เหมาะสม 
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในแก้ปัญหา 
2. นักศึกษามีปัญหาความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทยค่อนข้างต่ำ 

1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาคณิ ตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ให้กับนักศึกษาแรกเข้า 
2. จัดให้มีโครงการสอนเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่มีความจำเป็น 

  2.5 แผนการรับนักศึกษาภาคปกติและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจบการศึกษา - - - 60 60 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจบการศึกษา - - - 60 60 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจบการศึกษา - - - 60 60 
รวมทั้ง 3 วิชาเอก 180 360 540 720 720 

คาดว่าจบการศึกษา
ทั้ง 3 วิชาเอก 

- - - 180 180 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 
  1) ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช) 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
1.  งบประมาณเงินรายได้      

ค่า FTES ต่อป ี 40.00 80.00 135.00 155.00 155.00 
ค่าหัวจริงต่อป ี 3,651.85 3,653.70 3,729.63 3,625.00 3,625.00 
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 60 120 180 240 240 

รวม 219,111.11 438,444.44 671,333.33 870,000.00 870,000.00 
2.  งบประมาณรายจ่าย      

ค่าหัวจริงต่อป ี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 60 120 180 240 240 

รวม 180,000.00 360,000.00 540,000.00 720,000.00 720,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 399,111.11 798,444.44 1,211,333.33 1,590,000.00 1,590,000.00 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
1.  งบประมาณเงินรายได้      

ค่า FTES ต่อป ี 40.00 80.00 135.00 155.00 155.00 
ค่าหัวจริงต่อป ี 3,651.85 3,657.41 3,729.63 3,625.00 3,625.00 
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 60 120 180 240 240 

รวม 219,111.11 438,888.89 671,333.33 870,000.00 870,000.00 
2.  งบประมาณรายจ่าย      

ค่าหัวจริงต่อป ี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 60 120 180 240 240 

รวม 180,000.00 360,000.00 540,000.00 720,000.00 720,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 399,111.11 798,888.89 1,211,333.33 1,590,000.00 1,590,000.00 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
1.  งบประมาณเงินรายได้      

ค่า FTES ต่อป ี 40.00 80.00 135.00 155.00 155.00 
ค่าหัวจริงต่อป ี 3,648.15 3,655.56 3,729.63 3,625.00 3,625.00 
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 60 120 180 240 240 

รวม 218,888.89 438,666.67 671,333.33 870,000.00 870,000.00 
2.  งบประมาณรายจ่าย      

ค่าหัวจริงต่อป ี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 60 120 180 240 240 

รวม 180,000.00 360,000.00 540,000.00 720,000.00 720,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 398,888.89 798,666.67 1,211,333.33 1,590,000.00 1,590,000.00 

 

2) ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 รุ่น 16,200,000 บาท ประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่อหัว/ปี 22,200 บาท 
 
  2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
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3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   129  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30       หน่วยกิต 
    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
     บังคับเรียน   9  หน่วยกิต 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
     บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
     บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
     บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า     93  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน     44 หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   12 หน่วยกิต 
     2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี     32 หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า    41 หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า   37 หน่วยกิต 
           - บังคับเรียน       31 หน่วยกิต 
           - เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
     2.2.2 วิชาโครงงาน  ไม่น้อยกว่า       4 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    8 หน่วยกิต  
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชา 
   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 
    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
      บังคับเรียน        9  หน่วยกิต 
   GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป      3(3-0-6) 
     English Adventures   
   GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน       3(3-0-6) 
     English for Dream Achievement  
   GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 
     Arts of Using Thai Language 
     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESL104  เฮฮาภาษามาเลย์      3(3-0-6) 
      Malay Language Fun 
   GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย      3(3-0-6) 
       Hello Indonesia Language 
   GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุ่น         3(3-0-6 
      Fun with Japanese 
   GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี      3(3-0-6) 
      Entertain with Korean 
   GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน      3(3-0-6) 
      Happy Chinese  
    

    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 
     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
   GESH201 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
      Life Skills 
     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESH202 ปรัชญาและศาสนา      3(3-0-6) 
      Philosophy and Religions 
   GESH203 มนุษย์กับความงาม      3(3-0-6) 
      Human and Aesthetics 
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    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 
          บังคับเรียน             3   หน่วยกิต 
   GESS301  การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่     3(3-0-6) 
       Living in Modern Society 
       เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า       3  หน่วยกิต 

จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESS302  ท้องถิ่นของเรา       3(3-0-6) 
      Our Local 
   GESS303 อาเซียนร่วมใจ       3(3-0-6) 
      ASEAN Together 
   GESS304 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน      3(2-2-5) 

   The King’s Philosophy for Sustainable 
    Development 
GESS305 เจ้าสัวน้อย       3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurship 
GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี    3(3-0-6) 
    Laws and Creating Good Citizenship 
 

    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
      บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
   GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
      Thinking in The Digital Age 
         เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต   
     จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESC402 โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ    3(2-2-5) 
      Office Automations 
   GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 
      Modern Lifestyle and Environment  
   GESC404 สุขภาพทันยุค       3(2-2-5) 
      Modern Health 
   GESC405  นักค้นคว้าข้อมูล       3(2-2-5)
      Information Explorers 
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   GESC406 รู้ทันโลก       3(2-2-5) 
      World Knowledge 
   GESC407 นวัตกรรมการเกษตร      3(2-2-5) 
      Agriculture Innovation 
   GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน์      3(2-2-5) 
      Online Business Management 
 

    2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     93 หน่วยกิต 
    2.1   กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า   44 หน่วยกิต 
     2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
   5001111   เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี   1(1-0-2) 
       การเกษตร 
      Basic Biotechnology in Agricultural  
      Technology 
   5001112  ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทาง   2(0-4-2) 
       เทคโนโลยีการเกษตร 
      Basic Biotechnology Laboratory in  
      Agricultural Technology 
   5001113  วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี   1(1-0-2) 
      การเกษตร 
      Basic Physical Sciences in Agricultural  
      Technology 
   5001114  ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทาง   2(0-4-2) 
      เทคโนโลยีการเกษตร 
      Basic Physical Sciences Laboratory in  
      Agricultural Technology 
   5001115  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6) 
      Basic Mathematics for Agricultural  
      Technology  
   5001116  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยี  3(2-2-5)
      การเกษตร 
      Introduction to Computer Utilization  
      for Agricultural Technology 
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     2.1.2 วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 
   5002111  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร   3(3-0-6) 
      English for Agricultural Technology   
   5002805  การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี   2(0-4-2) 
      การเกษตร 
      Fundamental Skills Practicum in 
      Agricultural Technology   
   5012104  เทคโนโลยีดินและปุ๋ย     1(1-0-2) 
      Soil and Fertilizer Technology  
   5012105  ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย    2(0-4-2) 
      Soil and Fertilizer Technology Laboratory 
   5061153  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น    1(1-0-2)
      Introduction to Aquaculture Technology 
   5061154  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  2(0-4-2) 
      Introduction to Aquaculture Technology  
      Laboratory 
   5133104  การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  3(3-0-6)
      Agricultural Technology Transfer  
      and Extension    
   5133105  มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิต   3(3-0-6) 
      ทางการเกษตร 
      Standard and Quality System of  
      Agricultural Products 
   5133106  เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  3(2-2-5) 
      Agricultural Products Processing  
      Technology  
   5161103  เทคโนโลยีการผลิตพืช     1(1-0-2) 
      Crop Production Technology  
   5161104  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช    2(0-4-2) 
      Crop Production Technology Laboratory 
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   5173604  เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทาง  3(2-2-5) 
      เทคโนโลยีการเกษตร     
      Information Technology and Agricultural  
      Technology Application   
   5181603  เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  1(1-0-2) 
      Animal Production and Farm Management 
      Technology 
   5181604  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 
      ฟาร์มสัตว์ 
      Animal Production and Farm Management  
      Technology Laboratory 
   5203105  การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร    3(3-0-6) 
      Agribusiness Entrepreneurship  
       
    2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    41 หน่วยกิต 
     2.2.1 วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา    37 หน่วยกิต 
             ให้เลือกเรียนจากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งต่อไปนี้  
               1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  
         บังคับเรียน     31 หน่วยกิต 

   5004919  สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช    1(1-0-2) 
      Seminar in Crop Production Technology 
   5012402  การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช    1(1-0-2) 
      Soil Management for Crop Production   
   5012403  ปฏิบัติการจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช   2(0-4-2) 
      Soil Management Laboratory for  
      Crop Production       
   5083103  เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช    1(1-0-2)
      Plant Pest Management Technology 
   5083104  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช   2(0-4-2)
      Plant Pest Management Technology  
      Laboratory 
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   5161302  การผลิตพืชผัก      3(2-2-5) 
      Vegetable Crop Production   
   5162603  การผลิตพืชไร่      3(2-2-5)
      Field Crop Production   
   5163405  การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ     3(2-2-5)
      Floriculture and Ornamental Plant Production 
   5163503  การผลิตไม้ผล      1(1-0-2) 
      Pomology Production 
   5163505  ปฏิบัติการการผลิตไม้ผล     2(0-4-2) 
      Pomology Production Laboratory 
   5171102  การขยายพันธุ์พืช     1(1-0-2) 
      Plant Propagation  
   5171103  ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช     2(0-4-2) 
      Plant Propagation Laboratory 
   5173105  การผลิตเมล็ดพันธุ์     1(1-0-2) 
      Seed Production  
   5173106  ปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์     2(0-4-2) 
      Seed Production Laboratory 
   5173204  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว    1(1-0-2)
      Post-harvest Technology 
   5173205  ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว   2(0-4-2)
      Post-harvest Technology Laboratory 
   5173412  เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช     3(2-2-5) 
      Plant Biotechnology  
    

         เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
       จากรายวิชาต่อไปนี้  

    5003904  พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตพืช   3(2-2-5) 
      Basic Research in Crop Production 
      Technology 
   5013105  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์     3(2-2-5) 
      Organic Fertilizer Production  
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   5013206  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(2-2-5) 
      Soil Fertility 
   5014606  เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน    3(2-2-5) 
      Soilless Culture Technology  
   5112104  การจัดการน้ำเพ่ือการผลิตพืช    3(2-2-5) 
      Water Management for Crop Production 
   5163106  พืชเศรษฐกิจภาคใต้     3(2-2-5)  

      Economic Crops of Southern Thailand 
   5163107  พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์    3(2-2-5) 
      Local Crops and Crop Utilization 
   5163108  การประยุกต์ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต   3(2-2-5)
      เพ่ือการผลิตพืช   
      Application of Growth Regulators  
      for Crop Production  
   5163406  การผลิตและการจัดการกล้วยไม้    3(2-2-5) 
      Orchid Production and Management 

   5163605  การผลิตยางพารา     3(2-2-5) 
      Rubber Production  
   5163802  การผลิตปาล์มน้ำมัน     3(2-2-5) 
      Oil Palm Production  
   5173413  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   3(2-2-5)
      Plant Tissue Culture Technology 
   5173414  การผลิตเห็ด      3(2-2-5) 
      Mushroom Production  
   5173415  ชีวภัณฑ์พืช      3(2-2-5) 
      Plant Bio product   
   5173416  ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์     3(2-2-5) 
      Microbial Product  
   5173417  การผลิตพืชอินทรีย์     3(2-2-5) 
      Organic Plant Production  
   5203106  การตลาดสินค้าเกษตร     3(3-0-6) 
      Agricultural Commodity Marketing 
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2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
          บังคับเรียน     31  หน่วยกิต 

   5004920  สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์    1(1-0-2) 
      Seminar in Animal Production Technology 
   5181102  เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ  1(1-0-2) 
      Broiler Production and Farm  
      Management Technology 

5181103  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 

      ฟาร์มไก่เนื้อ 
      Broiler Production and Farm Management    
      Technology Laboratory 
   5181402  เทคโนโลยีอาหารสัตว์     3(2-2-5) 
      Feed Technology 

 *5182202 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร  1(1-0-2) 
      Swine Production and Farm  
      Management Technology 
    5182203  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 
      ฟาร์มสุกร  
      Swine Production and Farm Management  
      Technology Laboratory 
   **5182302 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ  1(1-0-2) 
      Goat Production and Farm Management  
      Technology  
   5182303  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ    2(0-4-2) 
      การจัดการฟาร์มแพะ 
      Goat Production and Farm Management  
      Technology  Laboratory  
   5182402  การวิเคราะห์อาหารสัตว์     1(1-0-2) 
      Animal Feed Analysis 
   5182403  ปฏิบัติการการวิเคราะห์อาหารสัตว์    2(0-4-2) 
      Animal Feed Analysis Laboratory 
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   5183303  เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ  1(1-0-2) 
      Beef Cattle Production and Farm  
      Management Technology      

5183304  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 
      ฟาร์มโคเนื้อ 
      Beef Cattle Production and Farm  
      Management Technology Laboratory    
   5183502  เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์    3(2-2-5) 
      Animal Breed Development Techniques 
   5192102  สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น   1(1-0-2) 
      Introduction to Animal Physiology and  
      Anatomy 
   5192103  ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยง   2(0-4-2) 
      เบื้องต้น 
      Introduction to Animal Physiology and  
      Anatomy Laboratory 
   5193104  เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์    1(1-0-2) 
      Animal Artificial Insemination Technology   
   5193106  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์   2(0-4-2) 
      Animal Artificial Insemination Technology Laboratory 
   5193306  สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป   3(2-2-5) 
      Animal Health and General Sanitation 

5193307  ยาและการใช้ยาสัตว์     3(2-2-5) 
      Animal Drugs and Usage  
   หมายเหตุ :  * และ ** = บังคับเรียน 1 รายวิชา 
 

       เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
       จากรายวิชาต่อไปนี้    

   5003112  กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์และการปศุสัตว์   3(3-0-6) 
      Laws of Animal and Livestock 
   5003905  พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   3(2-2-5) 
      Basic Research in Animal Production  
      Technology 
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   5163703  เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์    3(2-2-5) 
      Forage Crop Production Technology 
   5183103  เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่  1(1-0-2) 
      Laying Hens Production and Farm  
      Management Technology 
   5183104  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 
      ฟาร์มไก่ไข่ 
      Laying Hens Production and Farm  
      Management Technology Laboratory 
   5183105  เทคโนโลยีการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก   3(2-2-5) 
      Incubation and Hatchery Management  
      Technology 
   5183305  เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม  1(1-0-2) 
      Dairy Cattle Production and Farm  
      Management Technology 
   5183306  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม  2(0-4-2) 
      Dairy Cattle Production and Farm Management  
      Technology Laboratory 
   5183606  โรงเรือนและอุปกรณ์เพ่ือการผลิตสัตว ์   3(2-2-5) 
      Housing and Equipment for Animal  
      Production 
   5183607  เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง    3(2-2-5) 
      Techniques of Specific Animal Husbandry 
   5183609  การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์     3(2-2-5) 
      Organic Livestock Production 
   5193105  เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์    3(2-2-5)
      Animal Reproduction Technology 
   5193308  การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย   3(2-2-5) 
      Animal Production and Safety Animal  
      Products 
   5193309  เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์    1(1-0-2) 
      Meat Processing Technology  
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   5193310  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์   2(0-4-2) 
      Meat Processing Technology Laboratory 
   5193311  เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม    1(1-0-2) 
      Dairy Processing Technology 
   5193312  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม   2(0-4-2)
      Dairy Processing Technology Laboratory  
   5193313  เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว์   3(2-2-5) 
      Animal Waste Management Technology   
   5204103  ตลาดธุรกิจปศุสัตว์     3(3-0-6) 
      Livestock Business Marketing  
 

    3) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

          บังคับเรียน     31  หน่วยกิต 

   5004921  สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ   1(1-0-2) 
      Seminar in Aquatic Animal Production Technology 
   5061155  มีนวิทยา       3(2-2-5) 
      Ichthyology 
   5061315  นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ     3(2-2-5) 
      Aquatic Ecology    
   5062158  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(2-2-5)
      Biotechnology in Aquaculture 
   5062212  โภชนาการสัตว์น้ำ      1(1-0-2) 
      Aquatic Animal Nutrition 
   5062213  ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้ำ     2(0-4-2) 
      Aquatic Animal Nutrition Laboratory 
   5062313  คุณภาพน้ำและการจัดการ     1(1-0-2) 
      Water Quality and Management    
   5062314  ปฏิบัติการคุณภาพน้ำและการจัดการ    2(0-4-2) 
      Water Quality and Management Laboratory  
   5062411  โรคและปรสิตสัตว์น้ำ     1(1-0-2) 
      Diseases and Parasites of Aquatic Animals  
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   5062412  ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ    2(0-4-2) 
      Diseases and Parasites of Aquatic Animals  
      Laboratory 
   5063156  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน      1(1-0-2) 
      Plankton Culture Technology 
   5063157  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน  2(0-4-2) 
      Plankton Culture Technology Laboratory 
   5063159  งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    1(1-0-2) 
      Technician Work in Aquaculture 
   5063160  ปฏิบัติการงานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   2(0-4-2) 
      Technician Work Laboratory in Aquaculture 
   5064615  การแปรรูปสัตว์น้ำ     1(1-0-2) 
      Processing Aquatic Animal 
   5064616  ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้ำ    2(0-4-2) 
      Processing Aquatic Animal Processing  
      Laboratory 
   5064901  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ    3(3-0-6) 
      Genetics Improvement of Aquatic Animal 
      Technology 
 

     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 

       จากรายวิชาต่อไปนี้ 

   5003906  พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  3(2-2-5) 
      Basic Research in Aquatic Animal  
      Production Technology  
   5061174  ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  3(2-2-5) 
      Life Safety in Water for Aquaculture 
   5063163  การเพาะพันธุ์ปลา     3(2-2-5)
      Fish Breeding 
   5063164  สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง      3(2-2-5) 
      Invertebrate Aquatic Animals  
   5063165  หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     3(2-2-5) 
      Principles of Aquaculture 
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   5063166  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม       3(2-2-5) 
      Ornamental Fish Aquaculture Technology 
   5063167  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล      3(2-2-5) 
      Marine Shrimp Aquaculture Technology 
   5063168  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม     3(2-2-5) 
      Giant Freshwater Prawn  
      Aquaculture Technology 
   5063169  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกิจ  3(2-2-5) 
      Economic Crab and Molluscs  
      Aquaculture Technology 
   5063170  การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน    3(2-2-5) 
      Integrated Aquaculture  
   5063171  เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช    3(2-2-5)  
      Aquaponics Technology 
   5063172  เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(3-0-6) 
      Selected Topics in Aquaculture 
   5063514  มาตรฐานฟาร์มและกฎหมายประมง    3(3-0-6) 
        Farming Regulations and Fisheries Law 
   5063515  การส่งเสริมการประมง       3(2-2-5)    
      Fishery  Extension 
   5063516  การจัดการฟาร์มและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   3(2-2-5)    
      Farm and Aquaculture Business Management  
   5063517  การตลาดสินค้าสัตว์น้ำ      3(2-2-5) 
      Marketing of Fishery Products 
   5063617  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและการดูแลรักษาสัตว์น้ำ 3(2-2-5) 
      Post-harvest Technology and Handing of  
      Aquatic Animals    
   5063618  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นบ้าน      3(2-2-5) 
      Local Fishery Products 
   5063619  เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ทาง 
      การเกษตรและการประมง     3(2-2-5) 
      Utilization of Agricultural and Fishery  
      By-Products Technology  
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   2.2.2 วิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า      4  หน่วยกิต 

   *5004913 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทาง   1(0-2-1) 
      เทคโนโลยีการผลิตพืช  

Proposal of Professional Skill Development  
Project in Crop Production Technology  

   *5004914 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทาง   1(0-2-1) 
      เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

Proposal of Professional Skill Development  
Project  in Animal Production Technology 

   *5004915 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทาง   1(0-2-1) 
      เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

Proposal of Professional Skill Development  
Project in Aquatic Animal Production Technology 

   **5004916 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี   3(0-6-3) 
      การผลิตพืช 

Professional Skill Development Project  
in Crop Production Technology  

   **5004917 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี   3(0-6-3) 
      การผลิตสัตว์ 
      Professional Skill Development Project  
      in Animal Production Technology  
   **5004918 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี   3(0-6-3) 
      การผลิตสัตว์น้ำ 
      Professional Skill Development Project  
      in Aquatic Animal Production Technology 
   หมายเหตุ :  * และ ** = บังคับเรียน 1 รายวิชา 
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   2.3  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    8  หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ 
     2.3.1 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

   *5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน   2(1-2-3) 
      เทคโนโลยีการผลิตพืช  
      Preparation for Professional Experience  
      in Crop Production Technology    
   *5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน   2(1-2-3) 
      เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
      Preparation for Professional Experience  
      in Animal Production Technology 
   *5002811 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน   2(1-2-3) 
      เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  
      Preparation for Professional Experience  
      in Aquatic Animal Production Technology 
   **5004808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน    6(640) 
      เทคโนโลยีการผลิตพืช  
      Professional Experience in   
      Crop Production Technology  
   **5004809 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน    6(640) 
      เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
      Professional Experience in Animal  
      Production Technology 
   **5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน    6(640) 
      เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  
      Professional Experience in Aquatic  
      Animal Production Technology  
   หมายเหตุ :  * และ ** = บังคับเรียน 1 รายวิชา 
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     2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษา 

   7003507  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา    3(2-2-5) 
      สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
      Cooperative Education Preparative 
      for Agricultural Technology 
   7004507  สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร   6(640) 
      Cooperative Education for Agricultural Technology 
หมายเหตุ  
 1) หากนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะของสหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2) กรณีนักศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7003507 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตรแล้ว แต่ไม่สามารถไปสหกิจศึกษา หรือเหตุผลใดก็ตาม นักศึกษาสามารถลงทะเบียน  
เรียนในรายวิชา 5004808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ 5004809 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือ 5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ โดยไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชา 5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ 5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  หรือ 
5002811 การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีด้านเทคโนโลยีการผลติสตัวน์ำ้ 
 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จของหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจำรายวิชา  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปี  หรือระดับความยากง่าย 
   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ลำดับก่อนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เลขรหัส 3 ตัวแรกได้จัด หมวดวิชาและหมู่วิชาไว้ ดังนี้ 
500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
501  หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
506 หมู่วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
508  หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช  
511  หมู่วิชาการชลประทาน 
512  หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
513  หมู่ส่งเสริมการเกษตร 
516 หมู่วิชาพืชศาสตร ์
517 หมู่วิชาวิทยาการเกษตร 
518 หมู่วิชาการผลิตสัตว์ 
519 หมู่วิชาสุขศาสตร์สัตว์ 
520 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
 

 

  เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหารายวิชาไว้ ดังนี้  
500_1_ _  เกษตรทั่วไป 
500_8_ _  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
500_9_ _  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ      
              การสัมมนา และการวิจัย 

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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501_1_ _  ปฐพีวิทยาทั่วไป 
501_2_ _  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
501_3_ _  การอนุรักษ์ดินและน้ำ 
501_4_ _  การจัดการดิน 
501_5_ _  ธรณีวิทยา 
501_6_ _  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย 
501_7_ _  ฟิสิกส์ทางดิน 
506_1_ _  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป 
506_2_ _  อาหารสัตว์น้ำ 
506_3_ _  นิเวศวิทยา/คุณภาพน้ำ 
506_4_ _  โรคสัตว์น้ำ 
506_5_ _  การจัดการประมง 
506_6_ _  ผลิตภัณฑ์ประมง 
506_9_ _  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 
508_1_ _  อารักขาพืช 
508_2_ _  กีฏวิทยา 
508_3_ _  โรคพืช 
508_4_ _  วัชพืช 
511_1_ _  การจัดการน้ำในการเกษตร 

     512_1_ _  งานช่างเกษตร 
     512_2_ _  เครื่องจักรกลการเกษตร 
     513_1_ _  ส่งเสริมการเกษตร/นิเทศศาสตร์เกษตร 

516_1_ _  พืชศาสตร์ทั่วไป 
516_2_ _  พืชสวนทั่วไป 
516_3_ _  พืชสวน (พืชผัก) 
516_4_ _  พืชสวน (ไม้ดอกไม้ประดับ) 
516_5_ _  พืชสวน (ไม้ผล)   
516_6_ _  พืชไร่ทั่วไป 
516_7_ _  พืชไร่ (ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์) 
516_8_ _  พืชไร่ (พืชน้ำตาลและพืชน้ำมัน) 
516_9_ _  พืชไร่ (พืชเส้นใยและพืชหัว) 
517_1_ _  การขยายพันธุ์พืช 
517_2_ _  วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
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517_3_ _  การปรับปรุงพันธุ์พืช 
517_4_ _  เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
517_5_ _  สารเคมีการเกษตร 
517_6_ _  เทคโนโลยีระบบเกษตร 
517_7_ _  เกษตรเฉพาะทาง 
518_1_ _  การผลิตสัตว์ปีก 
518_2_ _  การผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
518_3_ _  การผลิตสัตว์กระเพาะรวม 
518_4_ _  โภชนศาสตร์สัตว์ 
518_5_ _  เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
518_6_ _  เทคนิคการผลิตสัตว์ 
519_1_ _  กายวิภาค สรีรวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์ 
519_2_ _  โรคและปรสิตสัตว์ 
519_3_ _  สุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์สัตว์ 
519_4_ _  วิทยาการด้านภูมิคุ้มกัน 

     520_1_ _  เศรษฐศาสตร์เกษตร 
 

ความหมายของจำนวนหน่วยกิต 
     ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1   หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 

เลขตัวที่ 2   หมายถึง จำนวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 3  หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 4  หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4   แผนการศึกษา 
ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรยีน 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 -กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร ์

 5001111 
 

5001112 

เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
การเกษตร 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
การเกษตร 

1(1-0-2) 
 

2(0-4-2) 

5001115 
 

5001116  

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
 
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรบั
เทคโนโลยีการเกษตร 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี) 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลติพืช * 

5161103 
5161104 

เทคโนโลยีการผลติพืช 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี) 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ * 

5181603 
5181604 

 

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
ฟาร์มสัตว์ 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี) 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ * 

5061153 
5061154 

 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำเบือ้งต้น 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำเบื้องต้น 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ * เลือกเรียนเพียงหนึ่งวิชาเอก 
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ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรยีน 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 -กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

5001113 
 

5001114  

วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
การเกษตร 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

1(1-0-2) 
 

2(0-4-2)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
    

5171102 
5171103 
5161302 

การขยายพันธ์ุพืช 
ปฏิบัติการขยายพันธ์ุพืช 
การผลิตพืชผัก 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 
3(2-2-5) 

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช* 

5181603 
5181604 

 

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 
และการจัดการฟาร์มสัตว์ 

1(1-0-2) 
2(0-4-2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
    

5181402 
5192102 
5192103  

เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเ์ลี้ยงเบื้องต้น 
ปฏิบัติการสรรีวิทยาและกายวภิาคสัตว์เลี้ยง
เบื้องต้น 

3(2-2-5) 
1(1-0-2) 
2(0-4-2)  

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว*์ 

5061153 
5061154 
 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำเบือ้งต้น 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำเบื้องต้น 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

5061155 
5061315  

มีนวิทยา 
นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ  

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

  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้ำ* 

5161103 
5161104 

เทคโนโลยีการผลติพืช 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ * เลือกเรียนเพียงหนึ่งวิชาเอก 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรียน 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี

5012104 
5012105 

เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
ปฏิบัติการเทคโนโลยดีินและปุ๋ย 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

5173412 
5162603 

เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
การผลิตพืชไร่ 

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

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช* 

 5061153 
5061154 

 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำเบือ้งต้น 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ
เบื้องต้น 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

5182402 
5182403 
5181102 
5181103 

การวิเคราะห์อาหารสตัว ์
ปฏิบัติการวเิคราะห์อาหารสตัว์ 
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ฟาร์มไก่เนื้อ 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 
1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

 

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว*์ 

5161103 
5161104 

เทคโนโลยีการผลติพืช 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

5062158 
5062313 
5062314 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คุณภาพน้ำและการจัดการ   
ปฏิบัติการคุณภาพน้ำและการจัดการ 

3(2-2-5) 
1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้ำ* 

5181603 
5181604 

 

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 
และการจัดการฟาร์มสัตว์  

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ * เลือกเรียนเพียงหนึ่งวิชาเอก 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxx เลือกเรยีน 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี

5173604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

3(2-2-5) 

5133106 เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช* 

5163405 
5012402 
5012403 

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช 
ปฏิบัติการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช 

3(2-2-5) 
1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์* 
*บังคับเรียน 1 รายวิชา และ 
**บังคับเรียน 1 รายวิชา 

5182202 
5182203 

*เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 
**ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ฟาร์มสุกร 

1(1-0-2) 
2(0-4-2)  

5182302 
5182303 

*เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะเนื้อ 
**ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ฟาร์มแพะเนื้อ 

1(1-0-2) 
2(0-4-2)  

5193306 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์
   น้ำ* 

5062212  
5062213  
5062411 
5062412  

โภชนาการสัตว์น้ำ     
ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้ำ    
โรคและปรสิตสัตว์น้ำ   
ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ   

1(1-0-2) 
 2(0-4-2)  
 1(1-0-2)  
 2(0-4-2)  

รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ * เลือกเรียนเพียงหนึ่งวิชาเอก 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี

5002809 การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
มาตรฐานและระบบคณุภาพผลผลิตทาง
การเกษตร 

2(90) 
 

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

 
5002111 
5133104 
5133105  

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช* 

5173105 
5173106 

การผลิตเมลด็พันธ์ุ 
ปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

1(1-0-2) 
 2(0-4-2)  

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์* 

5193104 
5193106  

เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว ์
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว ์
  

1(1-0-2)  
2(0-4-2)   

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์ำ้* 

5063156 
5063157 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน    
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งแพลงก์ตอน  

1(1-0-2) 
 2(0-4-2)  

วิชาเฉพาะ 
(เลือกเฉพาะวิชาเอก) 

xxxxxxx เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ * เลือกเรียนเพียงหนึ่งวิชาเอก 
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ปีท่ี  3 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
กลุ่มวิชาโครงการ 
*บังคับเรียน 1 รายวิชา 

5004913 
 

5004914 
 

5004915 

*โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีการผลติพืช 
*โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพทาง
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์
*โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพทาง
เทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ำ 

1(0-3-2) 
 

1(0-3-2) 
 

1(0-3-2) 

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ 
*บังคับเรียน 1 รายวิชา 

5002809 
 

5002810 
 

5002811 

*การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
การผลิตพืช 
*การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์
*การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ำ 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

5203105 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช* 

5163503 
5163505 
5083103 
5083104 
5173204 
5173205 
5004919 

การผลิตไม้ผล  
ปฏิบัติการการผลิตไมผ้ล 
เทคโนโลยีการจดัการศัตรูพืช 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศตัรูพืช  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติพืช 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 
1(1-0-2) 
2(0-4-2) 
1(1-0-2) 
2(0-4-2) 
1(1-0-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์* 

5183303 
5183304 

 
5183502 
5193307 
5004920 

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ฟาร์มโคเนื้อ 
เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
ยาและการให้ยาสัตว ์  
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติสตัว์ 

1(1-0-2) 
2(0-4-2) 

 
3(2-2-5)  
3(2-2-5)  
1(1-0-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  

   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ำ* 

5063159 
5063160 
5064615 
5064616 
5064901 
5004921 

งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ปฏิบัติการงานช่างทางการเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ 
การแปรรปูสัตว์นำ้   
ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้ำ  
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สตัว์นำ้  
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ำ  

1(1-0-2) 
 2(0-4-2)  
1(1-0-2) 
2(0-4-2)  
3(3-0-6) 
1(1-0-2) 

รวมหน่วยกิต  16 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * เลือกเรียนเพียงหนึ่งวิชาเอก 
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ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

วิชาเฉพาะ 
(เลือกเฉพาะวิชาเอก) 

xxxxxxx เลือกเรยีน 3 หน่วยกิต 

เลือกเสร ี xxxxxxx เลือกเรยีน 6 หน่วยกิต 
วิชาโครงการ 
*บังคับเรียน 1 รายวิชา 
 
 
 
 

หรือ 
กลุ่มสหกิจศึกษา 

*5004916 
 

*5004917 
 

*5004918 
 
 

7003507 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี
ผลิตพืช 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี
ผลิตสัตว ์
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี
ผลิตสัตว์น้ำ 

หรือ 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3(0-6-3) 
 

3(0-6-3) 
 

3(0-6-3) 
 
 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 
กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

วิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ 
*บังคับเรียน 1 รายวิชา 
 

หรือ 
กลุ่มสหกิจศึกษา 

*5004808 
*5004809 
*5004810 

 
7004507 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตพืช 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตสัตว ์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตสัตว์น้ำ 

หรือ 
สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

6(640) 
6(640) 
6(640) 

 
6(640) 

รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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  3.1.5  คำอธิบายรายวิชา   
   3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
     3.1.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 
English Adventures      

คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา ผ่านสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึก
ปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่กำหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

English vocabulary, expressions, structures and non-verbal 
language through various types of media such as movies, songs, 
online communications and printed matters. Practice English in 
designed language situations not only inside but also outside 
classrooms in order to apply the language use to daily life. 

 

3(3-0-6) 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 
English for Dream Achievement    

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานที่ใฝ่ฝัน ฝึกการสัมภาษณ์
งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ทำงาน และบริบทอ่ืน ๆ ของการทำงาน 
รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพ่ือการนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   

English skills for dream job applications, job interviews, 
English conversations in workplace and in various work-related 
contexts. Make use of English and technology for a variety of work 
presentations. 

 

3(3-0-6) 

GESL103 
 

รู้ใช้ภาษาไทย 
Arts of Using Thai Language     

ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ การ
พูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 

Strengthen learners in terms of communicative skills, arts 
of using Thai language, summarizing and briefing, oral 
presentations and academic writing. 

3(3-0-6) 
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GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์    
Malay Language Fun 

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ   
การฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม    
เพ่ือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and writing 
in Malay, focusing mainly on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and 
Malay cultures. 

 

3(3-0-6) 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   
Hello Indonesia Language 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ   
การฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย เพ่ือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and writing 
in Indonesian, focusing mainly on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures. 

 

3(3-0-6) 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น    
Fun with Japanese 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ ปุ่ น  
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ ปุ่ น  
โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 
 The language skills: listening, speaking, reading and writing 
in Japanese, focusing mainly on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding of Thai 
and Japanese cultures by using various integrated skill activities. 
 
 
 

3(3-0-6) 
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GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี    
Entertain with Korean 
   ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี      
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and writing 
in Korean, focusing mainly on listening and speaking for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     
Happy Chinese  
 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้คำศัพท์และบท
สนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อมทั้ง
เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน   
 The Mandarin Chinese phonetics and the basics of writing 
the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary and dialogues 
in current contexts. Practice the language skills: listening, speaking, 
reading and writing and recognize the intercultural awareness 
between Thai and Chinese. 

3(3-0-6) 

 

3.1.5.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

GESH201 ทักษะชีวิต 
Life Skills 
 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎี   
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่าง
สันติ การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง
และการก้าวข้ามขีดจำกัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะ
การคิดและการคิดเชิงระบบจิตสำนึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
สมดุลชีวิตและการเรียน การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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 Meaning and importance of life skills; principles, concepts 
and theories related to human behavior; self-development in 
physical, mind, emotional and social development; contemplation; 
dialogue; non-violent communication; transformative Learning; self-
awareness and personal development; conflict resolution; holistic; 
thinking skills and holistic system thinking; public mind; life skills in 
the 21st century; study-life balance, good life and happiness. 
 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา           
Philosophy and Religions 
   ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและศาสนา 
สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา 
คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาต่าง ๆ นำ
หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิด
สันติภาพและสันติสุข 
   Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value of 
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts of 
different  school of philosophy and religions for peace of life and 
peaceful societies. 
 

3(3-0-6) 

GESH203 มนุษย์กับความงาม     
Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  การตระหนักในคุณค่า   
ความงาม 
  Concept and fundamental concepts, theories of aesthetics, 
elements of art, music, and performing arts. Apply the knowledge 
of aesthetics in to daily life and realize the values of aesthetics. 

3(3-0-6) 
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     3.1.5.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

GESS301 
 
 

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
Living in Modern Society 
 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน การ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ต่อต้านทุจริต  จิตสาธารณะ การแก้ไขสถานการณ์  
ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่แนวทางการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม 
 Concepts, values of life, life skills in current societies, 
behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind, problem-
solving skills, and the awareness of living in modern societies. 
Introduce practical guidelines in everyday life and self-adaptation 
in modern societies and social situations. 
 

3(3-0-6) 

GESS302 
 

ท้องถิ่นของเรา 
Our Local 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหน้าที่พลเมือง 
 Study Songkhla and Satun in terms of history, physical 
features, characteristics, ecology, society, economy, cultures, and 
ways of life of people around Songkhla Lake and in Satun. 
Sufficiency economy, royal projects, public mind enhancing virtues, 
ethics and civic duties are also focused. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS303 
 

อาเซียนร่วมใจ 
ASEAN Together 
 ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของสังคม
พหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปัจจัยทาง
สังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการ แนวคิด
เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และ
นวัตกรรมการบริการของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 

3(3-0-6) 
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 The origin of lands in the ASEAN community and the 
characteristics of multicultural societies in the ASEAN community 
and alliances outside the ASEAN region. Social, cultural and 
political factors influencing on the service industry are also 
focused. Emphasize on the ideas contributing to service 
innovations and the factors resulting in service innovation and 
service innovation in other countries in ASEAN. 
 

GESS304 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 
 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่  10
ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทร งงาน 23 ข้อ           
การบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้า จากศาสตร์พระราชา” 
โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal policy 
of King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun). Meaning, principles, theories and 
practices of the King’s Philosophy derived from the Royal Projects 
of King Rama IX (His Majesty King BhumibolAdulyadej) are 
discussed. The core principles of understanding, accessibility and 
development and philosophy of sufficiency economy are also 
studied. The 23 principles of His Majesty's works, integrated 
applications of the 9 progression principles based on King Rama 
IX’s philosophy are also practiced by attending field trips for local 
development. 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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GESS305 
 

เจ้าสัวน้อย 
Young Entrepreneurship 
 การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพ่ือดำเนินธุรกิจ 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 
 Modern business options, business preparation, innovation 
and business management. Financial provision, business 
environment analysis, trends of economy and markets in Thailand 
4.0 are also focused. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS306 
 

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี   
Laws and Creating Good Citizenship 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการป้องกันการทุจริต 
 Evolution of law, human rights, constitutional law and 
fundamental rights based on the constitution. Enhance learners to 
have virtues and morality in order to prevent corruption. 
 

3(3-0-6) 

     3.1.5.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
GESC401 

 
การคิดในยุคดิจิทัล     
Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปัจจัยพ้ืนฐานของการคิด ลักษณะของการคิด 
กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์
เพ่ือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและ
โปรแกรมประยุกต์  การสืบค้นสารสนเทศและการประยุกต์ ใช้  ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 

Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of thinking, 
thinking process, logic and reasoning. Practice the mathematical 
application to solve daily life problems. Life in the digital age, the use 
of digital devices and online applications, information searching and 
applying, e-business as well as self-protection in the digital world. 

3(2-2-5) 
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GESC402 
 

โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ   
Office Automations 
 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
สำนักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพ่ือจัดการงานเอกสาร การใช้
โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ 
โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 
 Office automation content and apply computer skills to the 
office work by using word processing program to manage 
documents, spreadsheet program for work, presentation program, 
communication program in the office, and cloud applications for 
information storage. 
 

3(2-2-5) 

GESC403 
 

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม     
Modern Lifestyle and Environment  
 การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มาใช้ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพ่ือ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับ
การดำเนินชีวิตยุคใหม่ 
 Apply the fundamental knowledge of science and technology 
to analyze the situations of natural resources, environments and 
disasters to raise responsibility awareness for natural resources, and 
environments, including natural resource conservation and disaster 
management to be in accordance with modern lifestyles. 
 

3(2-2-5) 

GESC404 
 

สุขภาพทันยุค 
Modern Health 

ความรู้ เกี่ ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหาร การ
บริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 Health knowledge, happiness, stress and stress 
management, health safety, the fundamental knowledge of food, 
food consumption and exercise. 

3(2-2-5) 
 



49 

GESC405 
 

นักค้นคว้าข้อมูล 
Information Explorers 
 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database Searching, 
OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application และ Application 
อ่ืน ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช้สารสนเทศอย่าง
มีจริยธรรม พร้อมทั้งการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 
 The Information technology literacy (Database) Searching, 
OPAC, and information management by using Google applications 
and others. Writing citation and bibliography is practiced. Skills of 
using information ethically are focused as well as the information 
presentation in different forms is trained. 
 

3(2-2-5) 

GESC406 
 

รู้ทันโลก 
World Knowledge 
 การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ  มนุษย์  และสรรพสิ่ ง การใช้พลังงาน  
 ในชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลก       
ทั้งระบบที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 
 Explore lifestyles in the fast changing world. The 
understanding of the relationship between nature, human and all 
other things are also included. The use of energy in daily life and 
ecosystem as well as the knowledge of World science leading to 
the change towards sustainable lifestyles will be discussed. 
 

3(2-2-5) 

GESC407 
 

นวัตกรรมการเกษตร 
Agriculture Innovation 
 ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 
เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตร
เพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
 
 
 

3(2-2-5) 
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 Importance of agriculture in daily life, basics of agricultural 
business, alternative agriculture and biodiversity in the agricultural 
systems, agriculture for recreation, safe agriculture, application of 
local wisdom and revolution in agricultural technology and 
innovation. 
 

GESC408 
 

การจัดการธุรกิจออนไลน์   
Online Business Management 
 จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและแนวโน้มตลาด
ออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์ 
 Stimulate the online business startup inspiration. Discuss 
the online market directions and trends, online business financial 
instruments, online business media designs, online business data 
analysis and online business logistic systems. 
 

3(2-2-5) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  
Basic Biotechnology in Agricultural Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

พื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  
Co-requisite: 5001112 Basic Biotechnology Laboratory in 

Agricultural Technology  
หลักการและความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้พ้ืนฐานของ

เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการเตรียมชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ 
ระบบการหมั ก  การทำงานและการควบคุมถั งหมั ก  ประโยชน์ ของ
เทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 

1(1-0-2)  
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Principles and definition of biotechnology, basic concepts 
of biotechnology concerning the production, usage and 
preparation of purified biomolecules, fermentation system, 
operation and control of fermentation tanks, benefits of 
biotechnology to the living things both plants and animals and 
the effects of biotechnology on society and environment. 
 

5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  
Basic Biotechnology Laboratory in Agricultural Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีการเกษตร  
Co-requisite: 5001111 Basic Biotechnology in Agricultural 

Technology  
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการเตรียมชีวโมเลกุล

ให้บริสุทธิ์ ระบบการหมัก การทำงานและการควบคุมถังหมัก การใช้จุลินทรีย์
ในอุตสาหกรรม การกำจัดของเสีย และการควบคุมโรคพืช และสัตว์ 

Experiment with laboratory on the production, usage and 
preparation of purified biomolecules, fermentation system, 
operation and control of fermentation tanks and microbes usage 
in the industry, waste disposal and plant and animal disease 
control. 

 

2(0-4-2) 
 

5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร   
Basic Physical Sciences in Agricultural Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ

พื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001114 Basic Physical Sciences Laboratory in 

Agricultural Technology 
หลักทฤษฎี หลักการคิดวิเคราะห์ และหลักการคำนวณเกี่ยวกับแรงและ

การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน เครื่องผ่อนแรงไฟฟ้า โครงสร้างอะตอม ปฏิกิริยา
เคม ีสมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ 

 
 

1(1-0-2) 
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Theories analytical principles and the principles of force and 
motion calculation, work and energy, electrical-saving devices, 
atomic structure, chemical reaction, chemical balance, acid, base, 
and salt. 

 
5001114 

 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  
Basic Physical Sciences Laboratory in Agricultural Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001113 Basic Physical Sciences in Agricultural 

Technology 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน เครื่อง

ผ่อนแรง ไฟฟ้า และเตรียมสารละลายที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้ 
Experiment with laboratory on force and motion, work and 

energy, electrical-saving devices and preparation for a solution 
with specified various properties. 

 

2(0-4-2) 

5001115
  

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
Basic Mathematics  for Agricultural Technology 

การคำนวณพ้ืนที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ทางเรขาคณิต พ้ืนที่ 
เศษส่วนย่อย สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกระจายของข้อมูล การทดสอบ
สมมุติฐาน และการนำเสนอข้อมูลทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ 

Surface area calculation, the volume of various geometric 
shapes, areas, partial fractions, ratios, percentage, average and 
dispersion, hypothesis testing and various presentations of 
agricultural information. 

 

3(3-0-6) 
 

5001116
  

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
Introduction to Computer Utilization for Agricultural 
Technology 

การใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบพ้ืนฐานของ
คอมพิวเตอร์ วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ เช่น โปรแกรมไมโคร
ซอฟออฟฟิศ, การจัดการเอกสารและข้อมูล และที่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงาน

3(2-2-5) 
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ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เป็นต้น 
การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เทคโนโลยีสื่อประสมและสื่อจัดเก็บข้อมูล การ
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Computer utilization and data communication, basic 
elements of computer. The usage of ready-to-use programs such 
as Microsoft Office, Electronic worksheets and computer 
utilization for agricultural technology i.e. research data analysis 
programs, etc., basic internet usage, multimedia technology and 
storage devices. Data communication and computer network. 

   
   2.1.2 วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

5002111 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
English for Agricultural Technology 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้นคำศัพท์และบท
อ่านเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการค้นคว้าและนำเสนองานที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร 

Develop the communicative English skills with the emphasis 
on specific vocabularies and texts in agricultural contexts, study 
and presentation based on agricultural technology. 

 

3(3-0-6) 

5002805
  

การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  
Fundamental Skill Practicum in Agricultural Technology  

จัดให้มีกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านการรับรู้ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการงาน
ฟาร์ม รวมทั้งทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

Provide activities to prepare the learners in recognizing the 
characteristics and opportunities of careers, basic concepts of 
farm laboratory as well as suitable skills, attitudes, motivation and 
qualifications. 

 
 
 

2(0-4-2) 
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5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย   
Soil and Fertilizer Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite : 5012105 Soil and Fertilizer Technology Laboratory 

ความรู้พ้ืนฐานด้านดินและปุ๋ย สมบัติดิน ดินปัญหา ดินเสื่อมโทรมและ
แนวทางการแก้ไข ธาตุอาหารพืช ปุ๋ย การใช้ปุ๋ย เทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

Basic concepts of soil and fertilizer, soil properties, soil 
problems, soil degradation and solutions, plant nutrients, fertilizer, 
fertilizer usage, soil and water conservation technologies. 

 

1(1-0-2) 

5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย  
Soil and Fertilizer Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite :  5012104  Soil and Fertilizer Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บและเตรียมตัวอย่างดิน สมบัติดิน ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการปุ๋ย 

Practice soil samplings preparation and collection, soil 
properties, soil fertility, organic fertilizer  production  and fertilizer 
management. 

 

2(0-4-2) 

5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น    
Introduction to Aquaculture Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 
Co-requisite :  5061154  Introduction of Aquaculture 

Technology Laboratory  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์น้ำ การเลือกพ้ืนที่ ชนิดของสัตว์น้ำ การเพาะ

ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และอาหารเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักการและ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นที่นิยม 

Basic concepts of aquatic animals, area selection, types of 
aquatic animals, breeding, water and feed for aquaculture, 
principles and aquaculture technology for popular culture. 

 

1(1-0-2) 
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5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  
Introduction to Aquaculture Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

เบื้องต้น 
Co-requisite :  5061153 Introduction to Aquaculture Technology 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกพ้ืนที่ ชนิดสัตว์น้ำ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 
การเพาะขยายพันธุ์ คุณภาพน้ำ และอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการนำ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

Practice area selection, types of aquatic animals, selection 
of broodstock, breeding, water quality and feed for aquaculture, 
applying technology in aquaculture. 

 

2(0-4-2) 

5133104
  

การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  
Agricultural Technology Transfer and Extension  

แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู้
และการติดต่อสื่อสารเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล
การส่งเสริมทางการเกษตรแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทียบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับ นวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
วิธีการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

Theories and principles of agricultural extension, learning 
and communication processes for technology transfer, planning 
and evaluation for sustainable agricultural extension, comparison 
of agricultural information and technology extension, adoption 
process, innovation of target groups, media usage for agricultural 
technology transfer. 

 

3(3-0-6) 

5133105 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  
Standard and Quality Systems of Agricultural Products  

ความหมาย ความสำคัญ คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตทาง
การเกษตร ระบบการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
 

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

 
5133106 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   

Agricultural Product Processing Technology  
ประเภทของผลผลิตทางการเกษตร การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 

การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ หลักการแปรรูปต่าง ๆ ได้แก่ การแปรรูป
ด้วยความร้อน การทำแห้ง การแช่แข็ง การหมัก เป็นต้น 

Types of agricultural products, post-harvest management, 
raw material management and preparation, principles of food 
processing such as thermal processing, drying, freezing, curing, etc. 

 

3(2-2-5) 

5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช  
Crop Production Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 

Co-requisite :  5161104  Crop Production Technology 
Laboratory 

ความสำคัญของการผลิตพืช การจำแนกพืชปลูกทางการเกษตร ปัจจัย
ทีส่่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การเลือกพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ ระบบการผลิต
พืช การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
การแปรรูป และการตลาด 

Importance of crop production, crop classification, factors 
affecting crop growth, the selection of varieties and seeds, 
cropping systems, cultivation, treatment, harvesting and post-
harvesting, processing ,and marketing. 
 
 
 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Crop Production Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช 
Co-requisite :  5161103 Crop Production Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพืช การเตรียมพ้ืนที่ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์   
การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลผลิต 

Practice crop production, area preparation, seed selection, 
cultivation, treatment, harvesting and distributing. 

 

2(0-4-2) 

5173604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีการเกษตร  
Information Technology and Agricultural Technology 
Application   

ความหมายและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
และวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประโยชน์ทางการเกษตร 

Definition and importance of information technology 
systems, equipment and retrieval methods for agricultural 
information, promoting the usage of agricultural information 
technology and information technology application for agriculture 
benefits. 

 

3(2-2-5) 

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  
Animal Production and Farm Management Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต   

และการจัดการฟาร์มสัตว์ 
Co-requisite : 5181604 Animal Production and Farm     

Management Technology Laboratory 
สภาพและระบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด ความสำคัญของ 

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผน
การผลิต การจัดการฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง ๆ การจัดการด้านเทคนิคในการเลี้ยง
สัตว์ ปัจจัยสำคัญต่อการผลิต การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน และแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 

1(1-0-2) 
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Condition and livestock system, importance of livestock, 
breeds, animal breeding, breed development, manufacturing 
planning, livestock farm management and technical management 
in animal husbandry, importance factors in production, integrated 
animal husbandry and the trend of animal production industry. 

 
5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  

Animal Production and Farm Management Technology 
Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
                                    ฟาร์มสัตว ์
Co-requisite :  5181603  Animal Production and Farm 

Management Technology 
ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

และเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ 
Practice breeding, production and management of livestock 

farms and animal husbandry techniques. 
 

2(0-4-2) 

5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  
Agribusiness Entrepreneurship 

ความหมายและความสำคัญของธุรกิจเกษตร การนำเทคโนโลยีมาใช้  
ในการจัดการธุรกิจเกษตร การเป็นผู้ประกอบการใหม่  คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ รูปแบบในการดำเนินธุรกิจเกษตร ความรู้
พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรในการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการบริหาร
องค์การ การตลาด การเงิน การจัดทำแผนธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

Definition and importance of agribusiness, technology usage 
in agribusiness management, new entrepreneurs, qualifications of 
successful entrepreneurs, models for agribusiness operation, basic 
concepts of agricultural economics in business operations, 
organization administration, marketing, financial managements, 
business plan preparation and related laws. 

3(3-0-6) 
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   2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
    2.2.1 วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
     1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 
     บังคับเรียน 

5004919
  

สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Seminar in Crop Production Technology  

ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ งานวิจัย หรืองานวิทยาการใหม่ทางด้าน
การผลิตพืชทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ เพ่ือทำรายงานและนำเสนอต่อที่
ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา 

Search for documents, information, researches, or new 
science discoveries in domestic or international crop production 
topics to write a report and make a presentation, approved by 
advisors. 

 

1(1-0-2) 

5012402 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช  
Soil Management for Crop Production 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5012403 ปฏิบัติการจัดการดินเพื่อการ 

ผลิตพืช 
Co-requisite : 5012403 Soil Management Laboratory for Crop 

Production  
ความสำคัญของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา มลพิษทางดิน

และเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ความเสื่อมโทรมของดิน การควบคุมและ
การจัดการดินสำหรับการปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน เทคโนโลยีการจัดการ
ดินตามแนวพระราชดำริ 

Importance of soil, management technology of problem 
soil, soil pollution and waste management technology, soil 
degradation, soil control and management for rice plantations, 
field crops and horticultural crops and soil management 
technology  based on the royal theory. 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5012403 ปฏิบัติการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช   
Soil Management Laboratory for Crop Production  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5012402 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช 
Co-requisite : 5012402 Soil Management for Crop Production   

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดินที่มีปัญหาด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
ด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

Practice management the soil with physical, chemical and 
biological problems through Good Agricultural Practices (GAP). 

 

2(0-4-2) 

5083103 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  
Plant Pest Management Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัด 

การศัตรูพืช  
Co-requisite : 5083104 Plant Pest Management Technology  

Laboratory 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย การจัดการศัตรูพืช 

และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมศัตรูพืช  
Basic concepts of plant pests, damage, pest management 

and technology usage in preventing and controlling plant pests. 
 

1(1-0-2) 

5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  
Plant Pest Management Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5083103 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  
Co-requisite : 5083103 Plant Pest Management Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย วิธีการ
จัดการ และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมศัตรูพืช 

Practice basic concepts of plant pests, damage, pest 
management and technology usage in preventing and controlling 
plant pests. 

 
 
 
 

2(0-4-2) 
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5161302 การผลิตพืชผัก  
Vegetable Crop Production  

ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ พืชผัก  สภาพแวดล้อมที่ มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช้พันธุ์และ
เมล็ดพันธุ์ผัก การปลูก การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูก
ผัก การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปและการตลาด   

Dasic concepts in vegetable crops, environmental factors 
effecting growth and vegetable crop products, planning of vegetable 
crop cultivation, selection of varieties and seeds, planting and 
treatment, modern technology usage in the vegetable crop 
cultivation, harvesting and post-harvesting, processing and marketing. 

 

3(2-2-5) 

5162603
  

การผลิตพืชไร่  
Field Crop Production  

ความหมายและความสำคัญของพืชไร่ การจำแนกพืชไร่ พืชไร่  
เศรษฐกิจที่สำคัญ การพิจารณาพ้ืนที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวพืชไร่ การแปรรูปและการตลาด 

Definition and importance of field crop production, 
classification of field crops, economic field crops, cultivation area 
consideration, cultivation, treatment, harvesting and post-
harvesting,  processing and marketing. 
 

3(2-2-5) 

5163405
  

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
Floriculture and Ornamental Plant  Production 

ความหมายและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทและ
ลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ไม้ดอกและ 
ไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา 
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและการตลาด 

Definition, importance, kinds and characteristics of 
floriculture and ornamental plants, factors affecting the growth, 
economic floriculture and ornamental plants, propagation, 
cultivation, treatment, technology usage in floriculture and 
ornamental plant production and marketing.  

3(2-2-5) 
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5163503 การผลิตไม้ผล 
Pomology Production 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5163505 ปฏิบัติการการผลิตไม้ผล 
Co-requisite : 5163505 Pomology Production Laboratory 

ความหมายและความสำคัญของไม้ผล การจำแนกประเภทและสรีรวิทยา
ของไม้ผล ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ การปลูกและการดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการผลิตไม้ผล การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล การแปรรูป
และการตลาด 

Definition and significance of pomology, classification and 
physiology of pomology, economic pomology, cultivation, 
treatment, use of technology in pomology production, harvesting 
and post-harvesting, processing, and marketing 
 

1(1-0-2) 

5163505 ปฏิบัติการการผลิตไม้ผล 
Pomology Production Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5163503 การผลิตไม้ผล  
Co-requisite : 5163503 Pomology Production  

ปฏิบัติ เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปรับตัว การใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
และการผลิตผลไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 

Practice on botanical characteristics, adaptation, use of 
management technology, planting, maintenance. Harvesting, 
processing and production of economically important fruits 
 

2(0-4-2) 

5171102 การขยายพันธุ์พืช  
Plant Propagation  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5171103 ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช 
Co-requisite : 5171103 Plant Propagation Laboratory 

ความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การขยายพันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการต่าง ๆ  
การดูแลรักษาและการตลาด 

 
 

1(1-0-2) 
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Definition  and importance of plant propagation, factors 
affecting plant propagation, steps and techniques of plant 
propagation by various methods, treatment and marketing. 

 

5171103 ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช     
Plant Propagation Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5171102 การขยายพันธุ์พืช 
Co-requisite : 5171102 Plant Propagation  

ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ  
Practice types of plant propagation: sexual and asexual. 

 

2(0-4-2) 

5173105
  

การผลิตเมล็ดพันธุ์  
Seed Production  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173106 ปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Co-requisite :   5173106 Seed Production Laboratory 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และธุรกิจผลิต 
เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย 

Seed production, harvesting, storage and commercial seed 
production in Thailand. 

 

1(1-0-2) 
 

5173106 
 

ปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Seed Production Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173105 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Co-requisite :   5173105 Seed Production 

การจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
Management in seed production field and seed quality Analysis. 
 

2(0-4-2) 

5173204 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
Post-harvest Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
Co-requisite :  5173205 Post-harvest Technology Laboratory 

บทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปัจจัยส่งผลต่อปริมาณและ
คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน 
โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการเก็บรักษาผลผลิตของพืช  

1(1-0-2) 
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Roles and importance, damage and factors affecting 
quantity and quality of crops, physiological changes, harvesting, 
quality and standard of crops, diseases and insect pests, 
packaging, transportation and storage of commodity crops. 
 

5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
Post-harvest Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   5173204 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
Co-requisite :  5173204  Post-harvest Technology   

ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปัจจัยที่มีผล
ต่อปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว คุณภาพและ
มาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการเก็บรักษาผลผลิตของพืช   

Practice roles and importance, damage, factors affecting 
quantity and quality of crops, physiological changes, harvesting, 
quality and standard of crops, diseases and insect pests, 
packaging, transportation and storage of commodity crops. 

  

2(0-4-2) 

5173412 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  
Plant Biotechnology 

ความรู้ พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   
การปลูกพืชไร้ดิน พืชดัดแปลงพันธุกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช  

Basic concepts of plant biotechnology, plant tissue culture, 
hydroponic plant culture, Genetically Modified Crops (GMO), 
innovation of plant biotechnology. 

 

3(2-2-5) 

       เลือกเรียน  

5003904 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตพืช   
Basic Research in Crop Production Technology 

ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 
การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ
อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย  ตลอดจน 
การฝึกการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  

3(2-2-5) 
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Research methodology and scope of research based on 
agricultural technology, finding research topics, stating research 
problems and research methodology, conclusion and discussion, 
writing research, research evaluation and practicing research 
proposal.  

 
5013105 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์     

Organic Fertilizer Production  
ความหมาย ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ขั้นตอนและเทคนิคการใช้

เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพ่ือนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
การนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาได้
อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบรรจุภัณฑ์  
การคำนวณค่าใช้จ่าย การจัดจำหน่ายและการประเมินผล  

Definition and importance of organic fertilizers, steps and 
techniques in using tools, equipment and local waste materials to 
the organic fertilizer production, applying appropriate technology 
and folk wisdom based on sufficiency economy philosophy, 
packaging, calculating costs, distribution and evaluation. 

 

3(2-2-5) 

5013206
  

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
Soil Fertility 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร ประโยชน์ 
ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช บทบาทของจุลินทรีย์
ดินต่อความอุดมสมบูรณ์ ของดิน การใส่ปูน การใส่ปุ๋ ยและวัสดุ อ่ืนๆ  
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

Factors affecting plant growth, plant nutrients, their 
benefits, the relationship of nutrients to plant growth, roles of 
soil microorganisms in soil fertility, liming, using fertilizers and 
other materials, soil fertility problem solving. 

 
 
 
 

3(2-2-5) 
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5014606 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน  
Soilless Culture Technology  

ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน ระบบการ
ปลูกพืชไร้ดิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน 
สารละลายและการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช การปลูก การจัดการพืช
ไร้ดินและการตลาด 

Definition, history and importance of soilless culture, 
soilless culture system, factors affecting the growth of soilless 
culture, nutrient solution and preparation, cultivation, soilless 
culture management and marketing. 

 

3(2-2-5) 

5112104 การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช  
Water Management for Crop Production 

ความหมายและความสำคัญของการจัดการน้ำเพ่ือการผลิตพืช 
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ ดิน และพืช ระบบการให้น้ำแก่พืช การผลิตพืชโดย
ใช้เทคโนโลยีการให้น้ำที่ทันสมัย และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ
น้ำเพื่อการผลิตพืช 

Definition and importance of water management for crop 
production, relationship of water, soil and plants, irrigation 
systems, crop production with modern irrigation technologies and 
running  a business on irrigation systems for crop production. 

 

3(2-2-5) 

5163106 พืชเศรษฐกิจภาคใต้ 
Economic Crops of Southern Thailand 

ความสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ อาทิ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
ไม้ผล และพืชไร่ ชนิด แหล่งปลูก เทคโนโลยีในการปลูกและดูแลรักษา  
การจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป 
และการตลาด  

Importance of major economic crops of Southern Thailand, 
such as para rubber, oil palm, fruit crops and field crops, species, 
planting areas, cultivation and treatment technologies, plant pest 
management, harvesting and post-harvesting technologies, 
processing and marketing. 

 

3(2-2-5) 
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5163107 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์  
Local Crops and Crop Utilization  

พันธุ์พืชกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยสี่ ประเพณี  
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์เบื้องต้น  
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชที่สำคัญของคนไทย ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาความหลากหลายของพืชท้องถิ่นท่ีลดลง  

Varieties and Thai’ ways of life from the past to the 
present, the four factors, traditions, arts, cultures and religions, 
plant taxonomy and basic botanies, wisdoms related to Thais 
major plant species, problems and solutions to a decrease of the 
varieties of local plants. 

 

3(2-2-5) 

5163108 การประยุกต์ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืช  
Application of Growth Regulators for Crop Production 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช ลักษณะและคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแต่ละกลุ่ม 
การใช้ประโยชน์สารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือการผลิตพืชเศรษฐกิจ และผลของ
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อสภาพแวดล้อม 

Definition, importance, categories and types of plant 
growth regulators (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) 

5163406 การผลิตและการจัดการกล้วยไม้    
Orchid Production and Management  

ประวัติและการพัฒนาการเลี้ยงกล้วยไม้ การจำแนกชนิดของกล้วยไม้ 
ปัจจัยที่ส่งต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้  โรงเรือน วัสดุเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลัง 
การเก็บเกี่ยวและการตลาด 

History and evolution of orchid culture, classification of 
orchids, factors affecting growth of orchids, nursery and planting 
materials of orchids, propagation, cultivation, treatment, 
harvesting and post-harvesting and marketing. 

3(2-2-5) 
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5163605 การผลิตยางพารา     
Rubber Production  

การวางแผนการผลิตยางพารา การบันทึกข้อมูลการผลิต คุณสมบัติ  
ของพ้ืนที่ปลูกและการเตรียมพ้ืนที่ การขยายพันธุ์ การเตรียมกล้ายาง วิธีการปลูก 
การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรูยางพารา การปรับปรุงความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกพืชร่วมและแซมยางพารา การกรีดยาง การแปรรูป 
การใช้ประโยชน์ การจัดการและการตลาด 

Rubber production planning, recording production data, 
properties of cultivated areas, preparation of areas, propagation, 
rubber seedling preparation, planting methods, cultural control, 
treatment, rubber pest protection, improving soil fertility, 
intercropping in rubber, tapping, processing, utilization, management 
and marketing. 

 

3(2-2-5) 

5163802 การผลิตปาล์มน้ำมัน    
Oil Palm Production  

ความหมายและความสำคัญ ของป าล์ มน้ ำมั น  ลั กษณ ะทาง
พฤกษศาสตร์ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การเลือกพ้ืนที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปและการตลาด 

Definition and importance of oil palm, botanical characteristic 
varieties, planting area selection, cultivation, treatment, harvesting, 
processing and marketing. 

 

3(2-2-5) 

5173413 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
Plant Tissue Culture Technology 

ความหมาย ความสำคัญ เครื่องมือและเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง การเลี้ยงโพรโตพลาส 
การปรับปรุงพันธุ์พืชในหลอดทดลอง การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ในงานด้านต่าง ๆ 

Definition, importance, equipment and techniques of plant 
tissue culture, factors affecting plant tissue in vitro, protoplast 
culture, the development of varieties in vitro, applying tissue 
culture in various fields. 

3(2-2-5) 
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5173414
  

การผลิตเห็ด      
Mushroom Production  

ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด การจำแนกชนิดของเห็ดที่สำคัญของ
ประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเชื้อและก้อนเชื้อ โรงเรือนและสภาพที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดในระดับการค้าและอุตสาหกรรม วิธีการ
เก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ์ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

Biological properties of mushroom, classification of mushroom, 
types of mushroom in Thailand, spawn and infected mushroom 
preparation techniques, nursery and proper conditions for the growth 
of mushroom, commercial and industrial mushroom production, 
storage, processing, packaging, and field trips. 

 

3(2-2-5) 

5173415 ชีวภัณฑ์พืช    
Plant Bio Product  

ความหมาย ความสำคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสารออกฤทธิ์ 
การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอย่างพืช เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืช
และการใช้ประโยชน์ เช่น ชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร 
สุขภัณฑ์และสารกำจัดศัตรูพืช 

Definition, importance of plant bio product, types of the 
active ingredient, collection, preparation and extraction of plant 
samples, plant bio product production technology and utilization 
such as biologics for household and food industry, sanitary ware 
and bio pesticides. 

 

3(2-2-5) 

5173416 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์     
Microbial Product  

เทคโนโลยีการคัดเลือก การเพ่ิมจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์  
ทางการเกษตร การพัฒนา การเตรียม การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
และจุลินทรีย์ในรูปแบบของเหลวและของแข็ง  

Selection Technologies, increasing number of beneficial 
microorganisms for agriculture, development, preparation, 
microbial product evaluation: liquid and solid form. 

 

3(2-2-5) 
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5173417 การผลิตพืชอินทรีย์    
Organic Plant Production  

ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิต พืชผักอินทรีย์ 
กระบวนการผลิตพืชผักด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผนการผลิต การจัดการดิน 
น้ำและศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาด 

Definition, importance and standard of organic vegetable 
production, various vegetable production processes, production 
planning, soil, water and pest managements, harvesting, post-
harvesting and marketing. 

 

3(2-2-5) 

5203106 การตลาดสินค้าเกษตร  
Agricultural Commodity Marketing  

หลักการตลาด การจัดการตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะพิเศษของสินค้า
เกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิตและการบริโภค ประเภทต่าง ๆ ของตลาดและ
การกำหนดราคาสินค้าในแต่ละตลาด หน้าที่ของสถาบันการตลาดที่ส่งผลต่อ
การวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดและวิถีการตลาด การวางแผนการตลาด 
การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อผลในการสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดและ
บทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสินค้าเกษตร 

Marketing principles, agricultural commodity marketing 
management, specialty of agricultural commodities including supply 
and demand aspects, various types of markets, determination of 
prices in the markets, roles of marketing institutions affecting 
marketing margin and channel analysis, marketing planning, farmer 
group formation for marketing negotiation and  roles of government 
in agricultural commodity marketing. 

 

3(3-0-6) 

    2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
        บังคับเรียน 

5004920 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ 
Seminar in Animal Production Technology  

ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ งานวิจัย หรืองานวิทยาการใหม่ทางด้าน
การผลิตพืชทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือทำรายงานและนำเสนอต่อที่
ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา 

1(1-0-2) 
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Search for documents, information, researches, or new science 
discoveries in domestic or international animal production topics to 
write a report and make a presentation, approved by advisors. 

 
5181102 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ 

Broiler Production and Farm Management Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

ฟาร์มสัตว ์
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 
                    Management Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 
                                    การจัดการฟาร์มไก่เนื้อ  
Co-requisite : 5181103 Broiler Production and Farm 

Management Technology Laboratory 
ความสำคัญและสภาพการผลิตไก่เนื้อ เศรษฐกิจภายในประเทศและ

ต่างประเทศ การผลิตไก่เนื้อที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น 
พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์อาหาร การให้อาหาร ระบบการ
จัดการฟาร์มไก่เนื้อแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผน
การผลิต การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ธุรกิจ
และการตลาดไก่เนื้อ 

The importance and broiler production condition in 
domestic and international economy, commercial broiler 
production focusing on the suitability of the local, varieties and 
selection, broiler housing and equipment, feed and feeding, 
various systems of broiler farm management, factors affecting 
farm management, production planning, administration and 
management of farming techniques at different stages, broiler 
business and marketing. 

 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5181103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ  
Broiler Production and Farm Management  
Technology  Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181102 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

ฟาร์มไก่เนื้อ 
Co-requisite : 5181102  Broiler Production and Farm 

Management Technology  
ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและ

การให้อาหาร และเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในไก่เนื้อ 
Practice selection, breeding, broiler housing and equipment, 

feed and feeding  and farming techniques at different stages of broiler. 
 

2(0-4-2) 

5181402 เทคโนโลยีอาหารสัตว์  
Feed Technology 

ความหมายและความสำคัญด้านอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สัตว์ทั่วไป การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพของอาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาและวิธีการนำไปใช้เลี้ยงสัตว์  
การคำนวณสูตรอาหารตามความต้องการของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดในระยะต่าง ๆ 

Definition, importance of the animal feed, general animal 
feed industry, analysis, animal feed quality evaluation, raw 
material characteristics in animal feed, production processes, 
storage and usage in animal feeding, calculation for food ration in 
accordance with the needs of different animals at different stages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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*5182202 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร  
Swine Production and Farm Management Technology   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิต 

 และการจัดการฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 

การจัดการฟาร์มสุกร  
Co-requisite : 5182203 Swine Production and Farm 

Management Technology Laboratory  
ความสำคัญและสภาพการผลิตสุกรภายในประเทศและต่างประเทศ 

การผลิตสุกรที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์
สุกร การคัดเลือก การผสมพันธุ์  โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้
อาหาร การบริหารและการจัดการฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อ 
การจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิค
การเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการตลาดสุกร 
            The importance and swine production condition in domestic 
and international economy, commercial swine production focusing on 
the suitability of the local, swine types, selection, breeding, swine 
housing and equipment, feed and feeding, various types of swine farm 
administration and management, factors affecting farm management, 
production planning, administration and management of farming 
techniques at different stages, swine business and marketing. 

 

1(1-0-2) 
 

5182203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร  
Swine Production and Farm Management Technology Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182202 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

ฟาร์มสุกร 
Co-requisite :  5182202 Swine Production and Farm Management  

ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและ
การให้อาหาร และเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในสุกร 

Practice selection, breeding, swine housing and equipment, 
feed and feeding and farming techniques at different stages of swine. 

2(0-4-2) 



74 

 
**5182302  เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ  

Goat Production and Farm Management Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

ฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ

การจัดการฟาร์มแพะ 
Co-requisite :  5182303 Goat Production and Farm   

Management  Technology Laboratory 
ความสำคัญและสภาพการผลิตแพะภายในประเทศและต่างประเทศ 

การผลิตแพะที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น ประเภทและ 
พันธุ์แพะ การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้
อาหาร การบริหารและการจัดการฟาร์มแพะแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิค
การเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการตลาดแพะ 

The importance and goat production condition in domestic 
and international economy, commercial goat production focusing on 
the suitability of the local, selection, breeding, goat housing and 
equipment, feed and feeding, various systems of goat farm 
management, factors affecting farm management, production 
planning, administration and management of farming techniques at 
different stages, goat business and marketing. 
 

1(1-0-2) 

5182303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ  
Goat Production and Farm Management Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182302 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

ฟาร์มแพะ 
Co-requisite :  5182302 Goat Production and Farm Management   

Technology  
ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและ

การให้อาหาร และเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในแพะ 

2(0-4-2) 
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Practice selection, breeding, goat housing and equipment, 
feed and feeding  and farming techniques at different stages of goat. 

 

5182402  การวิเคราะห์อาหารสัตว์  
Animal Feed Analysis  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182403 ปฏิบัติการการวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
Co-requisite :   5182403 Animal Feed Analysis Laboratory 

ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย หลักการเก็บตัวอย่าง 
และการประเมินโภชนะชนิดต่าง ๆ ในอาหารสัตว์ 
          Problems of animal feed usage in Thailand, principles of 
sample collection and assessment of various nutrients in animal feed. 
 

1(1-0-2) 

5182403 ปฏิบัติการการวิเคราะห์อาหารสัตว์  
Animal Feed Analysis Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182402 การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
Co-requisite :   5182402 Animal Feed Analysis  

วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว์  
Analyze nutrient quantity in raw materials of animal feed.  

 

2(0-4-2) 

5183303 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ  
Beef Cattle Production and Farm Management Technology   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

ฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 
การจัดการฟาร์มโคเนื้อ 

Co-requisite :  5183304  Beef Cattle Production and Farm 
Management Technology Laboratory 

ความสำคัญและสภาพการผลิตโคเนื้อภายในประเทศ การผลิตโคเนื้อ 
ที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ การคัดเลือก โรงเรือน
และอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบ 
ต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต  การบริหาร
และการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการตลาดโคเนื้อ 

1(1-0-2) 
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          The importance and beef cattle production condition in 
domestic economy, commercial beef cattle production focusing on 
the suitability of the local, varieties,  selection,  beef cattle housing 
and equipment, feed and feeding, various systems of beef cattle 
farm management, factors affecting farm management, production 
planning, administration and management of farming techniques at 
different stages, beef cattle business and marketing. 
 

5183304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนือ้  
Beef Cattle Production and Farm Management Technology 
Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5183303 เทคโนโลยีการผลิตและการ

จัดการฟาร์มโคเนื้อ 
Co-requisite : 5183303 Beef Cattle Production and Farm 

Management Technology  

ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและ
การให้อาหารและเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในโคเนื้อ 

Practice selection, breeding, beef cattle housing and 
equipment, feed and feeding and farming techniques at different 
stages of beef cattle. 

 

2(0-4-2) 

5183502  เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์     
Animal Breed Development Techniques 

เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการคัดเลือกและการผสมพันธุ์สัตว์ 
แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้หลัก
พันธุศาสตร์ การบันทึกประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือกและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ 

General and new techniques in selection and animal 
breeding, animal development plans based on the marketing 
demand using the principles of genetics, history record, 
information analysis and selection, applying biotechnology to 
animal breed development. 
 

3(2-2-5) 
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5192102 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
Introduction to Animal Physiology and Anatomy 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5192103 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาค

สัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
Co-requisite: 5192103 Introduction to Animal Physiology and 

Anatomy Laboratory 
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่าง  ๆของร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 

Basic concepts of structures and functions of various organ 
systems in animal body. 
 

1(1-0-2) 
 

5192103 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
Introduction to Animal Physiology and Anatomy Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5192102 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยง

เบื้องต้น 
Co-requisite: 5192102 Introduction to Animal Physiology and 

Anatomy 
           ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
           Practice structures and functions of various organ systems 
in animal body. 
 

2(0-4-2) 

5193104 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ 
Animal Artificial Insemination Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   5193106 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผสม
เทียมสัตว์ 
Co-requisite: 5193106 Animal Artificial Insemination 
Technology Laboratory 

สรีรวิทยาและกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ ระบบต่อมไร้ท่อ
ในระบบสืบพันธุ์ การรีดเก็บน้ำเชื้อ การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ การเจือจาง
น้ำเชื้อ การเก็บรักษาน้ำเชื้อ การเป็นสัด เทคนิคการผสมเทียม ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการติดโรคทางระบบสืบพันธุ์และการแก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์สัตว์ 

Physiology and anatomy of the reproductive systems of 
the animal, endocrine systems in reproductive systems, semen  

1(1-0-2) 
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collection, semen  evaluation, semen dilution, semen storage, 
estrus, artificial insemination techniques, factors affecting the 
infection in reproductive systems and problem solving of 
reproductive systems 
 

5193106 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ 
Animal Artificial Insemination Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   5193104 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ 
Co-requisite: 5193104 Animal Artificial Insemination Technology 

โครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ การประเมินความ
สมบูรณ์พันธุ์ วงรอบการเป็นสัด และการตรวจการเป็นสัด การล้วงตรวจ
อวัยวะสืบพันธุ์ผ่านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ภายในด้วย 
คลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจวินิจฉัยการตั้งท้อง และเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง 

Body structure and function of reproductive system, 
breeding soundness examination, estrous cycle and heat 
detection, rectal palpation, ultrasonography of reproductive 
organs, pregnancy diagnosis, reproductive biotechnology in 
livestock and companion animals. 

 

2(0-4-2) 

5193306 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป  
Animal Health and General Sanitation 

ลักษณะของโรคสัตว์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคในสัตว์ โรคต่าง ๆ 
และปรสิตที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ โรคในพระราชบัญญัติและ 
โรคระบาด โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ การตรวจวินิจฉัยและการป้องกัน
กำจัดโรคต่าง ๆ การสุขาภิบาลสัตว์ พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

Animal disease characteristics, factors affecting animal 
diseases, various diseases and parasites in livestock, animal 
diseases act and epidemics, contagiousness between humans and 
animals, diagnosis and prevention of various diseases, sanitation 
and animal epidemics act. 

 
 

3(2-2-5) 
 



79 

5193307 ยาและการใช้ยาสัตว์  
Animal Drugs and Usage 

ปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของยา สารสังเคราะห์และสมุนไพรที่ใช้ในการ
เลี้ยงสัตว์ รูปแบบของยา ลักษณะและสรรพคุณของยาต่าง ๆ ที่ออกฤทธิ์กับ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ การให้ยาสัตว์ ขนาดของการให้ยา การเก็บรักษา
ยา กฎหมายและพระราชบัญญัติยา 

Practice kinds of drugs, synthetic substances and herbs 
used in animal husbandry, forms of drugs,  characteristics and 
properties of various drugs activating with  various systems in 
animal body, dosage for animals and dose,  drug storage, laws 
and drug act. 

3(2-2-5) 

   
เลือกเรียน      

5003112 กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์และการปศุสัตว์   
Laws of Animal and Livestock    

กฎหมายและพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวกับสัตว์และปศุสัตว์ที่ เกี่ยวกับ  
การเลี้ยง การฆ่า การจำหน่าย การเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขต การส่งออกและ 
การนำเข้าประเทศ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และพระราชบัญญัติ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Laws and act of animal and livestock concerning animal 
husbandry, killing, selling, transporting animals across state lines, 
exporting and importing, wildlife preservation and protection act 
and other related acts. 
 

3(3-0-6) 

5003905 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
Basic Research in Animal Production Technology  

ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร  
การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ
อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย  ตลอดจนการฝึก
การเขียนเค้าโครงงานวิจัย  

 
 

3(2-2-5) 
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Research methodology and scope of research based on 
agricultural technology, finding research topics, stating research 
problems and research methodology, conclusion and discussion, 
writing research, research evaluation and practicing research proposal. 

 
5163703  เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์   

Forage Crop Production Technology  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกประเภท ชนิดของพืชอาหารสัตว์  การใช้

ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าทางอาหาร   
การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่ว การบำรุงรักษาทุ่งหญ้า การเก็บเกี่ยว 
และการถนอมพืชอาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ  

Practice classifications and types of forage crops, the utilization 
of forage crops, botanical characteristics, nutritive value, establishment 
and management of pasture and legume, pasture maintenance,  
harvesting and preserving forage crops, samples collection of various 
animal feeds. 

 

3(2-2-5) 

5183103 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่  
Laying Hens Production and Farm Management Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
                                  ฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 
                                    การจัดการฟาร์มไก่ไข่ 
Co-requisite : 5183104 Laying Hens Production and Farm 

Management Technology  Laboratory  
ความสำคัญและสภาพการผลิตไก่ไข่เนื้อภายในประเทศและต่างประเทศ 

การผลิตไก่ไข่ที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ การคัดเลือก 
โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มไก่ไขแ่บบ
ต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต  การบริหารและ
การจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการตลาดไก่ไข ่

 

1(1-0-2) 
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The importance and laying hen production condition in 
domestic and international economy, commercial laying hen 
production focusing on the suitability of the local, varieties,  selection,  
laying hen housing and equipment, feed and feeding, various systems 
of laying hen farm management, factors affecting farm management, 
production planning, administration and management of farming 
techniques at different stages, laying hen business and marketing.  
  

5183104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่  
Laying Hens Production and Farm Management Technology 
Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183103 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
                                    ฟาร์มไก่ไข่ 
Co-requisite :  5183103 Laying Hens Production and Farm 

Management Technology  
ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและ

การให้อาหารและเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในไก่ไข ่
Practice selection, breeding, laying hen housing and 

equipment, feed and feeding and farming techniques at different 
stages of laying hen. 

 

2(0-4-2) 

5183105 เทคโนโลยีการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก  
Incubation and Hatchery Management Technology 

เกี่ยวกับการฟักไข่สัตว์ปีก คัพภะวิทยาของสัตว์ปีก ปัจจัยที่ ส่งผลต่อ 
การฟักไข่ โรงฟักและตู้ฟักไข่ การฟักไข่ การปฏิบัติต่อไข่ก่อนเข้าฟัก หลักและ 
การปฏิบัติในการฟักไข่ การประเมินผลการฟัก และการจัดการระบบการทำงาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงฟักและตู้ฟัก  

Poultry incubation, embryology of poultry, factors affecting 
poultry incubation, hatchery and incubator, egg practices prior to 
hatching, principles and practices of incubation, evaluation of 
incubation and various equipment managements in the hatchery 
and incubator. 

 

3(2-2-5) 
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5183305 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม  
Dairy Cattle Production and Farm Management Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 
                                  ฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite :  5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 
                                    การจัดการฟาร์มโคนม 
Co-requisite : 5183306 Dairy Cattle Production and Farm 

Management Technology Laboratory 
ความสำคัญและสภาพการผลิตโคนมเนื้อภายในประเทศ การผลิตโคนม

ที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ การคัดเลือก โรงเรือนและ
อุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มโคนมแบบต่าง ๆ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต  การบริหารและการ
จัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการน้ำนมและตลาด 
         The importance and dairy cattle production condition in 
domestic economy, commercial dairy cattle production focusing on 
the suitability of the local, varieties,  selection,  dairy cattle housing 
and equipment, feed and feeding, various systems of dairy cattle farm 
management, factors affecting farm management, production 
planning, administration and management of farming techniques at 
different stages, milk management and marketing.    
 

1(1-0-2) 

5183306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม 
Dairy Cattle Production and Farm Management Technology 
Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183305 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

ฟาร์มโคนม 
Co-requisite : 5183305 Dairy Cattle Production and Farm 

Management Technology  
ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและ

การให้อาหารและเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในโคนม 
 

2(0-4-2) 
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Practice selection, breeding, dairy cattle housing and 
equipment, feed and feeding and farming techniques at different 
stages of dairy cattle. 
 

5183606 โรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อการผลิตสัตว์  
Housing and Equipment for Animal Production 

รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ การพิจารณาที่ตั้ง
ฟาร์ม การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สามารถใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด การกำหนดตำแหน่งระบบการกำจัดของเสียจากสัตว์การกำหนดเส้นทาง 
การขนส่งในฟาร์มปศุสัตว์ การประเมินราคาต้นทุนของสิ่งก่อสร้างโรงเรือนสำหรับ
เลี้ยงสัตว์ การศึกษาเปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรือนระบบ
เปิดและระบบปิด การคำนวณค่าต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบควบคุมอุณหภูมิของ
โรงเรือนระบบปิด 

Housing models and various equipment for animal 
husbandry, farm location consideration, building nursery and 
equipment for the effective usage, positioning animal waste 
systems, positioning the route of transportation in livestock, 
evaluating the costs of building nursery for animals, a comparative 
study of nursery and equipment in open and closed systems, 
calculating various values affecting temperature control system of 
closed system nursery. 

 

3(2-2-5) 

5183607  เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง 
Techniques of Specific Animal Husbandry  

เลือกเรียนสัตว์ที่มีความน่าสนใจหรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภทและพันธุ์ โรงเรือนและ
อุปกรณ์ในการเลี้ยง ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงดูในระยะต่าง ๆ การคัดเลือกพันธุ์
และผสมพันธุ์  ธุรกิจและการตลาด 

Select any interesting animals or local economic importance 
animals to study by focusing on types and varieties, nursery and 
feeding equipment, steps and methods  of culture at different 
stages, selection and breeding, business and marketing. 

 

3(2-2-5) 
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5183609 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  
Organic Livestock Production  

ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์ อินทรีย์  
กระบวนการผลิตปศุสัตว์ด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผนการผลิต การจัดการโรงเรือน 
การจัดการอาหารและการจัดการสิ่งแวดล้อม และการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ 

Definition, importance and standard of organic livestock 
production, livestock production processes in various ways, production 
planning, nursery, feeding and environment management and  
organic livestock marketing. 
 

3(2-2-5) 

5193105 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์  
Animal Reproduction Technology 

สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม กลไกควบคุมที่มีผลต่ อ
กระบวนการสืบพันธุ์  ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการสืบพันธุ์  ระบบการผสมพันธุ์  
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสืบพันธุ์ 

Reproductive physiology of animals in farms, controlling 
mechanisms affecting reproduction process, factors affecting 
reproduction, breeding systems, reproductive technology, applying 
biotechnology to enhance the effectiveness reproduction. 

 

3(2-2-5)
  

5193308 การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย  
Animal Production and Safety Animal Products  

ระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานผลผลิตเนื้อ นม 
ไข่ โรคและเชื้อจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ การใช้
สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ สารตกค้างและสารพิษปนเปื้อน การตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์ 

The safety systems of animal production, the standard of 
farms, standard production of meat, milk, eggs, diseases and 
microorganisms concerning animal production and animal products, 
chemical usages in animal husbandry, residue and toxic 
contaminants, examination of animal products. 

 
 

3(2-2-5) 
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5193309  เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์  
Meat Processing Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   5193310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูป 

เนื้อสัตว์ 
Co-requisite : 5193310 Meat Processing Technology Laboratory 

ชนิด และองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลัง 
การตาย หลักการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ 
การบรรจุ และการเก็บรักษา 

Types and composition of meat, quality change after 
slaughter, principles of meat product processing, quality  control, 
packaging, and storage. 

 

1(1-0-2) 

5193310  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์  
Meat Processing Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5193309 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์  
Co-requisite :  5193309 Meat Processing Technology 

ฝึกปฏิบัติ ด้านการแปรรูปเนื้ อสัตว์  การควบคุมคุณภาพ ได้แก่  
ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทบดหยาบ ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทบดละเอียดอิมัลชั่น 
ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทหมัก และผลิตภัณฑ์เนื้อท่ีผ่านการทำแห้ง เป็นต้น 

Practical laboratory in meat processing, quality control such 
as ground meat products, emulsion meat products, cured meat 
products  and dried meat product, etc. 

 

2(0-4-2) 

5193311  เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม  
Dairy Processing Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5193312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม 
Co-requisite :  5193312 Daily Processing Technology Laboratory 

องค์ประกอบของน้ำนม หลักการการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 
การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาน้ำนม   

Milk composition, principles of dairy product processing in 
different types, quality control and dairy storage.  

 
 

1(1-0-2) 
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5193312  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม  
Dairy Processing Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: 5193311 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม 
Co-requisite:  5193311 Dairy Processing Technology  

ฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ  เช่น น้ำนมพร้อมดื่ม 
ไอศกรีม โยเกิร์ต การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาน้ำนม  

Practical laboratory in dairy product processing such as 
pasteurized dairy, ice-cream, yoghurt, quality control and dairy storage. 
 

2(0-4-2) 

5193313  เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว์  
Animal Waste Management Technology  

คุณสมบัติของของเสียจากสัตว์ ปัญหามลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะของเสีย ระบบการจัดการและกรรมวิธีในการกำจัด  การนำของเสียไปใช้
ประโยชน์  ปัญหาการใช้ของเสียจากสัตว์และแนวทางในการแก้ไข การผลิต
พลังงานทดแทนจากของเสียจากสัตว์ และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

Properties of animal wastes, the pollution problems from 
animal husbandry, waste characteristics, waste management 
systems and methods, waste usage, problems of animal waste 
usage and solutions, renewable energy production from animal 
wastes and reduction of greenhouse gas emission. 

 

3(2-2-5) 

5204103   ตลาดธุรกิจปศุสัตว์  
Livestock Business Marketing  

สถานการตลาดและปริมาณปศุสัตว์ในประเทศไทย ราคา อุปสงค์ และ
อุปทานของปศุสัตว์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
การผลิต การดำเนินธุรกิจปศุสัตว์และกิจการสหกรณ์ ตลาดปศุสัตว์ท้องถิ่นและ
ตลาดในประเทศ วิธีปรับปรุงการตลาด 

Market places and livestock quantity in Thailand, prices, 
demand and supply of livestock, production cost analysis, 
production efficiency analysis, livestock business and cooperative 
business, local livestock markets and domestic markets, ways of 
marketing improvement. 

3(3-0-6) 

หมายเหตุ : * และ ** = บังคับเรียน 1 รายวิชา 
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3) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  

 บังคับเรียน 

5004921 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ      
Seminar in Aquatic Animal Production Technology 

อภิปรายกลุ่ม เสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ  

Discuss in group, make a presentation on new technologies, 
collect various information including problems related to aquaculture 
technology in Thailand or abroad. 

 

1(1-0-2) 

5061155 

 
มีนวิทยา  

Ichthyology 
การแบ่งกลุ่มของปลา กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของระบบต่าง ๆ 

เช่น ระบบหายใจ ระบบโครงสร้าง  กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว ระบบทางเดิน
โลหิต และระบบการสืบพันธุ์ของปลา เป็นต้น  

Classification of fish species, basic concepts of anatomy and 
physiology systems such as respiratory system, musculoskeletal 
system, muscles, movement, blood circulating system and 
reproductive system of fish, etc. 
 

3(2-2-5) 
  

5061315 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ         
Aquatic Ecology   

ความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศของแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำ วัฏจักรของสาร  
การแพร่กระจายของพืชและสัตว์ ประชากร มลพิษในแหล่งน้ำ การสงวน
ทรัพยากร และการศึกษานอกสถานที ่
 Definition, importance, relationship between living things 
and environment in ecosystem, especially the aquatic ecosystem, 
biogeochemical cycle, distribution of plants and animals, 
population, pollution in water resources, resource conservation, 
and field trips. 

3(2-2-5) 
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5062158  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    
Biotechnology in Aquaculture  

ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การคัดเลือก
พ่อแม่พันธุ์ วิธีการและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์ การอนุบาล 
และการเลี้ยงสัตว์น้ำ  

Importance of biotechnology for aquaculture, broodstock 
selection, methods and biotechnology involved in breeding, nursing 
and aquaculture. 

 

3(2-2-5)
  

5062212 โภชนาการสัตว์น้ำ         
Aquatic Animal Nutrition 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062213 ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้ำ 
Co-requisite :  5062213 Aquatic Animal Nutrition Laboratory                 

ความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ำ คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
สัตว์น้ำ รูปแบบของอาหารสัตว์น้ำ การสร้างสูตรอาหารเพ่ือการเลี้ยงสัตว์น้ำ  
การให้อาหารสัตว์น้ำ และมาตรฐานในการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป 

Nutrient requirements of aquatic animals, nutritional value 
of aquatic animal feed, types of aquatic animal feed, feed 
formulations for aquatic animal feeding and standard of aquatic 
animal feed production. 
 

1(1-0-2) 

5062213 ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้ำ        
Aquatic Animal Nutrition Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062212 โภชนาการสัตว์น้ำ 
Co-requisite : 5062212 Aquatic Animal Nutrition   

ฝึกวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการสัตว์น้ำ การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
สำหรับผลิตอาหารสัตว์น้ำ การคำนวณสูตรอาหารสัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์
น้ำและการให้อาหารสัตว์น้ำ 

Practical laboratory in aquatic animal nutrition analysis, 
quality inspection of raw materials for aquatic animal feed 
production, calculation of aquatic animal feed formula, aquatic 
animal feed production and aquatic animal feeding. 
  

2(0-4-2) 
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5062313 คุณภาพน้ำและการจัดการ      
Water Quality and Management   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน้ำและการจัดการ 
Co-requisite :  5062314 Water Quality and Management Laboratory 

คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
และการจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสม  

Water quality for aquaculture, techniques for water quality 
analysis and water quality management. 
 

1(1-0-2) 

5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน้ำและการจัดการ       
Water Quality and Management Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5062313 คุณภาพน้ำและการจัดการ 
Co-requisite : 5062313 Water Quality and Management   

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และ
ชีววิทยา การใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบน้ำหมุนเวียนและการจัดการ 

Practice water quality analysis in terms of physical, 
chemical and biological aspects, microbes usage in aquaculture, 
the circulating water system and management. 

 

2(0-4-2) 

5062411 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ        
Diseases and Parasites of Aquatic Animals 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062412 ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ 
Co-requisite : 5062412 Diseases and Parasites of Aquatic  
     Animals Laboratory 

ความหมาย ความสำคัญ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ชนิด ลักษณะ อาการ 
การป้องกัน การกำจัด การรักษาโรคและปรสิตที่สำคัญ 

Definition, importance, factors affecting diseases and parasites 
of aquatic animals, types, characteristics, clinical signs, prevention, 
elimination, therapy of important parasites and diseases. 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5062412 ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ       
Diseases and Parasites of Aquatic Animals Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062411 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 
Co-requisite : 5062411 Diseases and Parasites of Aquatic Animals 
 ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำเบื้องต้น การตรวจและแยกเชื้อ
ปรสิตและแบคทีเรียในสัตว์น้ำ เทคนิคการย้อมสีแกรมแบคทีเรียและเทคนิค 
การเก็บ องค์ประกอบของเลือดสัตว์น้ำ การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ  
การตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำด้วยวิธีการทางเนื้อเยื่อวิทยา และทางอณูชีววิทยา 
 Practice basic marine biology examination, examination and 
separation of parasite and bacteria in aquatic animals, gram-staining 
techniques and techniques for collection, composition of aquatic 
animal blood, sensitivity testing to antibiotics, examination of aquatic 
animal health using histological methods and molecular biology. 
 

2(0-4-2) 

5063156 
 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน     
Plankton Culture Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
                                    แพลงก์ตอน 
Co-requisite : 5063157 Plankton Culture Technology Laboratory 

ความหมายของแพลงก์ตอน บทบาทของแพลงก์ตอนในห่วงโซ่อาหาร 
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์  การเก็บรักษา และการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแพลงก์ตอน 

Definition of plankton, roles of plankton in the food chain, 
phytoplankton and zooplankton used in aquaculture,  the cultivation 
technology of phytoplankton and zooplankton, the storage and 
utilization of plankton. 
 
 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 
Plankton Culture Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5063156  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 

แพลงก์ตอน 
Co-requisite : 5063156 Plankton Culture Technology 
 ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงแพลงก์ตอนพืชและ 
แพลงก์ตอนสัตว์ การเก็บรักษา และการยุกต์ใช้ประโยชน์จากแพลงก์ตอน 
 Practice cultivation technology of phytoplankton and 
zooplankton, the storage and utilization of plankton. 
 

2(0-4-2) 
 

5063159 งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
Technician Work in Aquaculture  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5063160  ปฏิบัติการงานช่างทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
Co-requisite : 5063160 Technician Work Laboratory in 

Aquaculture    
ความปลอดภัยในงานช่าง ความรู้ความเข้าใจในงานช่างสาขาต่าง ๆ เช่น 

งานช่างเชื่อมโลหะ งานช่างประปาและท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร งานคอนกรีต
เสริมเหล็ก งานช่างไฟฟ้า รวมทั้งการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

Job safety,  knowledge and understanding in various fields of 
technician work such as welding work, plumber work and water pipe 
work for agriculture, reinforced concrete work, electrician work 
including the use and maintenance of small engines. 

 

1(1-0-2) 

5063160 ปฏิบัติการงานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
Technician Work Laboratory in Aquaculture  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5063159  งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
Co-requisite : 5063159 Technician Work in Aquaculture 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมชิ้นงานด้วยไฟฟ้าและแก๊ส การติดตั้งระบบ 
ท่อส่งน้ำเพ่ือการเกษตร การวางผังและการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก การเดิน
สายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขนาด
เล็กทางการเกษตร 

 

2(0-4-2) 
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Practice on welding work with electricity and gas, installation 
of water pipes for agriculture, planning and casting of reinforced 
concrete, electrical wiring, simple electrical connection, usage and 
maintenance of small agricultural engines. 

   
5064615 การแปรรูปสัตว์น้ำ        

Processing Aquatic Animal  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5064616 ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้ำ 
Co-requisite : 5064616 Processing Aquatic Animal Processing 

Laboratory 
 หลักการ วิธีการแปรและกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำ การใช้เศษสิ่งเหลือ
ใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรฐานโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ  
 Principles, methods, and processes of aquatic animal 
processing, utilization of aquatic animal processing by-product and 
standard of aquatic animal processing plant. 
 

1(1-0-2) 

5064616 ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้ำ       
Processing Aquatic Animal Processing Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5064615 การแปรรูปสัตว์น้ำ          
Co-requisite : 5064615 Processing Aquatic Animal  
 ปฏิบัติการการใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี และวิธีการอ่ืน ๆ ในการ 
แปรรูปสัตว์น้ำ ปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำในท้องถิ่น ปฏิบัติการการออกแบบ
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำตามมาตรฐานโรงงาน 
 Practice thermal processing, refrigeration, chemical, and other 
ways in aquatic animals processing, production of local aquatic 
animal products and aquatic animal processing plant design. 
 

2(0-4-2) 

5064901 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ      
Genetics Improvement of Aquatic Animal Technology 

พันธุศาสตร์เชิงคุณภาพและปริมาณของสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
การคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงลักษณะที่ต้องการและสำคัญทางเศรษฐกิจ 

Qualitative and quantitative genetics of aquatic animals, biotechnology 
and selection for genetic improvement and economical importance.  

3(3-0-6) 
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           เลือกเรียน   

5003906 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
Basic Research in Aquatic Animal Production Technology  

ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร  
การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ
อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย  ตลอดจนการฝึก
การเขียนเค้าโครงงานวิจัย  

Research methodology and scope of research based on 
agricultural technology, finding research topics, stating research 
problems and research methodology, conclusion and discussion, 
writing research, research evaluation and practicing research proposal.  
 

3(2-2-5) 

5061174 ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    
Life Safety in Water for Aquaculture 

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ สภาพแหล่งน้ำและจุดเสี่ยงที่จะ
ทำให้เกิดอันตรายทางน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอด 
ในน้ำ การว่ายน้ำพื้นฐานและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 

Dasic concepts of safety in water, conditions of water 
resources and the risk to endanger the water for aquaculture, 
survival skills in water, basic swimming and assisting water victims. 

  

3(2-2-5) 

5063163 การเพาะพันธุ์ปลา        
Fish Breeding 

การคัดเลือก การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา ระบบสืบพันธุ์ หลักการ วิธีการ
เพาะพันธุ์ พัฒนาการของตัวอ่อนและลูกปลา การอนุบาลลูกปลา และการ
ปรับปรุงพันธุ์ปลา 

The selection of fish species, broodstock cultivation, 
reproductive system, principles, breeding techniques, fish larvae 
development, fish larvae nursery and improvement  of fish species. 

 
 
 
 

3(2-2-5) 
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5063164 สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง         
Invertebrate Aquatic Animals 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง การแบ่งหมวดหมู่ 
รูปร่างลักษณะเด่น การแพร่กระจายของสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง การรวบรวม
และเก็บตัวอย่าง และการศึกษาภาคสนาม 

Basic concepts of invertebrate aquatic animals, classification, 
dominant characteristics, the distribution of invertebrate aquatic 
animals, sample collection and field study. 
 

3(2-2-5) 

5063165 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ       
Principles of Aquaculture  

หลักการ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกพ้ืนที่ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ วิธีการ
และระบบการเพาะเลี้ยง   

Principles, methods of site selection, aquatic animal species 
and cultured system and techniques. 

 

3(2-2-5) 

5063166 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม         
Ornamental Fish Aquaculture Technology 

ประเภท ลักษณะ ความเป็นอยู่ การคัดเลือก พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรคพยาธิและการป้องกันรักษา ตลอดจนวัสดุ  
อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น ภาชนะที่ใช้เลี้ยง พันธุ์ไม้น้ำที่ใช้ในการจัด 
ตู้ปลา ระบบการกรองน้ำ คุณสมบัติของน้ำ และอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแต่ละชนิด 

Ornamental fish species, characteristics, wellbeing, broodstock 
selection, technology for ornamental fish culture, parasite diseases 
prevention and treatment, as well as equipment used in ornamental fish 
culture such as containers, aquatic plants used in an aquarium, water 
filtration systems, water characteristics  and fish feed for each species. 
 

3(2-2-5) 

5063167 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล        
Marine Shrimp Aquaculture Technology 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเลือกสถานที่ การเตรียมบ่อ
เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การให้อาหาร การป้องกันกำจัดศัตรู การดูแลรักษา และ
การตลาดของกุ้งทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  

3(2-2-5) 
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Marine shrimp aquaculture technology, site selection, pond 
preparation for marine shrimp aquaculture, feeding, pest control, 
treatment, and marketing of economically important marine shrimp. 

 
5063168 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม        

Giant Freshwater Prawn Aquaculture Technology 
ชีววิทยาของกุ้งก้ามกราม ลักษณะเพศ ฤดูผสมพันธุ์วางไข่ การคัดเลือก

แม่กุ้ง การเพาะฟักและการอนุบาล การพัฒนาการและการเจริญเติบโตของ 
ตัวอ่อนและการเลี้ยง  

Biology of giant freshwater prawn, sex characteristics, 
breeding season, broodstock selection, hatching and nursing, 
development and growth of larvae and farming. 

 

3(2-2-5) 

5063169 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกิจ     
Economic Crab and Molluscs Aquaculture Technology 

ชีววิทยาของปูและหอยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แหล่งเพาะเลี้ยง 
การจัดหาพันธุ์ รูปแบบการเลี้ยง ผลผลิต การป้องกันกำจัดศัตรู การดูแลรักษา 
การตลาด และการจัดการคุณภาพน้ำในการเลี้ยง  

Biology of economically important crabs and mollusks, 
breeding areas, sources of offspring for cultivation, farming forms, 
production, pest control, treatment, marketing and water quality 
management in farming.  
 

3(2-2-5) 

5063170 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน 
Integrated Aquaculture 

หลักการ วิธีการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการทำเกษตรสาขาอ่ืน ๆ ประเภทและ
วิธีการใช้เศษเหลือทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ 

Principles and techniques of integrated aquaculture 
combined with other agricultural activities, types and methods of 
using agricultural by-products for aquaculture. 

 
 

 

3(2-2-5) 
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5063171 เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช        
Aquaponics Technology 

หลักการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการเลี้ยงปลาร่วมกับการ
ปลูกพืช การเตรียมพันธุ์ปลา การเตรียมต้นกล้าพืชสำหรับปลูกร่วม  วัสดุ 
อุปกรณ์ การออกแบบระบบและโรงเรือน การควบคุมดูแล  ระบบการตรวจสอบ
ปริมาณธาตุอาหารและคุณภาพน้ำเบื้องต้น รวมทั้งกระบวนการไนตริฟิเคชัน  

Principles and application of technology for fish farming 
together with crop cultivation, selection of fish species and seedlings 
for the integration, materials, equipment, system and greenhouse 
design, control and treatment,  basic examination system of nutrient 
quantity and water quality including nitrification process. 

 

3(2-2-5) 

5063172 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      
Selected Topics in Aquaculture 

หัวข้อที่น่าสนใจทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนำเสนอหัวข้อเรื่อง
เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 

Interesting topics in aquaculture and make a presentation 
depending on each semester. 

 

3(3-0-6) 

5063514 มาตรฐานฟาร์มและกฎหมายประมง       
Farming Regulations and Fisheries Law 

มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

Standards for aquaculture farms in both public and private 
sectors, regulations related to aquaculture, ministerial regulations 
and regulations for fisheries. 
 

3(3-0-6) 

5063515 การส่งเสริมการประมง            
Fisheries Extension 

ความหมาย ความสำคัญ และขอบเขตของการส่งเสริมการประมง  
สภาพวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน  รูปแบบการส่งเสริมการประมง  การเขียน
โครงการ  การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม  และการศึกษานอกสถานที่ 

 

3(2-2-5) 
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Definition, importance and scope of fisheries extension, 
folkways of local fishermen, kinds of fisheries extension, project 
writing, applying of multimedia in fisheries extension and field trips. 

 

5063516 การจัดการฟาร์มและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        
Farm and Aquaculture Business Management 

หลักการทั่วไปในการจัดการทำฟาร์มสัตว์น้ำ  การวางแผน การจัดการ
ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเขียนแผนธุรกิจ การตลาด 
ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการฟาร์ม 

General principles of aquatic animal farm management, 
planning, business management, economics of aquaculture, 
a business plan writing, marketing, problems and factors affecting  
farm management. 
 

3(2-2-5) 

5063517 การตลาดสินค้าสัตว์น้ำ        
Marketing of Fishery Products 

แนวคิดเบื้องต้น หลักการและบทบาทของการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ ในยุค
ปัจจุบัน การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบและช่องทางการตลาดสินค้า
สัตว์น้ำ สภาวะการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าสัตว์น้ำ 
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ 

Basic concepts, principles and roles of marketing for fishery 
products, marketing strategy planning, marketing forms and 
channels for fishery products, marketing condition of fishery 
products, qualities and standards of fishery products, new 
technology usage for fishery product marketing. 

 

3(2-2-5) 

5063617 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการดูแลรักษาสัตว์น้ำ     
Post-harvest Technology and Handling of Aquatic Animals 

องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ำ การเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของสัตว์น้ำ หลักการและวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาความสดและ
คุณภาพหลังการเก็บเก่ียว การขนส่งและการเก็บรักษาสัตว์น้ำ 

 
 

3(2-2-5) 
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Chemical composition of aquatic animals, spoilage and 
quality changes of aquatic animals, principles and methods related 
to freshness keeping and quality of aquatic animals after harvesting, 
transportation and aquatic animal storage. 

 
5063618 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นบ้าน        

Local Fishery Products 
ชนิดของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพ้ืนบ้านในท้องถิ่น กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพ้ืนบ้าน บรรจุภัณฑ์  การเก็บรักษา ความปลอดภัยใน 
การบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพ้ืนบ้าน มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นบ้าน 

Types of local fishery products, processing of local fishery 
products, packaging, storage, consumption safety of local fishery 
products, standards and quality control of local fishery products.  
 

3(2-2-5) 

5063619 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง  
Utilization of Agricultural and Fishery By-Products Technology  

การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและสัตว์น้ำ เพ่ือก่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมหรือได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

Utilization of agricultural and aquatic animal by-products, 
contribute to value added or new products and economic benefits. 
 

3(2-2-5) 

     2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน   

*5004913 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Proposal of Professional Skill Development Project in Crop 
Production Technology 

นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่ เกี่ยวข้องหรือ
นำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้าถึงปัญหาทางการเกษตร
หรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตพืชตามความสนใจของผู้เรียน จัดทำ
แบบเสนอโครงการและสอบร่างโครงการพิเศษ เพ่ือขออนุมัติทำโครงการพิเศษ
จากคณะกรรมการ 

 

1(0-2-1) 
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Apply knowledge and experiences to related projects or 
experiments in tasks, study and search for agricultural problems or 
agricultural technology in crop production, preparation of proposals 
and presenting special projects for approval by the committee. 

 
*5004914 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

Proposal of Professional Skill Development Project in Animal 
Production Technology 

นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่ เกี่ยวข้องหรือ
นำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้าถึงปัญหาทางการเกษตร
หรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตสัตว์ตามความสนใจของผู้เรียน จัดทำ
แบบเสนอโครงการและสอบร่างโครงการพิเศษ เพ่ือขออนุมัติทำโครงการพิเศษ
จากคณะกรรมการ 

Apply knowledge and experiences to related projects or 
experiments in tasks, study and search for agricultural problems or 
agricultural technology in animal production, preparation of 
proposals and presenting special projects for approval by the 
committee. 
 

1(0-2-1) 

*5004915 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
Proposal of Professional Skill Development Project in Aquatic 
Animal Production Technology  

นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่ เกี่ยวข้องหรือ
นำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้าถึงปัญหาทางการเกษตร
หรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตสัตว์น้ำตามความสนใจของผู้เรียน 
จัดทำแบบเสนอโครงการและสอบร่างโครงการพิเศษ เพ่ือขออนุมัติทำโครงการ
พิเศษจากคณะกรรมการ 

Apply knowledge and experiences to related projects or 
experiments in tasks, study and search for agricultural problems or 
agricultural technology in aquatic production, preparation of 
proposals and presenting special projects for approval by the 
committee. 
 

1(0-2-1) 
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**5004916 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Professional Skill Development Project in Crop Production 
Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5004913 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ 
                                 วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Pre-requisite : 5004913 Proposal of Professional Skill 

Development Project in Crop Production 
Technology 

ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตพืช วิเคราะห์
ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและส่งโครงการ
พิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

Study and research on the special project in crop 
production, data analysis, presenting the study of the project and 
summiting the approved special project. 
 

3(0-6-3) 

**5004917  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
Professional Skill Development Project in Animal Production 
Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5004914 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ 
                                 วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์ 
Pre-requisite : 5004914 Proposal of Professional Skill 
                    Development Project in Animal Production  
                    Technology 

ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์ วิเคราะห์
ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและส่งโครงการ
พิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

Study and research on the special project in animal 
production, data analysis, presenting the study of the project and 
summiting the approved special project. 

 
 
 
 

3(0-6-3) 
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**5004918 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
 Professional Skill Development Project in Aquatic Animal 
Production Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5004915 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ 
                                  วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
Pre-requisite : 5004915 Proposal of Professional Skill 
                    Development Project in Aquatic Animal    

 Production Technology 
ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์น้ำ 

วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและส่ง
โครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

Study and research on the special project in aquatic 
production, data analysis, presenting the study of the project and 
summiting the approved special project. 

 

3(0-6-3) 

   หมายเหตุ : * และ ** = บังคับเรียน 1 รายวิชา 

   2.3  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

     2.3.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

*5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 
Preparation for Professional Experience in Crop Production 
Technology  

จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พ้ืนฐานด้านการผลิตพืชและเทคนิคการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

Provide basic professional experience training in crop 
production and techniques in using agricultural tools and equipment. 
 

2(1-2-3) 

*5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
Preparation for Professional Experience in Animal Production 
Technology  

จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พ้ืนฐานด้านการผลิตสัตว์และเทคนิคการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

 

2(1-2-3) 
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Provide basic professional experience training in animal 
production and techniques in using agricultural tools and 
equipment. 
 

*5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  
Preparation for Professional Experience in Aquatic Animal 
Production Technology  

จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พ้ืนฐานด้านการผลิตสัตว์น้ำและเทคนิคการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

Provide basic professional experience training in aquatic 
animal production and techniques in using agricultural tools and 
equipment. 
 

2(1-2-3) 

**5004808  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Professional Experience in Crop Production Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                                  ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 
Pre-requisite : 5002809  Preparation for Professional Experience  

 in Crop Production Technology  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตพืชในองค์กรที่

เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำรายงานและนำเสนอการ
ปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม 

Provide job training enhancing professional experiences in  
crop production, in agricultural organizations either public or  
private sectors, writing reports and presenting practical work  
experience approved by committee. 

 
 
 
 
 
 
 

6(640) 
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**5004809  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
Professional Experience in Animal Production Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                                  ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
Pre-requisite : 5002810 Preparation for Professional Experience    

 in Animal Production Technology  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์ในองค์กรที่

เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำรายงานและนำเสนอการ
ปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม 

Provide job training enhancing professional experiences in 
animal production, in agricultural organizations either public or private 
sectors, writing reports and presenting practical work experience 
approved by committee. 
 

6(640) 

**5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  
Professional Experience in Aquatic Animal Production Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                                  ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
Pre-requisite : 5002811 Preparation for Professional Experience  

 in Aquatic Animal Production Technology  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์น้ำในองค์กรที่

เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำรายงานและนำเสนอการ
ปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม 

Provide job training enhancing professional experiences in 
aquatic animal production, in agricultural organizations either public or 
private sectors, writing reports and presenting practical work experience 
approved by committee. 

 

6(640) 

หมายเหตุ :  * และ ** = บังคับเรียน 1 รายวิชา 
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   2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษา 

7003507  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
Cooperative Education Preparation for Agricultural Technology 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ความรู้ พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้ พ้ืนฐานใน 
การปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ 
การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอการเขียนรายงาน 

Principles, concepts and processes of cooperative 
education. Related rules and regulations, basic knowledge and 
techniques in job application, basic knowledge and techniques in 
working, communication and human relations, personality 
development, quality management system in workplace, 
presentation techniques and report writing techniques. 
 

3(2-2-5) 

7004507 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
Cooperative Education for Agricultural Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7003507 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
                                  สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
Pre-requisite : 7003507 Cooperative Education Preparation for  
      Agricultural Technology 

การปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ 

Working practice as a temporary employee, according to 
assigned projects, including reports and presentations. 

 

6(640) 

หมายเหตุ  
 1) หากนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะของสหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
 2) กรณีนักศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7003507 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว 

แต่ไม่สามารถไปสหกิจศึกษา หรือเหตุผลใดก็ตาม นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5004808 การฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีด้านเทคโนโลยีการผลติพืช หรือ 5004809 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

หรือ 5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ โดยไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชา 5002809  

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ 5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือ 5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

  

ชื่อ- สกุล เลขประจำตัว 
บัตรประชาชน 

ตำแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา การสำเร็จการศึกษา ภาระงานสอน  
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 2567 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 
1. นายคริษฐ์สพล  หนูพรหม 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. พืชศาสตร ์
กษ.บ. ส่งเสรมิการเกษตร 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2557 
2555 
2550 

30 30 30  30 30 

2. นางสาวอมรรตัน์ ชุมทอง x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. เภสัชศาสตร ์

(เทคโนโลยีเภสัชกรรม) 

วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน 

วท.บ. เกษตรศาสตร ์

(เกียรตินิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 

 
2547 
2542 

30 30 30 30 30 

3. นางสาววนิดา  เพ็ชร์ลมลุ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 
วท.ม. กีฏวิทยา 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2557 
2552 
2548 

30 30 30 30 30 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
1. นายครวญ  บัวคีร ี
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตสตัว ์
วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) 
วท.บ. เทคโนโลยีการผลติสตัว์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2546 
2536 
2533 

24 24 24 24 24 
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ชื่อ- สกุล เลขประจำตัว 

บัตรประชาชน 
ตำแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา การสำเร็จการศึกษา ภาระงานสอน  

(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 2567 

2. นายทวีศักดิ์  ทองไฝ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2544 
2539 

30 30 30 30 30 

3. นางสาวปยิะนนัท์  นวลหนูปล้อง x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2550 
2545 

30 30 30 30 30 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
1. นางสบาย  ตันไทย x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 

วท.บ. วาริชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2535 
2528 

24 24 24 24 24 

2. นายศรัณย์  รักษาพราหมณ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 

ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2539 
2534 

30 30 30 30 30 

3. นายมงคล  เทพรัตน ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ปร.ด. สตัวศาสตร ์
วท.ม. สัตวศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2555 
2542 
2538 

24 24 24 24 24 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  

1. หน่วยงานของรัฐ 
2. หน่วยงานเอกชน  
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้นักศึกษาทั้งหมด 6 หน่วยกิต (640 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับความร่วมมือ

จากสถานประกอบการเอกชน โดยจัดฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ไม้ การจัดและตกแต่งภูมิทัศน์  
การตั้งราคาพรรณไม้ รวมทั้งการจัดตกแต่งร้าน และเทคนิคในการจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติในการ
ผลิตและดูแลรักษาปศุสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ การผสมเทียมสัตว์ หรือฝึกปฏิบัติในหน่วยงานราชการ  
เช่น ศูนย์วิจัย สถานีทดลอง โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึก และการทำโครงงานแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและผู้รับผิดชอบการฝึกงาน ตัวแทนจากหน่วยงานนั้น ๆ 
รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง    

   ส่วนนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาจำนวน 3 หน่วยกิต  
และสหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต (640 ชั่วโมง) 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
1. มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก  
2. ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน 

 3. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเทคนิควิธีการทำงานใน
สถานที่ฝึกงาน 

4. สามารถใช้ความรู้เพ่ือเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

  6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล  
4.2  ช่วงเวลา 

            ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  ตามเวลาทำงานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงานโดยให้ได้เวลาการฝึกงานรวมอย่างน้อย  640 ชั่วโมง 
 

5.   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 5.1  คำอธิบายโดยย่อ  

 การบรรยายกระบวนการทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ รายละเอียดตามรายวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ โดยจัดแบ่งนักศึกษาในการทำโครงการพิเศษกลุ่มละ 2-3 คน ทำโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพตามโจทย์ที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นนำเสนอโครงร่างโครงการ
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พัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ นำเสนอผลงานโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในรูปแบบรายงานและการนำเสนอ แล้วแต่การพิจารณาของคณะกรรมการ และต้องผ่านการ
ประเมินผลงานโครงการ 
5.2  ผลการเรียนรู้ 

1. มีองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม หรือสร้างเสริมอาชีพ จากการทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยการนำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ หรือโดยการทดลองปฏิบัติ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผล 
5. สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3  ช่วงเวลา  
            ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

5.4  จำนวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

1. อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ      

2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามการทำงานของนักศึกษา 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งานมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน 
4. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การทำงานนอกเวลา 
5. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห้องปฏิบัติการของคณะ 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
1. ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา 

และคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำงานโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยและ

ตรวจสอบเอกสารรายงาน 
3. ประเมินการนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์และชิ้นงาน โดยอาจารย์ประจำวิชา 

และคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
4. ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน ผลงานที่เกิดขึ้น 

ในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความชำนาญทักษะทางวิชาชีพ ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 180 ชั่วโมงตลอด
หลักสูตร 

2. มีทักษะการใช้ภาษาที่ 3 ได้แก่ ภาษามาเลย์หรือ
ภาษาอินโดนีเซีย 

1. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษามาเลย์หรือภาษา
อินโดนีเซีย ของคณะ/มหาวิทยาลัย ไม่ต่ำกว่า 80% 
2. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1 ด้านด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  โดยมี
ความพอเพียงเป็นฐานในการดำเนินชีวิต 
     (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
     (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
    2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
     (1)  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ 
และความซื่อสัตย์สุจริต 
     (2)  ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกิดจากการ  ยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
     (3)  ฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียนตรง
ต่อเวลา การแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
     (4)  อาจารย์ผู ้สอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
     (5)  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 
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    2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรียน 

     (2)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาท้ังในและนอกชั้นเรียน 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

     (4)  ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ความสนใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเรียน 

  2.1.2 ด้านความรู้ 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

     (2)  มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจ
หลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

     (3)  สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการ จาก
แหล่งที่หลากหลาย 

     (4)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง   
เพ่ือยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 

     (5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 

     (6)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้น    
อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
    2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   
     (1)  เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก 
     (2)  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ 
     (3)  ให้ความสำคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     (4)  เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
      (5)  สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ 
      (6)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
      (7)  บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษานำเสนอความคิดเห็น 
และถาม-ตอบในชั้นเรียน 
      (8)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่ เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
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     2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน เช่น ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ทำ แบบฝึกหัด การสอบย่อยสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค 

      (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

      (4)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 
  2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
    2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาโดย
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
      (2)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
กำหนดแนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
      (3)  มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่าง
บูรณาการได ้
      (4)  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
    2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

     (1)  เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการตั้งคำถาม ฝึกการคิดในหลากหลายรูปแบบ 

      (2)  เน้นการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
      (3)  จัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน 

     (4)  สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
    2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

      (1)  สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ ความตั้งใจ
ในการแสวงหาความรู้ 
      (2)  สังเกตวิธีคิดในการตั้งคำถาม หาคำตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา 

      (3)  อาจารย์จัดสอบเพื่อประเมิน 
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  2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและ
รู้ถึงคุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
     (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

     (3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 

     (4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

     (5)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
     (6)  มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
    2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

     (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

      (2)  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

     (3)  สอนเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้

     (4)  สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีน้ำใจต่อผู้อื่น 

      (5)  สอนเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหาใน
การทำงานเป็นกลุ่ม 
    2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

      (1)  ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาท้ังในและนอกห้องเรียน 

      (2)  ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพ่ือนนักศึกษา 

      (3)  ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างจัดกิจกรรม 

      (4)  แบบฝึกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
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  2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพื้นฐาน
ของหลักการทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

      (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน  

      (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 

      (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและ
วิเคราะห์ บนหลักการทางวิชาการได้ 
      (5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
     2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาและสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (2)  จดัการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ 
      (3)  สอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
      (4)  บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่าง 
      (5)  มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และทำกิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
      (6)  แนะนำนักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้สอนได้ และศึกษา
จาก website สื่อการสอน e–learning ได ้
     2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่างดำเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
      (3)  ประเมินผลจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

      (4) การนำเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

      (5) แบบฝึกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

      (6) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอผลงาน 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  2.2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  

จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามลำดับ ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) กำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการแต่ง

กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในศิลปวัฒนาธรรมไทย 
(3) จัดกิจกรรมเพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้นำและฝึกการรับผิดชอบในการทำงาน

ร่วมกันเป็นทีม 
(4) มอบหมายงานโดยการให้นักศึกษามีการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการ

แก้ปัญหาและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี  
(5) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีการส่งเสริมให้กำลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ เสียสละ และ
ทำประโยชน์ต่อสังคม 

2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานที่ได้

มอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด การมีระเบียบวินัย และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2) ประเมินจากการมีภาวะความเป็นผู้นำและการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอก

คณะ โดยพร้อมเพรียงกันของนักศึกษา 
(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงานผู้อ่ืน 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
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(5) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 

 

2.2.2 ความรู้ 
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 

(3)  มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน 
(4)  สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน

การปฏิบัติงานจริงได ้
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที ่

(2)  มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย การอภิปรายการฝึก
ปฏิบัติจริง 

(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอก
ชั้นเรียน 

(4) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
จากภายในและภายนอก 

(5) จัดให้มี รายวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ และสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 

 

2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน 
(4)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ

ปฏิบัติสหกิจศึกษา 
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2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

ทางด้านเทคโนโลยี 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ 

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วย

ตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีการอภิปรายในชั้นเรียนในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(2)  ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู้ที่มีมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ 
(3)  จัดให้มีการเรียนรู้รายวิชาโครงงานและสัมมนา เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการคิด

วิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล 
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
(2)  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
(3)  ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เช่น รายงานงานวิจัย

หรือการสัมมนา เป็นต้น  
(4)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 

 

2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

(5)  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน 

2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็น 

(2) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและมีภาวะผู้นำ 
(3) ให้การส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
(4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานและให้แนวทางในการ

ปรับตัวที่ด ี
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้นำและผู้ตามขณะทำ

กิจกรรมร่วมกัน 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการทำงานกลุ่ม การนำเสนอ

ผลงานกลุ่ม  
(3) ประเมินจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาในงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์มอบหมาย 

 

2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และ

การสื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม 
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(5)  สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพ
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ 

2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(2) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง  
(3) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง

เท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติความเห็นของกลุ่ม 
(4) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ด้านเทคโนโลยี 

2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
ตรงตามความต้องการ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถู กต้อง  
ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล 

(3) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นในประเด็นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

2.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 

(1)  มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

(2)  มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

(3)  สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน 
(4)  มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน (project oriented) 
(5)  สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
(1) ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

และอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการ 

การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
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(3) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(4) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน 
(5) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 

2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
(1) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย 
(2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งสามารถ

อธิบาย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแนะนำแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาต่อไปได ้

(3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการโครงการ 
(4) สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา 
(5) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
(6) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ 
(7) ผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน 
(8) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศน์ 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping)    
 3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  โดยมีความพอเพียง
เป็นฐานในการดำเนินชีวิต 
   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
  2. ด้านความรู้  

   (1) มีความรู้ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

    (2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจหลักการประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

   (3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ จากแหล่งที่หลากหลาย 

    (4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง  เพื่อยกระดับการพัฒนา
ตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
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    (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 

(6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้น   อันจะนำไปสู่การ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาโดยมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  

(2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และกำหนดแนวทาง
ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

(3) ทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้ 
(4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและรู้ถึงคุณค่า
ความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
    (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

    (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

    (4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

    (5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
    (6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพ้ืนฐานของหลักการ
ทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

   (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และวาระที่แตกต่างกัน  

   (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 

    (4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์ บน
หลักการทางวิชาการได้ 
    (5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป           
               

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน           
               

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย           
               

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย ์           
               

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซยี           
               

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น           
               

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหล ี           
               

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน                          

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

GESH201 ทักษะชีวิต                          

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                          

GESH203 มนุษย์กับความงาม                          
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รายวิชา 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคม  
 สมัยใหม ่

                         

GESS302 ท้องถิ่นของเรา                          

GESS303 อาเซียนร่วมใจ                          

GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อ  
 การพัฒนาท่ียั่งยืน 

                         

GESS305 เจ้าสัวน้อย                          

GESS306 กฎหมายกับการสร้าง 
 ความเป็นพลเมืองที่ด ี

         
 

         
 

    
 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

GESC401 การคิดในยุคดิจิตอล                          

GESC402 โปรแกรมประยุกต์  
 สำนักงานอัตโนมตั ิ

                         

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับ 
 สิ่งแวดล้อม 

                         

GESC404 สุขภาพทันยุค                          

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล                          
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รายวิชา 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

GESC406 รู้ทันโลก                          

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                          

GESC408 การจัดการธุรกิจ  
 ออนไลน ์
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลำดับ ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

3.2.2 ด้านความรู้ 
(1)  มีความรู้และเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐานการบริหาร

จัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 

(3)  มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน 
(4)  สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานจริงได้ 
 

3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
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(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 
 3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

(5)  มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 

 
3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้ งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ

ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม 
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพสาขา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ 
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3.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
(1)  มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2)  มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา

ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
(3)  สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน 
(4)  มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน (project oriented) 
(5)  สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มวชิาเฉพาะพ้ืนฐาน (วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 

5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลย ี
ชีวภาพพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
กายภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001115 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001116 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มวชิาเฉพาะพ้ืนฐาน (วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี) 

5002111 ภาษาอังกฤษสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5012104 เทคโนโลยีดินและปุย๋                               

5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดนิและปุย๋                               

5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำเบื้องต้น 

                              

5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 

                              

5133104 การส่งเสรมิและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

                              

5133105 มาตรฐานและระบบคณุภาพ
ผลผลติทางการเกษตร 

                              

5133106 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร 

                              

5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช                               

5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช                               
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5173604 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการประยุกต์ใช้ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
การจัดการฟาร์มสัตว ์

                              

5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว ์

                              

5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร  

                              

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 

วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (บังคับเรียน) 

5004919 สัมมนาทางเทคโนโลยีการ 
             ผลิตพืช 

                              

5012402 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช                               

5012403 ปฏิบัติการการจดัการดนิเพื่อ   
             การผลิตพืช 

                              

5083103 เทคโนโลยีการจัดการศตัรูพืช                               

5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
จัดการศตัรูพืช 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5161302 การผลิตพืชผัก                               

5162603 การผลิตพืชไร ่                               

5163405 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ                                

5163503 การผลิตไมผ้ล                               

5163505 ปฏิบัติการการผลติไมผ้ล                               

5171102 การขยายพันธุ์พืช                               

5171103 ปฏิบัติการขยายพันธ์ุพชื                               

5173105 การผลิตเมลด็พันธ์ุ                               

5173106 ปฏิบัติการผลิตเมลด็พันธ์ุ                               

5173204 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                               

5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยหีลังการ
เก็บเกี่ยว 

                              

5173412 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช                                    

วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอกเทคโนโลยกีารผลิตพืช (เลือกเรียน) 

5003904 พ้ืนฐานการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการผลติพืช  

                              

5013105 การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์                               



131 
 

 

131 

รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5013206 ความอุดมสมบรูณ์ของดิน                               

5014606 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน                               

5112104 การจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช                               

5163106 พืชเศรษฐกิจภาคใต้                               

5163107 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน ์                               

5163108 การประยุกต์ใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืช 

                              

5163406 การผลติและการจดัการกล้วยไม ้                               

5163605 การผลิตยางพารา                               

5163802 การผลิตปาล์มน้ำมัน                               

5173413 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

                              

5173414 การผลิตเห็ด                               

5173415 ชีวภัณฑ์พืช                               

5173416 ผลิตภณัฑ์จลุินทรีย ์                               

5173417 การผลิตพืชอินทรีย ์                               

5203106 การตลาดสินค้าเกษตร                               
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (บังคับเรียน) 

5004920 สัมมนาทางเทคโนโลย ี
การผลิตสัตว ์

                              

5181102 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มไกเ่นื้อ 

                              

5181103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ 

                              

5181402 เทคโนโลยีอาหารสตัว์                               

5182202 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มสุกร 

                              

5182203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มสุกร 

                              

5182302 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มแพะ 

                              

5182303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มแพะ 

                              

5182402 การวิเคราะห์อาหารสตัว์                               

5182403 ปฏิบัติการการวิเคราะห์
อาหารสตัว ์
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5183303 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มโคเนื้อ 

                              

5183304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 

                              

5183502 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์                               

5192102 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์
เลี้ยงเบื้องต้น 

                              

5192103 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและ 
กายวิภาคสตัว์เลี้ยงเบื้องต้น 

                              

5193104 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว ์                               

5193106 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผสม 
เทียมสตัว ์

 ⬤        ⬤                ⬤     

5193306 สุขภาพสัตว์และการ
สุขาภิบาลทั่วไป 

                              

5193307 ยาและการใช้ยาสตัว ์                               

วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์ (เลือกเรียน) 

5003112 กฎหมายเกี่ยวกับสตัว์และการ
ปศุสัตว ์
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5003905 พ้ืนฐานการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

                              

5163703 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหาร
สัตว ์

                              

5183103 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มไกไ่ข ่

                              

5183104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มไก่ไข ่

                              

5183105 เทคโนโลยีการฟักไข่และการ
จัดการโรงฟัก 

                              

5183305 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มโคนม 

                              

5183306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มโคนม 

                              

5183606 โรงเรือนและอุปกรณ์เพือ่การ
ผลิตสัตว ์

                              

5183607 เทคนิคการเลีย้งสตัว์เฉพาะอย่าง                               

5183609 การผลิตปศสุัตว์อินทรยี์                               

5193105 เทคโนโลยีการสืบพันธุส์ัตว ์                               
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5193308 การผลิตสัตว์และผลิตภณัฑ์
สัตว์ปลอดภัย 

                              

5193309 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว ์                               

5193310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ  
แปรรูปเนื้อสัตว ์

                              

5193311 เทคโนโลยีการแปรรูปนำ้นม                               

5193312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ   
แปรรูปน้ำนม 

                              

5193313 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
จากสัตว ์

                              

5204103 ตลาดธุรกิจปศสุัตว ์                               

วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (บังคับเรียน) 

5004921 สัมมนาทางเทคโนโลย ี
การผลิตสัตว์น้ำ 

                              

5061155 มีนวิทยา                               

5061315 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ                               

5062158 เทคโนโลยีชีวภาพทาง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5062212 โภชนาการสัตว์น้ำ                               

5062213 ปฏิบัติการโภชนาการสตัว์น้ำ                               

5062313 คุณภาพน้ำและการจัดการ                               

5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน้ำและ 
การจัดการ 

                              

5062411 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ                               

5062412 ปฏิบัติการโรคและปรสติสัตว์นำ้                               

5063156 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
แพลงก์ตอน 

                              

5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 

                              

5063159 งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                               

5063160 ปฏิบัติการงานช่างทางการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

                              

5064615 การแปรรูปสตัว์น้ำ                               

5064616 ปฏิบัติการการแปรรูปสตัว์น้ำ                               

5064901 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น้ำ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (เลือกเรียน) 

5003906 พื้นฐานการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ำ 

                              

5061174 ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

                              

5063163 การเพาะพันธุ์ปลา                               

5063164 สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง                                 

5063165 หลักการเพาะเลี้ยงสตัวน์้ำ                               

5063166 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม     

                              

5063167 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเล 

                              

5063168 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม 

                              

5063169 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปู
และหอยเศรษฐกิจ 

                              

5063170 การเลี้ยงสตัว์น้ำแบบผสมผสาน                               

5063171 เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา
ร่วมกับการปลูกพืช 
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5063172 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ 

                              

5063514 มาตรฐานฟาร์มและกฎหมาย
ประมง 

                              

5063515 การส่งเสรมิการประมง                               

5063516 การจัดการฟารม์และธรุกิจ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

                              

5063517 การตลาดสินค้าสตัว์น้ำ                               

5063617 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
และการดูแลรักษาสตัว์น้ำ 

                              

5063618 ผลิตภณัฑ์สตัว์น้ำพ้ืนบา้น                               

5063619 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร
และการประมง 

                              

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน วิชาโครงงาน 

5004913 โครงร่างโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การผลิตพืช  

 

                              



139 
 

 

139 

รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5004914 โครงร่างโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การผลิตสัตว ์

                              

5004915 โครงร่างโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์น้ำ 

                              

5004916 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

                              

5004917 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์

                              

5004918 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

 
                             

กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

                              

5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์
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รายวิชา 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์น้ำ 

                              

5004808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช                               

5004809 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์                               

5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการผลติสตัว์น้ำ                               

7003507 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร                               

7004507 สหกิจศึกษาสำหรบั 
            เทคโนโลยีการเกษตร 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 มีทักษะงานฟาร์มทางด้านการเพาะขยายพันธุ์ พืช สัตว์ และสัตว์น้ำ 
2 มีทักษะทางด้านการเลี้ยง ดูแลพืช สัตว์ สัตว์น้ำให้เจริญเติบโต และเป็นหัวหน้างาน

ฟาร์มได้  
3 มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี ภาษา คอมพิวเตอร์ และสามารถเป็นผู้จัดการฟาร์มได้ 
4 มีทักษะทางด้านธุรกิจ การตลาด พร้อมเป็นผู้ประกอบการได้ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่ าง ๆ ของนักศึกษาเป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ที่แบ่งการประเมินผลการศึกษา 
เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 

1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
ระดับคะแนน                    ความหมาย    ค่าระดับคะแนน 
 A  ดีเยี่ยม (Excellent)   4.0  
 B+  ดีมาก (Very Good)   3.5 
 B  ดี     (Good)    3.0 
 C+  ดีพอใช้  (Fairly Good)   2.5 
 C  พอใช้ (Fair)    2.0 
 D+  อ่อน (Poor)    1.5 
 D  อ่อนมาก  (Very Poor)   1.0 
 E  ตก (Fail)    0.0 

 
ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่

ต่ำกว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกว่า“D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
สอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วน
การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้
ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  
 
 1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
 P (Pass) ผ่าน 
F (Fail) ไม่ผ่าน 

      
 ระบบคะแนนนี้ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อกำหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพ่ิม 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา          
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กำลังศึกษา  

  หลักสูตรกำหนดระบบและกลไกการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งทวนสอบวิธีการวัดผลการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอนหรือในรายละเอียดวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  
  การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา  

เพ่ือนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ 
ของหลักสูตร โดยใช้การประเมินต่อไปนี้  

  2.2.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ  

  2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และ เขา้ทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น (ถ้ามีนักศึกษา
เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา)   

  2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  

  2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตรหรือเป็น
อาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

 

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     ใช้เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

3.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
3.3 นักศึกษาจะต้องไม่มีพันธะใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

  3.4 นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและการทำกิจกรรมครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3.5 นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินผลความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3.6 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือเป็นการปฐมนิเทศ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และ
เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 1.2 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้ความถนัด เพ่ือทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธาน

กรรมการหลักสูตร 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์          
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

           2.1.1 มีการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และมหาวิทยาลัย 
        2.1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
        2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
        2.1.4 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการทำงานของอาจารย์ใหม่ 
        2.1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

   2.1.6 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์

   2.1.7 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม จริยธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.3 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
  2.2.4 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
  2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  

  2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้ เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโดยดำเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 

1. กำกับควบคุมจำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องไม่
น้อยกว่า 5 คน และเป็นเกินกว่า  
1 หลักสูตรไม่ได้ และอยู่รับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
2. กำกับควบคุมคุณวุฒิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ คือมีคุณวุฒิระดับปริญญา
โท ห รื อ เที ย บ เท่ า  ห รื อ ด ำ ร ง
ตำแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 
3 . ส่ ง เสริมติ ดตามให้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลังไม่
น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4. ปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ทำหน้าที่ ในการบริหาร
หลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดยการ
วางวางแผน ติดตาม ทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงาน
ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ 
3. อาจารย์ ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร 
มีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี  
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี/คน 
4. หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความทันสมัยตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การเกษตร 
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2. บัณฑิต 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ตาม
ผลการเรียนรู้ทั้ ง 5 ด้ าน  โดย
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มี ต่อบัณฑิตของหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

2.2 การได้งานทำของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

สำรวจเก็บข้อมูลการมีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
ภายใน 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จ
การศึกษา 

บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 
3. นักศึกษา 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3.1 การรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา 

1. ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน 
การรับ นั กศึ กษ าและกำห น ด
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2. หลักสูตรกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือกนักศึกษา 
3 . หลั กสู ตรร่ วมกับ คณ ะและ
ม ห าวิ ท ย าลั ย ด ำ เนิ น ก า ร รั บ
นักศึกษา 
4. จัดกิจกรรมส่ งเสริม พัฒ นา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียน 
5. หลักสูตรประเมินระบบกลไก
การรับนักศึกษาและการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 

1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร 
2. ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3 .2  การส่ ง เส ริมและพัฒ น า
นักศึกษา 

ระบบการดูแลให้คำปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแล
นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุม
การดูแลการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3 . ห ลั ก สู ต รป ระชุ ม ป ระ เมิ น
กระบ วน การ ใน การคั ด เลื อ ก
อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร 
และการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวชีวิต 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น 
2. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ระบบการดูและให้คำปรึกษาไม่น้อยกว่า 
4.00 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนกำหนด
ทักษะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  
เพ่ื อให้ นั กศึ กษามี คุณ ลั กษณ ะ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.หลักสู ตรจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
โดยจัดทำเสนอของบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
3. หลักสูตรติดตามและประเมิน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 
4. หลักสูตรนำผลการประเมินมา
ปรับป รุ งกระบวนการพัฒ นา
ศักยภาพนักศึกษา 

1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะที่
จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
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4. อาจารย์ 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

4 .1  ก ารบ ริห ารและ พั ฒ น า
อาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสูตรและระบบการ
บริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับ
และการแต่งตั้ งอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดทำแผนอัตรากำลัง
อาจารย์ และแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 
3. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
การรับและการแต่งตั้ งอาจารย์
ประจำหลักสูตร 
4. หลักสูตรนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการรับ
และการแต่งตั้ งอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คว าม เหมาะสมทางด้ านคุณ วุฒิ และ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรครบ
ตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ กษ าตาม
หลักสูตร 
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
4.00 

ระบบการส่ งเสริมและพัฒ นา
อาจารย์ 
1. หลักสูตรทำแผนพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิ การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตร์ที่สอน
วิจัย การจัดการเรียนรู้ 
2 . หลั กสู ตรมี ระบบกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
3. หลักสูตรติดตามการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาตนเอง และติดตามการ
รายงานผลการพัฒนาตนเองของ

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คว าม เหมาะสมทางด้ านคุณ วุฒิ และ
ตำแหน่งวิชาการ 
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
อาจารย์ 
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
5. หลักสูตรนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
5 .1  ส า ร ะ ข อ ง ร า ย วิ ช า ใน
หลักสูตร 

1. หลั กสู ตรตั้ งคณ ะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของหลักสูตร 
2. หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิตและนักวิชาการ 
3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือ
การ พัฒ นาที่ จ ำเป็ น เพ่ื อนำมา
พิจารณาในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร 
4. หลักสูตรนำผลการประเมิน
หลักสูตรและรายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร (มคอ.7) นำมา
พิจารณาในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร 
5. กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
6. กำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่
เหมาะสมและทันสมัย 
7. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
8. หลักสูตรนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการปรับปรุง
หลักสูตร 

5.2 การวางระบบผู้ สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรประชุมกำหนดอาจารย์
ผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชา 
2. หลักสูตรดำเนินการประชุม
พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือ
ตรวจสอบการวางแผนการสอน 
เครื่องมือในการวัดการประเมินผล
ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และ
ทั กษะการเรียนรู้  5  ด้ าน  ต้อ ง
สอดคล้องกับ มคอ.2 และติดตาม
การปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 
ให้เป็นไปแผนการปรับปรุงที่ระบุใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 
3. หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ.3 
และ มคอ.4 เพ่ือพิจารณาการสอน 
และการวัดผลประเมินผลของ
อาจารย์ เป็นไปตามแผนการสอน
หรือไม ่
4. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน
แต่ ล ะรายวิช าผ่ าน ระบ บ ของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในรายวิชา 
2. ผู้ เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
5 . อ าจ ารย์ ผู้ ส อน ด ำ เนิ น ก าร
รายงานผลการสอนตาม มคอ.5 
และ มคอ.6 
6. หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผล
การสอน มคอ.5 และ มคอ.6 
7. หลักสูตรประเมินกระบวนการ 
ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ผู้ ส อ น แ ล ะ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
8. หลักสูตรนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 1. หลักสูตรดำเนินการพิจารณา 
มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือตรวจสอบ
การวางแผนการสอน เครื่องมือใน
การวัดการประเมินผลทักษะการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความเหมาะสม
หรือไม ่
2. หลักสูตรทวนสอบข้อสอบ 
3. หลักสูตรพิจารณาการกระจาย
ของเกรด 
4. ส่งเกรดตามระบบประกาศผล 
5. นักศึกษาประเมินผู้สอนในเรื่อง
เครื่องมือการวัดประเมินผล 
6. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 
7. หลักสูตรนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน 

1. มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ 
2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้น่าเชื่อถือ 
3. มีข้อมูลที่ ช่วยให้ผู้ สอนนำไปพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. มีข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 . หลั กสู ต รส ำรวจต ามความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา 
2. หลักสูตรนำผลการสำรวจมา
วิเคราะห์เพ่ือจัดลำดับความสำคัญ
ของสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ ไม่
เพียงพอ 
3. จัดทำคุณสมบัติของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพ่ือของบประมาณ 
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบราชการ 
5 .  ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม 
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6 . ห ลั ก สู ต รป ร ะชุ ม ป ร ะ เมิ น
ก ร ะบ วน ก าร จั ด ซื้ อ จั ด ห าสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้และวิเคราะห์
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 
7. หลักสูตรนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน  

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย ทันต่อ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อย
กว่า 4.00 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับ 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

√ √ √ √ √ 

3) มี ร ายละ เอี ยดของรายวิ ช า  และรายละ เอี ยดขอ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการจัดทำ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7) มี ก ารพั ฒ น า/ป รั บ ป รุ งก ารจั ด การเรี ยน ก ารสอน   
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

- √ √ √ √ 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
8) อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน      
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - √ √ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - √ 

 

เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  ตัวบ่งชี้บังคับ  
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการ บรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพ่ือการพัฒนา   
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอน
จะต้องประเมินผู้ เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่  โดยประเมินจากการทดสอบย่อย         
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบคำถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของ
บทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่ หากผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน 
รวมทั้งอาจต้องจัดลำดับเนื้อหาบทเรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และหรือให้มีการประชุมคณาจารย์ใน
โปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ 
  การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจดีขึ้น สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบในการ
สอน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้สื่อการสอนประกอบ ทั้งนี้ให้
ทำทุกรายวิชาที่เปิดสอน และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพให้กับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับและ
นำไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม หรือสัมมนากลุ่มย่อยจาก 
  1) นักศึกษาปีสุดท้ายและหรือบัณฑิต 
  2) ผู้ใช้บัณฑิตและหรือสถานประกอบการ 
  3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ดำเนินการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมข้อมูล ทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีที่
พบปัญหาให้จัดลำดับความสำคัญและความจำเป็น เพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา เช่น ปัญหา
การเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรดำเนินการแก้ไขในภาคการศึกษาต่อไป หรือปัญหาในเชิงนโยบายควรเสนอ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและดำเนินการตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสาขาวิชาจะต้อง
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรและการจัดการเรียน  การสอนมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 

และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรบัปรงุ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :      หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต    
                      สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Technology Program in 

Agricultural Technology 
แขนงวิชา :         การผลิตพืช (Crop Production) 

      การผลิตสตัว์ (Animal Production) 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :       หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  
                     สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Technology Program in Agricultural 

Technology 
วิชาเอก   :        เทคโนโลยีการผลติพืช (Crop Production Technology) 

     เทคโนโลยีการผลติสตัว์  
     (Animal Production Technology) 

           เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  
                     (Aquatic Production Technology) 

เปลี่ยนแปลง เพื่อเพ่ิมทางเลือกแก่ผู้เรยีน 
โดยทางคณะฯ มีแนวทางที่จะมีการเพิ่มอีก
หนึ่งหลักสูตร และปรับเปลี่ยนตามผลการ
เรียนรู้ ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :    เทคโนโลยีบัณฑติ (เทคโนโลยีการเกษตร) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) :     ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Technology 
                               (Agricultural Technology) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    B.Tech. (Agricultural Technology) 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :    เทคโนโลยีบัณฑติ (เทคโนโลยีการเกษตร) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) :     ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Technology  
                                (Agricultural Technology) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) :     B.Tech. (Agricultural Technology) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

มีทักษะปฏิบัติ นำเทคโนโลยีทางการเกษตรและ ภูมิปัญญา สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น   

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม  

มีทักษะปฏิบัติ นำเทคโนโลยีทางการเกษตรและภูมิปัญญาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น   

ไม่เปลี่ยนแปลง  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และ
ประสบการณ์การฝึกงานในด้านการผลิตพืช และผลิตสัตว์ มาปรับใช้
ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อีกทั้งสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่ อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางทฤษฎี  ปฏิบัติการ และ

ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านเทคโนโลยีการผลิต
พืช ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  
มาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น สามารถ
สื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อีกท้ังยัง
สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได ้

เปลี่ยนแปลง เพื่อแสดงความชัดเจนในการ
ดำเนินของหลักสูตร 

5. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
129 หน่วยกิต 

5. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
129 หน่วยกิต 

ไม่เปลี่ยนแปลง  

6. ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. นายคริษฐ์สพล  หนูพรหม 
2. นายจิรพงศ์  สุขจันทร ์
3. นายทวีศักดิ์  ทองไฝ 
4. นายสันติ  หมัดหมัน 
5. นายปริญญา  พานิชย์ 
6. นายรัญจวน  อิสรรักษ ์
 

6. ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายคริษฐ์สพล  หนูพรหม 
2. นางสาวอมรรตัน์  ชุมทอง 
3. นางสาววนิดา  เพ็ชร์ลมลุ 
4. นายสันติ  หมัดหมัน 
5. นายทวีศักดิ์  ทองไฝ 
6. นางสาวปิยะนันท์  นวลหนปูลอ้ง 
7. นางสบาย  ตันไทย 
8. นายศรัณย์  รักษาพราหมณ ์
9. นายมงคล  เทพรัตน ์
 

เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับเปลีย่นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  
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7. หลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  129 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน      9 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน      3 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน      3 หน่วยกิต 

 - เลือกเรียน      6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต 

 - บังคับเรียน      3 หน่วยกิต 
 - เลือกเรียน      6 หน่วยกิต 
7.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน   93 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาแกน    19 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   66 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีการเกษตร 36 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเนื้อหา   30 หน่วยกิต 
    - บังคับเรียน   24 หน่วยกิต 
    - เลือกเรียน    6 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม   8 หน่วยกิต 
หรือประสบการณ์วิชาชีพ 
- วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8 หน่วยกิต 

7. หลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  129 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   
7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน      9 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน      3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกวา่    6 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน      3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน      3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  89 หน่วยกิต 
7.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  44 หน่วยกิต 

7.2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
          และวิทยาศาสตร์              12 หน่วยกิต 
7.2.1.2 วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 32 หน่วยกิต 

7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ มาตรฐาน
คุณวุฒิปรญิญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยี
บัณฑิต  
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 หรือเลือกสหกิจศึกษา    8 หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

 

7.2.2.1 วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
  ไม่น้อยกว่า                         37 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน   31 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

7.2.2.2 วิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า      4 หน่วยกิต 
7.2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ไม่น้อยกว่า           8 หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                        3(3-0-6) 

    Thai for Communication  
    พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง  การพูด  การ

อ่าน  และการเขียน  ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมไทย 

    Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Thai for the daily life communication 
appropriately in various Thai contexts. 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย              3(3-0-6) 
    Arts of Using Thai Language   
    ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุป

ความ การพูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
    Strengthen learners in terms of communicative 

skills, arts of using Thai language, summarizing and 
briefing, oral presentations and academic writing. 

  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปจัจุบนั              3(3-0-6) 
    English for Today’s World 
    พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา
และการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

    Develop learners in using English as a medium to 
access and retrieve information for education and daily life 
applications. 

 
 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป             3(3-0-6) 
    English Adventures   
    คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา 

ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ และฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่กำหนดทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

    English vocabulary, expressions, structures and 
non-verbal language through various types of media such 
as movies, songs, online communications and printed 
matters. Practice English in designed language situations 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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not only inside but also outside classrooms in order to 
apply the language use to daily life. 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทำงาน             3(3-0-6) 
    English at Work 
    ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน  

และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน  สมัคร งาน  สัมภาษณ์
งาน  และบริบทอ่ืนๆ ของการทำงาน  

    Practice English skills in work-related contexts 
Make use of English for job seeking, job applying, job 
interviewing, and other work-related contexts. 

 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน             3(3-0-6) 
    English for Dream Achievement  
    ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานที่ใฝ่ฝัน ฝึก

การสัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานท่ีทำงาน และบริบท  
อื่น ๆ ของการทำงาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อ
การนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   

    English skills for dream job applications, job 
interviews, English conversations in workplace and in 
various work-related contexts. Make use of English and 
technology for a variety of work presentations.  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
    Chinese for Communication  
    เรียนรู้ระบบอักษรจีน  วิธีการเขียนอักษรจีน  ฝึกทักษะฟัง  

พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้า
ภาษาจีนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 

    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.  

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจนี             3(3-0-6) 
    Happy Chinese  
    ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้คำศัพท์

และบทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน พร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน   

    The Mandarin Chinese phonetics and the basics of 
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary 
and dialogues in current contexts. Practice the language skills: 
listening, speaking, reading and writing and recognize the 
intercultural awareness between Thai and Chinese. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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GEL0305 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 

   Japanese for Communication 
   ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการ

พูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้าน
สังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 

   Study and practice skills in Japanese, focusing on 
listening and speaking for daily communication and  promoting 
the understanding of Thai and Japanese cultures. 
  

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน่             3(3-0-6) 
    Fun with Japanese 
    ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น 

โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 

    The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking for 
daily communication and promoting the understanding of Thai 
and Japanese cultures by using various integrated skill activities. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
   Malay for Communication 
   การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  

โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

   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. 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย ์             3(3-0-6)  
    Malay Language Fun 
    ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย

เน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

    The language skills: listening, speaking, reading 
and  writing  in  Malay, focusing  mainly  on  listening  and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Malay cultures. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ้น 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
Korean for Communication 
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา

เกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี  3(3-0-6) 
Entertain with Korean 
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี 

โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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Study and practice skills in listening, speaking, 

reading and writing in Korean, focusing on listening and 
speaking for daily life.  

The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing mainly on listening and 
speaking for daily life.  

GEL0303 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
   Burmese for Communication 
   การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน

ภาษาพม่า  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจำวัน 

   Study and practice skills in listening, speaking, 
reading and writing in Burmese, focusing on listening and 
speaking for daily life. 

 เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6) 
   Indonesian for Communication 
   การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียน  

โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

   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. 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย             3(3-0-6) 
    Hello Indonesia Language 
    ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย

เน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

    The language skills: listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing mainly on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures. 

 
 
 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้              3(3-0-6) 

    Information for Learning 
    ความหมาย  ความสำคัญ  และความต้องการสารสนเทศ  

ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่ งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การประเมินสารสนเทศ  การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม  การนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงจริยธรรมสารสนเทศ  

    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. 

 
 

 

 GESH201 ทักษะชีวิต              3(2-2-5) 
     Life Skills 
     ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิด

และทฤษฎี  ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
สุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้ามขีดจำกัด
การแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการ
คิดเชิงระบบจิตสำนึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุล
ชีวิตและการเรียน การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 

เพื่อใหค้รอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ้น 
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     Meaning and importance of life skills; principles, 

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

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา              3(3-0-6) 
    Philosophy and Religions 
    ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา

และศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา 
หลักคำสอนของศาสนาต่างๆ นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

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. 

 
 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา             3(3-0-6) 
     Philosophy and Religions 
     ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา

และศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอน
ของศาสนาต่าง ๆ นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  
ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

    Analytical elements of philosophy and religions, 
the relations between philosophy and religions, the real 
value of philosophy and religions, teachings and 
philosophical concepts of different  school of philosophy 
and religions for peace of life and peaceful societies. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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GEH0403 มนุษย์กับความงาม              3(3-0-6) 

    Human and Aesthetics 
    แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ  

ดนตรี  และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
    Concept and theory of beauty, aesthetic elements 

in painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

GESH203 มนุษย์กับความงาม             3(3-0-6) 
     Human and Aesthetics  
     แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทาง

ศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
การตระหนักในคุณค่า   ความงาม 

    Concept and fundamental concepts, theories of 
aesthetics, elements of art, music, and performing arts. 
Apply the knowledge of aesthetics in to daily life and 
realize the values of aesthetics.  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน             3(3-0-6) 
    Human Behavior and Self-Development 
    การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อื่น   

การพัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง  
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต  สำนึกในความเป็นพลเมืองไทย 
สร้างสัมพันธ์ที่ ดี กับบุคคลในพหุ วัฒนธรรม เพื่ อการอยู่ ร่ วมกัน  
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

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 Thai ness, good relation in multicultural 
societies in order to work together efficiently and happily. 
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GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง             3(3-0-6) 

    Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
    ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการดำรงชีวิต 

การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การนำหลักธรรมมาใช้ใน
การป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    Meaning of life, religious teachings for the 
wellness of life, mindedness and concentration, application 
of self-sufficiency principles in life. 

  

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 
 

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่            3(3-0-6) 
    Living in Modern Society 
    แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคม

ปัจจุบัน การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ  
การแก้ไขสถานการณ์ ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่แนว
ทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่
และสถานการณ์ทางสังคม 

    Concepts, values of life, life skills in current 
societies, behaviors as a good citizen, anti-corruption, 
public mind, problem-solving skills, and the awareness of 
living in modern societies. Introduce practical guidelines in 
everyday life and self-adaptation in modern societies and 
social situations. 

เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ้น 
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GEH0401 วิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา                        3(3-0-6) 

    Songkhla Lake Basin Living 
    ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ 

สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการพระราชดำริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 

    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.  

GESS302 ท้องถิ่นของเรา              3(3-0-6) 
    Our Local 
    ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และ
หรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริ การ
สร้างจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหน้าท่ีพลเมือง 

    Study Songkhla and Satun in terms of history, 
physical features, characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of people around 
Songkhla Lake and in Satun. Sufficiency economy, royal 
projects, public mind enhancing virtues, ethics and civic 
duties are also focused. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

GEH0409 วิถีอาเซียน               3(3-0-6) 
    ASEAN Ways 
    พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพ

และบทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบท
อาเซียนท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

    Development of ASEAN community, its status 
and role in the current world in politic, economic, social 
and cultural dimensions, self-adjustment of Thailand in 
ASEAN context and sustainable development. 
 

GESS303 อาเซียนร่วมใจ              3(3-0-6) 
    ASEAN Together 
    ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะ

ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอก
ภูมิภาคอาเซียน ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพล
ต่ออุตสาหกรรมบริการ แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ 
ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 

    The origin of lands in the ASEAN community and 
the characteristics of multicultural societies in the ASEAN 
community and alliances outside the ASEAN region. Social, 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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cultural and political factors influencing on the service 
industry are also focused. Emphasize on the ideas 
contributing to service innovations and the factors 
resulting in service innovation and service innovation in 
other countries in ASEAN. 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง              3(3-0-6) 
    Man and Changing World 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การ
ดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    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. 

  

GEH0407 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต             3(3-0-6) 
    Fundamental Law for Quality of Life  
    วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและ

สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

    Evolution of the law, human rights, constitutional 
law and fundamental rights, emphasizing, on laws related 

GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี    3(3-0-6) 
    Laws and Creating Good Citizenship  
    ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ

และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

    Evolution of law, human rights, constitutional 
law and fundamental rights based on the constitution. 
Enhance learners to have virtues and morality in order to 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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to student Life, and educate students to have virtue, 
morality, and corruption prevention. 

prevent corruption. 
  

 GESS304 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน         3(2-2-5) 
    The King’s Philosophy for Sustainable 

Development 
    หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล

ที่ 10 ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์
พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลัก
วิธีการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน 23 ข้อ การบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้จากตัวอย่าง
วิชา “9 หน้า จากศาสตร์พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

    The King’s philosophy for sustainable 
development focusing on the study of the principles 
based on the royal policy of King Rama X (His Majesty King 
MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun). Meaning, 
principles, theories and practices of the King’s Philosophy 
derived from the Royal Projects of King Rama IX (His 
Majesty King BhumibolAdulyadej) are discussed. The core 
principles of understanding, accessibility and development 
and philosophy of sufficiency economy  are  also  studied. 
The 2 3  principles of His Majesty's works, integrated 
applications of the 9 progression principles based on King 

เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ้น 
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Rama IX’s philosophy are also practiced by attending field 
trips for local development. 

 GESS305 เจ้าสัวน้อย              3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurship 
    การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนิน

ธุรกิจ นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 
              Modern business options, business preparation, 
innovation and business management. Financial provision, 
business environment analysis, trends of economy and 
markets in Thailand 4.0 are also focused. 

เพื่อใหค้รอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ้น 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
GES0501 วิเคราะห์การคิด               3(2-2-5) 

    Thinking Analysis 
    กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 
    Thinking process, ways of thinking, Mathematics 

decision making, information technology for data analysis 
and presentation. 

 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล             3(2-2-5) 
    Thinking in The Digital Age 
    ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะ

ของการคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การ
ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  ชีวิตใน
ยุคดิจิทัล  การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์  การสืบค้น
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกัน
ตนเองในยุคดิจิทัล 

    Meaning of thinking, basic factors of thinking, types 
of thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the 
mathematical application to solve daily life problems. Life in 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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the digital age, the use of digital devices and online 
applications, information searching and applying, e-business as 
well as self-protection in the digital world. 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี              3(2-2-5) 
    Life and Technology 
    เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี 

ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
    Technology in daily life, technology effects, 

security, ethics and computer laws.  

GESC402 โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ            3(2-2-5) 
    Office Automations 
    ความรู้ เกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ  การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดการ
งานเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ทำงาน โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรม
ประยุกต์บนคลาวด์ 

    Office automation content and apply computer 
skills to the office work by using word processing program 
to  manage  documents,  spreadsheet  program  for  work, 
presentation program, communication program in the 
office, and cloud applications for information storage. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบ้ืองต้น             3(3-0-6) 
    Introduction to Food and Nutrition 
    อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและ

สารอาหารของร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีดี  สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 

    Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for wellness, situation 
of food and nutrition.  
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GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 

    Life and Environment  
    ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมใน

ชีวิตประจำวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การป้องกันและควบคมุมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ดำรงชีวิตหลักการอนุรักษ์พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตรโ์ลกท้ังระบบ
ในสภาพธรรมชาติการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อนำไปสูแ่นวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์
เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 

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.  

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม             3(2-2-5) 
    Modern Lifestyle and Environment  
    การประยุกต์ความรู้ เบื้ องต้นด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินชีวิตยุคใหม่ 

    Apply the fundamental knowledge of science and 
technology to analyze the situations of natural resources, 
environments and disasters to raise responsibility awareness 
for natural resources, and environments, including natural 
resource conservation and disaster management to be in 
accordance with modern lifestyles. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 

GES0601 เกษตรเพ่ือชีวิต               3(3-0-6) 
    Agriculture for Life 
    การเกษตรในชีวิตประจำวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตร

ปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร 
    Agriculture in daily life, agriculture for recreation, 

safe agriculture, revolution in agricultural technology. 
 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร             3(2-2-5) 
    Agriculture Innovation 
    ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน ธุรกิจเกษตร

เบื้องต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
การเกษตร เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

    Importance of agriculture in daily life, basics of 
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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in the agricultural systems, agriculture for recreation, safe 
agriculture, application of local wisdom and revolution in 
agricultural technology and innovation. 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ             3(2-2-5) 
    Integrated Health Care  
    ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพ

แบบบูรณาการ ด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการความเครียด  
เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดตีลอดจนการแก้ไขความเช่ือที่ผดิทางด้านสุขภาพ 

    Definition and composition of wellness, 
integrated health care nutrition, exercises and stress 
management, improvement of the quality of life and right 
views of wellness. 

GESC404 สขุภาพทันยุค              3(2-2-5) 
    Modern Health 
    ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการ

จัดการความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับอาหาร การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

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

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจำวัน              3(2-2-5) 
    Jobs on a Daily Basis 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน  การ

บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน  ระบบ
สุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง  การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 

    Study and practice on the use of basic hand 
 tools, the maintenance of electrical equipment in the 
home and office, the sanitary system, the lighting system, 
the materials linkage, and the value-added materials. 
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 GESC405 นักคน้คว้าข้อมลู              3(2-2-5) 

    Information Explorers 
    การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 

Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application 
และ Application อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม 
ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้ งการนำเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

    The Information technology literacy (Database) 
Searching, OPAC, and information management by using 
Google applications and others. Writing citation and 
bibliography is practiced. Skills of using information ethically 
are focused as well as the information presentation in 
different forms is trained. 

เพื่อใหค้รอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ้น 

 GESC406 รู้ทันโลก              3(2-2-5) 
    World Knowledge 
    การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง การใช้
พลังงานในชีวิตประจำวัน ระบบนิ เวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 
            Explore lifestyles in the fast changing world. The 
understanding of the relationship between nature, human 
and all other things are also included. The use of energy 
in daily life and ecosystem as well as the knowledge of 

เพื่อใหค้รอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ้น 
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World science leading to the change towards sustainable 
lifestyles will be discussed. 

 GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์              3(2-2-5) 
    Online Business Management 
    จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและ

แนวโน้มตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบ
สื่อเพื่อธุรกิจออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบ       
โลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์ 

    Stimulate the online business startup inspiration. 
Discuss the online market directions and trends, online 
business financial instruments, online business media 
designs, online business data analysis and online business 
logistic systems.  

 เพื่อใหค้รอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ้น 

กลุ่มวชิาแกน วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5001401 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐานสำหรับ         3(2-2-5) 
             เทคโนโลยีการเกษตร  
             Principles of  Biological Sciences for Agricultural 
Technology 

    คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต กำเนิดชีวิต สารประกอบโมเลกุล
ใหญ่ในเซลล์ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน การสังเคราะห์ด้วย
แสง การหายใจ การสืบพันธุ์ การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์พืชและสัตว์ 

    Properties of organism, origin of life, biological 

5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทาง                    1(1-0-2) 
             เทคโนโลยีการเกษตร   

    Basic Biotechnology in Agricultural Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  5001112 ปฏบิติัการ

เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001112 Basic Biotechnology 

Laboratory in Agricultural Technology 
หลักการและความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้

พื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการเตรียม

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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molecule compounds in cell such as proteins, carbohydrates, 
lipids, photosynthesis, respiration, reproduction, genetics, 
basic knowledge of microorganism of plants and animals. 

ชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ ระบบการหมัก การทำงานและการควบคุมถัง
หมัก ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ 
และผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Principles and definition of biotechnology, basic 
concepts of biotechnology concerning the production, usage, 
and preparation of purified biomolecules, fermentation 
system, operation and control of fermentation tanks, benefits 
of biotechnology to the living things both plants and animals, 
and the effects of biotechnology on society and 
environment. 

 5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทาง       2(0-4-2) 
             เทคโนโลยีการเกษตร 

Basic Biotechnology Laboratory in Agricultural 
Technology  

รายวชิาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5001111 เทคโนโลยชีีวภาพ
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 

Co-requisite : 5001111 Basic Biotechnology in 
Agricultural Technology 

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการผลติ การใช้ และการเตรียม
ชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ ระบบการหมัก การทำงานและการควบคุมถัง
หมัก การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การกำจัดของเสีย และการ
ควบคุมโรคพืช และสัตว์ 

 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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Experiment with laboratory on the production, 

usage, and preparation of purified biomolecules, fermentation 
system, operation, and control of fermentation tanks, and 
microbes usage in the industry, waste disposal, and plant and 
animal disease control. 

5001402 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐาน               3(2-2-5) 
             สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  

    Principles of Physical  Sciences for Agricultural 
Technology 

    โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี  
กรด เบส เกลือ ความเข้มข้นของสารละลาย แรงและพลังงาน 
กลศาสตร์เบื้องต้น หลักการทำงานของเครื่องจักรทางการเกษตร  

    Atomic structures, periodic table of elements, 
chemical reactions and chemical equilibrium, acid, base, salts, 
solution concentration, forces and energy, introduction to 
mechanics, principle of agricultural machinery. 

 

5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง               1(1-0-2) 
             เทคโนโลยีการเกษตร    

    Basic Physical Sciences in Agricultural Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5001114 ปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีทางการเกษตร 
Co-requisite : 5001114 Basic Physical Sciences 

in Agricultural Technology Laboratory 
หลักทฤษฎี หลักการคิดวเิคราะห์ และหลักการคำนวณ

เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน เครื่องผ่อนแรงไฟฟ้า 
โครงสร้างอะตอม ปฏิกริิยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ 

Theories analytical principles and the principles 
of force and motion calculation, work and energy, 
electrical-saving devices, atomic structure, chemical 
reaction, chemical balance, acid, base, and salt. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐาน        2(0-4-2) 
             ทางเทคโนโลยีการเกษตร  

    Basic Physical Sciences in Agricultural Technology 
Laboratory 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5001113 วิทยาศาสตร์

กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001113 Basic Physical Sciences 

in Agricultural Technology 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ งานและ

พลังงาน เครื่องผ่อนแรง ไฟฟ้า และเตรียมสารละลายที่มีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้ 

Experiment with laboratory on force and motion, 
work and energy, electrical-saving devices, and preparation 
for a solution with specified various properties. 

5001403 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยกีารเกษตร   3(2-2-5) 
 Introductory Microbiology for Agricultural Technology 

   การจัดจำแนกลักษณะ การจัดแบ่งหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ 
แบคทีเรีย เช้ือรา ยีสต์ สาหร่าย โปรโตซัว ไวรัสหรือวิสา สัณฐานวิทยา 
และโครงสร้างของจุลินทรีย์ การตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต เชื้อบริสุทธิ์และลักษณะของเชื้อ  
การควบคุมจุลินทรีย์โดยปัจจัยทางกายภาพ สารเคมี สารปฏิชีวนะ และ
สารเคมีอย่างอื่นที่ใช้เป็นยารักษาโรค  

   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. 

 ยกเลิกรายวิชาจุล ชีววิทยาพื้ นฐานสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตรโดยให้ไปเป็นบทเรียนใน
รายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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5003404 พันธุศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยกีารเกษตร  3(3-0-6) 

   Introductory Genetics for Agricultural Technology 
   ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญของวิชา

พันธุศาสตร์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีความน่าจะเป็นกฎของเมน
เดลการแบ่งเซลล์และวัฏจักรของเซลล์สารพันธุกรรมการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมพันธุศาสตร์ประชากรการกลายพันธุ์และ
หลักการพันธุวิศวกรรม  

   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. 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

5001405 คณิตศาสตร์และสถติิเบือ้งต้น                     3(3-0-6) 
             สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  

    Introductory Mathematics and Statistics for 
Agricultural Technology 

การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ทางเรขาคณิต 
พื้นที่ เศษส่วนย่อย สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกระจายของข้อมูล 
การทดสอบสมมุติฐาน การนำเสนอข้อมูลทางการเกษตรในรูปแบบ ต่าง ๆ 

    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. 

 

5001115 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยกีารเกษตร  3(3-0-6) 
            Basic Mathematics  for Agricultural Technology 

 การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ทาง
เรขาคณิต พื้นที่ เศษส่วนย่อย สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกระจาย
ของข้อมูล การทดสอบสมมุติฐาน และการนำเสนอข้อมูลทาง
การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ 

 Surface area calculation, the volume of various 
geometric shapes, areas, partial fractions, ratios, 
percentage, average and dispersion, hypothesis testing, 
and various presentations of agricultural information. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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5002401 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต ์             3(2-2-5) 
             ใช้งานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

    Software Packages and Application for Agricultural 
Technology 

    ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยม
ใช้ในปัจจุบันประเภทต่างๆ เช่น word processor, Electronic worksheet 
และที่ใช้สำหรับงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น SPSS เป็นต้น 

    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. 
 

5001116 การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นสำหรับ              3(2-2-5) 
             เทคโนโลยีการเกษตร   

    Introduction to Computer Utilization for 
Agricultural Technology 

การใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบ
พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ 
เช่น โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ, การจัดการเอกสารและข้อมูล และ
ที่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เป็นต้น การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น 
เทคโนโลยีสื่อประสมและสื่อจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

Computer utilization and data communication, 
basic elements of computer. The usage of ready-to-use 
programs such as Microsoft Office, Electronic worksheets, and 
computer utilization for agricultural technology i.e. research 
data analysis programs, etc., basic internet usage, multimedia 
technology, and storage devices. Data communication and 
computer network. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 

5003902 โครงการพิเศษ               1(1-0-2) 
    Special  Project  
    การนำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่

เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้า 
ถึงปัญหาทางการเกษตรหรือทาง เทคโนโลยีการเกษตรด้านต่าง ๆ  

 
 
 
 

เปลี่ยนเป็นรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
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จัดทำแบบเสนอโครงการ และสอบร่างโครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติทำ
โครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

    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. 
กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  
1552605 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร       2(1-2-3) 

   English for Agricultural Technology 
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้น

คำศัพท์และบทอ่านเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการ
ค้นคว้าและนำเสนองานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร 

   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. 

5002111 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร      3(3-0-6) 
English for Agricultural Technology 

    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้น
คำศัพท์และบทอ่านเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการ
ค้นคว้าและนำเสนองานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร 

Develop the communicative English skills with the 
emphasis on specific vocabularies and texts in agricultural 
contexts, study and presentation based on agricultural 
technology. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 

 5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพืน้ฐานทาง                     2(90) 
             เทคโนโลยีการเกษตร   

    Fundamental Skills Practicum in Agricultural 
Production Technology 

จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนในดาน 
การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ ความรูพื้นฐาน

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
เกี่ยวกับหองปฏิบัติการงานฟารม รวมทั้งทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

Provide activities to prepare the learners in 
recognizing the characteristics and opportunities of 
careers, basic concepts of farm laboratory as well as 
suitable skills, attitudes, motivation and qualifications. 

5012103 ดินและปุ๋ย                    3(2-2-5) 
    Soil and Fertilizer 
    ความรู้พื้ น ฐานด้ านดินและปุ๋ ย  การผสมปุ๋ ย ใช้ เอ ง 

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด การเก็บตัวอย่างดิน การตรวจสอบธาตุอาหารพืช
ในดินแบบรวดเร็ว เทคโนโลยีการการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

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

5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย             1(1-0-2) 
    Soil and Fertilizer Technology  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
ดินและปุ๋ย 

Co-requisite : 5012105 Soil and Fertilizer Technology 
Laboratory 

ความรู้พื้นฐานด้านดินและปุ๋ย สมบัติดิน ดินปัญหา ดิน
เสื่อมโทรมและแนวทางการแก้ไข ธาตุอาหารพืช ปุ๋ย การใช้ปุ๋ย 
เทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

Basic concepts of soil and fertilizer, soil properties, soil 
problems, soil degradation and solutions, plant nutrients, fertilizer, 
fertilizer usage, soil and water conservation technologies. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย            2(0-4-2) 
    Soil and Fertilizer Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite : 5012104 Soil and Fertilizer Technology 
 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
    ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บและเตรียมตัวอย่างดิน สมบัติดิน 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการปุ๋ย 
Practice soil samplings preparation and collection, 

soil properties, soil fertility, organic fertilizer  production, and 
fertilizer management.  

 5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบ้ืองต้น        1(1-0-2) 
    Introduction to Aquaculture Technology 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5061154 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 

Co-requisite : 5061154 Introduction of 
Aquaculture Technology Laboratory  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์น้ำ การเลือกพื้นท่ี ชนิดของสัตว์
น้ำ การ เพาะขยายพันธุ์ น้ำและอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
หลักการและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่ีเป็นที่นิยม 

General knowledge related to aquatic animal 
including the types of aquatic animal, breeding, water and 
feed for aquaculture. The principles and technology used 
for culture. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำดังนั้นรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่มเข้ามา 

 5061154 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง              2(0-4-2) 
             สัตว์น้ำเบ้ืองต้น   

Introduction of Aquaculture Technology Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5061153 เทคโนโลยี

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบ้ืองต้น  

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำดังนั้นรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่มเข้ามา และ
มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
Co-requisite : 5061153 Introduction to Aquaculture 

Technology 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ ชนิดสัตว์น้ำ การคัดเลือก

พ่อแม่พันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ คุณภาพน้ำ และอาหารในการเลี้ยง
สัตว์น้ำ และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     

Practice on area selection, types of aquatic 
animal, selection of brood stock, breeding, water quality 
and feed for aquaculture. The applying of technology for 
aquaculture. 

เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ้น 

5133103  การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร  3(2-2-5) 
             Agricultural Extension and Technology Transfer 

แนวคิ ดและหลั กการดำเนิ นงานส่ งเสริ มการเกษตร 
กระบวนการเรียนรู้การ ติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
วางแผนและประเมินผล การส่งเสริมแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทียบ
สารสนเทศ  และเทคโนโลยีทางการเกษตร  กระบวนการยอมรับ นวัตกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

    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. 

5133104 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  3(3-0-6)
  Agricultural Technology Transfer and Extension  

    แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร 
กระบวนการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การวางแผนและประเมินผลการส่งเสริมทางการเกษตรแบบยั่งยืน 
การส่งเสริมเปรียบเทียบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
กระบวนการยอมรับ นวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

    Theories and principles of agricultural extension, 
learning and communication processes for technology transfer, 
planning and evaluation for sustainable agricultural extension, 
comparison of agricultural information and technology 
extension, adoption process, innovation of target groups, media 
usage for agricultural technology transfer. 

ปรับรหสัวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
5003201 มาตรฐานและระบบคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
            Standard and Quality System of Agricultural Products       

   คำจำกัดความ ความสำคัญ คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิตทางการเกษตร ระบบการผลิตของสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ 
ที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลผลติทางการเกษตร และการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

   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.  

5133105  มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
Standard and Quality System of Agricultural Products  

    ความหมาย ความสำคัญ คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต
ทางการเกษตร ระบบการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่ควบคุม
คุณภาพมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานที ่

    Definitions, importance, quality and standard of 
agricultural products, production system of various types 
of  agricultural products with standard quality control, 
field trips. 

ปรับรหสัวิชา 

 5133106 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   3(2-2-5) 
             Agricultural Products Processing Technology 

    ประเภทของผลผลิตทางการเกษตร การปฏิบัติการหลังการเก็บ 
เกี่ยว การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ หลักการแปรรูปต่าง ๆ ได้แก่  
การแปร รูปด้วยความร้อน การทำแห้ง การแช่แข็ง การหมัก เป็นต้น 

   Types of agricultural products, post-harvest 
management, raw material management and preparation, 
principles of food processing such as thermal processing, 
drying, freezing, curing, etc. 

รายวิชาใหม่เพื่อใหค้รอบคลุมการเรียนรู้ และมี
ความทันสมัยมากขึ้น 

5161102 การผลิตพืช               3(2-2-5) 
   Crop Production 
   ความสำคัญของการผลิตพืช การจำแนกพืชปลูกทางการ

เกษตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช การเลือกใช้พันธุ์

5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช             1(1-0-2) 
    Crop Production Technology 

รายวิชาที่ ต้องเรียนควบคู่กัน : 5161104 ปฏิบั ติการ
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

มีการปรับเปลีย่นหน่วยกิตใหต้รงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และใหค้รอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวามทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
และเมล็ดพันธุ์ ระบบการผลิตพืช การปลูกและการดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 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 post-harvesting, processing and marketing. 

 

Co-requisite : 5161104 Crop Production Technology 
Laboratory 

    ความสำคัญของการผลิตพืช การจำแนกพืชปลูกทางการ
เกษตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การเลือกพันธุ์และ
เมล็ดพันธุ์ ระบบการผลิตพืช การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด 

    Importance of crop production, crop classification, 
factors affecting crop growth, the selection of varieties and 
seeds, cropping systems, cultivation, treatment, harvesting and 
post-harvesting, processing and marketing.  

 5161104 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตพืช            2(0-4-2) 
    Crop Production Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช 
Co-requisite  : 5161103 Crop Production Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพืช การเตรียมพื้นที่ การคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลผลิต 

    Practice crop production, area preparation, seed 
selection, cultivation, treatment, harvesting and distributing. 

มีการปรับเปลีย่นหน่วยกิต และเพิม่รายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และใหค้รอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมคีวามทันสมัยมากข้ึน 

5173603 การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ             3(2-2-5) 
             ทางการเกษตร    
             Application of Agricultural Information Technology 

    ความหมายและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์และวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร การส่งเสริม

5173604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้       3(2-2-5) 
    ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
    Information Technology and Agricultural Technology  
    ความหมายและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปกรณ์และวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร การส่งเสริม

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร 

     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. 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร 

    Definition and importance of information 
technology systems, equipment and retrieval methods for 
agricultural information, promoting the usage of 
agricultural information technology and information 
technology application for agriculture benefits. 

5172601  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                3(2-2-5) 
ต่อภาคการเกษตร    
Climate Changes on Agricultural Sectors 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร แนวทาง
การเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านผลกระทบ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย   

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. 

 ยกเลิกรายวิชาโดยให้ไปเป็นบทเรยีนในรายวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5181602 การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์              3(2-2-5) 
    Animal Production and Farm Management 
    ศึกษาสภาพและระบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด

ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์การ

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว ์  1(1-0-2) 
             Animal Production and Farm Management Technology
   รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181604 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยกีารผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงพันธุ์การวางแผนการผลิตการจัดการฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
การจัดการด้านเทคนิคในการเลี้ยงสัตว์ปัจจัยสำคัญต่อการผลิต   
การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 

    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. 
 

Co-requisite : 5181604 Animal Production and 
Farm Management Technology Laboratory 

    สภาพและระบบการผลิ ตสั ตว์ เศรษฐกิ จแต่ ละชนิ ด 
ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์  การผสมพันธุ์   
การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการผลิต การจัดการฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
การจัดการด้านเทคนิคในการเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยสำคัญต่อการผลิต การเลี้ยง
สัตว์แบบผสมผสาน และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว ์

    Condition and livestock system, importance of 
livestock, breeds, animal breeding, breed development 
,manufacturing planning, livestock farm management, and 
technical management in animal husbandry, importance 
factors in production, integrated animal husbandry and 
the trend of animal production industry. 

 5181604 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและ               2(0-4-2) 
             การจัดการฟาร์มสัตว ์

    Animal Production and Farm Management 
Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5181603 เทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว ์

Co-requisite : 5181603 Animal Production and 
Farm Management Technology 

    ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ์ การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์
ชนิดต่าง ๆ และเทคนิคการเลี้ยงสัตว์ 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
Practice breeding, production and management 

of livestock farms and animal husbandry techniques. 
5203104 การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร               3(2-2-5) 

   Agribusiness Management 
   ความหมายและความสำคญัของธุรกิจเกษตร การนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการธุรกจิเกษตร การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกจิ 
การวิเคราะห์และกลยุทธ์ด้านการตลาด การจัดการด้านการผลิต 
การเงิน การบรหิารองค์การ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริการของ
ภาครัฐในภาคธุรกิจเกษตร  

   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. 

5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร            3(3-0-6) 
    Agribusiness Entrepreneurship 
   ความหมายและความสำคัญของธุรกิจเกษตร การนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการธุรกิจเกษตร การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ รูปแบบในการ
ดำเนินธุรกิจเกษตร ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรในการ
ดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการบริหารองค์การ การตลาด การเงิน 
การจัดทำแผนธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   Definition and importance of agribusiness, 
technology usage in agribusiness management, new 
entrepreneurs, qualifications of successful entrepreneurs, 
models for agribusiness operation, basic concepts of 
agricultural economics in business operations, organization 
administration, marketing, financial managements, business 
plan preparation and related laws. 
  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

5123101 ทักษะงานชา่งและเคร่ืองจกัรกล                  3(2-2-5) 
             ทางการเกษตรเบ้ืองต้น   

  Basic Skill of  Construction Work and Agricultural 
Machinery 

 

 ยกเลิกรายวิชาโดยให้ไปเป็นบทเรยีนในรายวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
   ประวัติ ความสำคัญ และการพัฒนาเครื่องมือช่างเกษตร 

ความปลอดภัยในการทำงาน งานโลหะ งานไม้ งานปูน งานไฟฟ้า และ
งานประปาเบื้องต้น การทำงานและการใช้งาน  เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรเบื้องต้น 

   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. 
5003903 พ้ืนการวิจยัทางเทคโนโลยีการเกษตร             3(2-2-5) 

   Research Basic in Agricultural Technology 
   ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยี  

การเกษตร การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาวิธีดำเนินการ การสรุป
และอภิปรายผล  การเขียนรายงานการวิจัย  และการประเมินผลงานวิจัย 
ตลอดจนการฝึกการเขียนเค้าโครงการวิจัย 

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. 

 เปลี่ยนไปเป็นวิชาเลือกเอก 

5004907 โครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์             2(0-4-2) 
   Special  Project in  Animal Production  
   ทำการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการ

ผลิตสัตว์ วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของ
โครงการ และส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

 
 
 
 
 

เปลี่ยนเป็นรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
   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             2(0-4-2) 
   Special  Project in  Crop Production  
   ทำการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการ

ผลิตพืช วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของ
โครงการ และส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

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. 

 
 
 

เปลี่ยนเป็นรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

5004910 สัมมนาทางการผลิตสัตว์                1(1-0-2) 
   Seminar in Animal Production 
   ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ งานวิจัย หรืองาน

วิทยาการใหม่ทางด้านการผลิตสัตว์ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 
เพื่อทำรายงานและนำเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา 

   Review of Thai and/or English literatures on current 
interesting topics in animal production, analyses, report writing 
and presentation, under supervision of advisors. 

 

 ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ ในวิชาเอกเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
5004911 สัมมนาทางการผลิตพืช              1(1-0-2) 

   Seminar in Crop Production 
   ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร ข้อมลูต่าง ๆ งานวิจัย หรืองาน

วิทยาการใหม่ทางด้านการผลิตพืชทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อ
ทำรายงานและนำเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา  

   Review of Thai and/or English literatures on current 
interesting topics in crop production, analyses, report writing 
and presentation, under supervision of advisors. 

 

 ย้ายไปเป็นวิชาบังคับ ในวิชาเอกเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง   
แขนงวิชาการผลิตพืช 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  

 

 5004919 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช            1(1-0-2) 
    Seminar in Crop Production Technology 
    ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ งานวิจัย หรืองานวิทยาการ

ใหม่ทางด้านการผลิตพืชทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อทำ
รายงานและนำเสนอต่อท่ีประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาสัมมนา 

    Search for documents, information, researches, 
or new science discoveries in domestic or international 
crop production topics to write a report and make a 
presentation, approved by advisors. 
 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
5012401 การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช             3(2-2-5) 

   Soil Management for Crop Production 
   ความสำคัญของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา 

มลพิษทางดินและเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ความเสื่อมโทรมของ
ดินและการควบคุม การจัดการดินสำหรับการปลูกข้าว พืชไร่ และ   
พืชสวน เทคโนโลยีการจัดการดินตามแนวพระราชดำริ 

 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.   

5012402 การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช            1(1-0-2) 
    Soil Management for Crop Production  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5012403 ปฏิบัติการการ
จัดการดินเพ่ือการผลิตพืช 

Co-requisite : 5012403 Soil Management Laboratory 
for Crop Production  

ความสำคญัของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินท่ีมีปญัหา 
มลพิษทางดินและเทคโนโลยีการจดัการของเสีย ความเสื่อมโทรมของ
ดิน การควบคุมและการจัดการดินสำหรับการปลูกข้าว พืชไร่ และพชื
สวน เทคโนโลยีการจัดการดินตามแนวพระราชดำริ   

  
Importance of soil, management technology of 

problem soil, soil pollution and waste management 
technology, soil degradation, soil control and 
management for rice plantations, field crops and 
horticultural crops, and soil management technology  
based on the royal theory. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5012403 ปฏิบัติการจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช            2(0-4-2) 
    Soil Management Laboratory for Crop Production  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5012402 การจัดการดิน
เพ่ือการผลิตพืช 

Co-requisite : 5012402  Soil Management for 
Crop Production  

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
    ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดินที่มีปัญหาด้านกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ ด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
    Practice management the soil with physical, 

chemical, and biological problems through Good 
Agricultural Practices (GAP). 

 5083103 เทคโนโลยีการจดัการศัตรูพืช            1(1-0-2) 
    Plant Pest Management Technology  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5083104 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 

Co-requisite : 5083104 Plant Pest Management 
Technology Laboratory 

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย การจัดการ
ศัตรูพืช และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมศัตรูพืช 

    Basic concepts of plant pests, damage, pest 
management, and technology usage in preventing and 
controlling plant pests. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5083104 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช        2(0-4-2) 
    Plant Pest Management Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5083103 เทคโนโลยีการ
จัดการศัตรูพืช 

Co-requisite : 5083103 Plant Pest Management 
Technology 

    ปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ความ

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
เสียหาย วิธีการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมศัตรูพืช     

Practice basic concepts of plant pests, damage, 
pest management, and technology usage in preventing 
and controlling plant pests.  

5112103 การจัดการน้ำเพ่ือการผลิตพืช               3(2-2-5) 
   Water Management for Crop Production 
   ความหมายและความสำคัญของการจัดการน้ำเพื่อการผลิต

พืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ ดิน และพืช ระบบการให้น้ำแก่พืช การ
ผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีการให้น้ำที่ทันสมัย และการประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเพื่อการผลิตพืช 

   Meaning and importance of water management 
for crop production, soil, water and plant relationships, 
irrigation systems, crop production by modern irrigation 
technologies, and the business related to irrigation systems 
for crop production. 

 ย้ายไปเป็นวิชาเลือกเอก ของวิชาเอกเทคโนโลยี
การผลิตพืช 

5161301 เทคโนโลยีการผลิตผัก                 3(2-2-5) 
   Vegetable Production Technology 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชผัก สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช้
พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูกและการดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการปลูกผัก การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
การแปรรูปและการตลาด   

5161302 การผลิตพืชผัก              3(2-2-5) 
    Vegetable Crop Production  
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชผัก สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ

การเจริญเติบโตและผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การ
เลือกใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูก การดูแลรักษา การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกผัก การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการตลาด      

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ 
และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
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. 

Basic concepts in vegetable crops, environmental 
factors effecting growth and vegetable crop products, 
planning of vegetable crop cultivation, selection of 
varieties and seeds, planting and treatment, modern 
technology usage in the vegetable crop cultivation, 
harvesting and post-harvesting, processing and marketing. 

5162602 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่                3(2-2-5) 
   Field Crop Production Technology 
   ความหมายและความสำคัญของพืชไร่ การจำแนกพืชไร่  

พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ การพิจารณาพื้นที่ปลูก การปลูกและการดู 
และรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ การแปรรูป 
และการตลาด 

   Meaning and importance of field crop production 
technology, classification, economic field crops, 
considering planting area, planting and management, 
harvest and post-harvest,  processing and marketing. 

5162603 การผลิตพืชไร่              3(2-2-5) 
    Field Crop Production  
    ความหมายและความสำคัญของพืชไร่ การจำแนกพืชไร่ 

พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ การพิจารณาพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ การแปรรูป
และการตลาด 

    Definition and importance of field crop production, 
classification of field crops, economic field crops, cultivation 
area consideration, cultivation, treatment, harvesting and post-
harvesting,  processing and marketing. 

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ 
และมีความทันสมัยมากข้ึน 

5163403 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ             3(2-2-5) 
   Technology of Floriculture and Ornamental Plant 

Production       
   ความหมายและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทและ

ลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ไม้ดอกและ
ไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูก และ 
การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และการตลาด

5163405 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ             3(2-2-5) 
    Floriculture and Ornamental Plant Production 

   ความหมายและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ 
ประเภทและลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโต ไม้ดอกและไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การ
ขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับและการตลาด 

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครอบคลมุเนือ้หาการเรยีนรู้ 
และมีความทันสมยัมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ไม้ดอกไม้ประดับ 

   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. 

   Definition, importance, kinds and characteristics 
of floriculture and ornamental plants, factors affecting the 
growth, economic floriculture and ornamental plants, 
propagation, cultivation, treatment, technology usage in 
floriculture and ornamental plant production and 
marketing.  

5163502 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล                3(2-2-5) 
   Pomology Production Technology 
    ความหมายและความสำคัญของไม้ผล การจำแนกประเภท

และสรีรวิทยาของไม้ผล ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ การปลูกและการดู
และรักษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้ผล การเก็บเกี่ยวและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล 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. 

5163503 การผลิตไม้ผล              1(1-0-2) 
    Pomology Production  

  ความหมายและความสำคัญของไม้ผล การจำแนกประเภท
และสรีรวิทยาของไม้ผล ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ การปลูกและการดูแล
รักษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้ผล การเก็บเกี่ยวและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล การแปรรูปและการตลาด 

Definition and significance of pomology, classification 
and physiology of pomology, economic pomology, cultivation, 
treatment, use of technology in pomology production, 
harvesting and post-harvesting, processing, and marketing 

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ 
และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5163505  ปฏิบัติการการผลิตไม้ผล                         2(0-4-2) 
Pomology Production Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5163503 การผลิตไม้ผล 
Co-requisite : 5163503 Pomology Production 
 

แยกรายวิชาทฤษฎีและปฏิบั ติการเพื่ อ ให้
สอดคล้องตาม มคอ.1 และเพื่อให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปรบัตัว การ

ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว 
การแปรรปู และการผลิตผลไม้ทีส่ำคัญทางเศรษฐกิจ 

Practice on botanical characteristics, adaptation, use 
of management technology, planting, maintenance. Harvesting, 
processing and production of economically important fruits 

5171101 การขยายพันธุ์พืช                                  3(2-2-5) 
   Plant Propagation 
   ความหมายและความสำคัญการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีการต่าง ๆ การดูแลรักษา 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. 

 

5171102 การขยายพันธุพื์ช                                  1(1-0-2) 
    Plant Propagation  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  5171103 ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช 
Co-requisite : 5171102 Plant Propagation Laboratory 

    ความหมายและความสำคัญของการขยายพันธ์ุพืช ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อการขยายพันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชโดย
วิธีการต่าง ๆ การดูแลรักษาและการตลาด 

    Definition  and importance of plant propagation, factors 
affecting plant propagation, steps and techniques of plant 
propagation by various methods, treatment and marketing. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5171103 ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช             2(0-4-2) 
    Plant Propagation Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  5171102 การขยายพันธุ์พืช 
Co-requisite : 5171102 Plant Propagation 

    ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและ 
ไม่อาศัยเพศ 

    Practice types of plant propagation: sexual and asexual. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
5172301 การพัฒนาพันธุ์พืช                  3(2-2-5) 

   Plant Variety Development   
   ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

พันธุ์พืช  พัฒนาการของการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย หลักการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืช และตัวอย่างพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่
ได้รับพัฒนาพันธุ์ในประเทศไทย   

   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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

 5173105 การผลิตเมลด็พันธุ์             1(1-0-2) 
    Seed Production  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5173106 ปฏิบัติการการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

Co-requisite : 5173106 Seed Production Laboratory  
การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และธุรกิจ

ผลิตเมล็ดพันธ์ุในประเทศไทย 
Seed production, harvesting, storage and commercial 

seed production in Thailand.  
 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5173106 ปฏิบัตกิารการผลิตเมล็ดพันธุ ์            2(0-4-2)

   Seed Production Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173105 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Co-requisite : 5173105 Seed Production 
การจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และการวิเคราะห์คุณภาพ

เมล็ดพันธ์ุ 
Management in seed production field and seed 

quality Analysis. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5173204 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว             1(1-0-2) 
    Post-harvest Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว 

Co-requisite : 5173205 Post-harvest Technology Laboratory  
    บทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปัจจัยส่งผลต่อ

ปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว 
คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการ
เก็บรักษาผลผลิตของพืช 

    Roles and importance, damage and factors 
affecting quantity and quality of crops, physiological 
changes, harvesting, quality and standard of crops, 
diseases and insect pests, packaging, transportation and 
storage of commodity crops. 

 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 



229 
229 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5173205 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว          2(0-4-2) 

    Post-harvest Technology Laboratory  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173204 เทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยว  
Co-requisite : 51 7 3 20 4 Post-harvest Technology

   ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ ความเสียหาย
และปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุ
ภัณฑ์ การขนส่ง และการเก็บรักษาผลผลิตของพืช   

Practice roles and importance, damage, factors 
affecting quantity and quality of crops, physiological 
changes, harvesting, quality and standard of crops, 
diseases and insect pests, packaging, transportation and 
storage of commodity crops. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5173412 เทคโนโลยีชวีภาพทางพืช             3(2-2-5) 
    Plant Biotechnology 
    ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช  การปลูกพืชไร้ดิน พืชดัดแปลงพันธุกรรม นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพพืช 

Basic concepts of plant biotechnology, plant 
tissue culture, hydroponic plant culture, Genetically 
Modified Crops (GMO), innovation of plant biotechnology. 

 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง แขนงวิชาการผลิตสัตว์ กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
 

 5004920 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์            1(1-0-2) 
    Seminar in Animal Production Technology 
    ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ  งานวิจัย หรืองานวิทยาการ

ใหม่ทางด้านการผลิตพืชทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อทำ
รายงานและนำเสนอต่อท่ีประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาสัมมนา 

Search for documents, information, researches, 
or new science discoveries in domestic or international 
animal production topics to write a report and make a 
presentation, approved by advisors. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

5181101 การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ              3(2-2-5) 
             Production and Farm Management of Boiler 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการ
จัดการฟาร์มสัตว ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพการผลิต 
ไก่เนื้อ เศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่เนื้อท่ีเป็น
การค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือน
และอุปกรณ์อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ 
แบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต  
การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ  ธุรกิจและ
การตลาดไก่เนื้อ 

5181102 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ               1(1-0-2) 
             ฟาร์มไก่เนื้อ   
             Broiler Production and Farm Management Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการ
ผลิตและจัดการฟาร์มสัตว ์

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 
Management Technology  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181103  ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ  

Co-requisite : 5181103 Broiler Production and 
Farm Management Technology Laboratory 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
Study and practice on the importance and status 

of boiler production of domestic economy and abroad, 
commercial boiler production by 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. 
 

    ความสำคัญ และสภาพการผลิต ไก่ เนื้ อ  เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่เนื้อที่เป็นการค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและ
อุปกรณ์อาหาร การให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มไก่เนื้อแบบ 
ต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต  
การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ  ธุรกิจ
และการตลาดไก่เนื้อ 

    The importance and broiler production condition in 
domestic and international economy, commercial broiler 
production focusing on the suitability of the local, varieties 
and selection, broiler housing and equipment, feed and 
feeding, various systems of broiler farm management, factors 
affecting farm management, production planning, 
administration and management of farming techniques at 
different stages, broiler business and marketing. 

 5181103 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 
             ฟาร์มไก่เนื้อ   

    Broiler Production and Farm Management 
Technology Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181102  เทคโนโลยี
การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ 

Co-requisite : 5181102 Broiler Production and 
Farm Management Technology  

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
    ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ 

อาหารและการให้อาหาร และเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในไก่เนื้อ 
    Practice selection, breeding, broiler housing, and 

equipment, feed and feeding, and farming techniques at 
different stages of broiler. 

5181401 เทคโนโลยีอาหารสตัว์              3(2-2-5) 
   Animal  Feed  Technology 
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญด้าน

อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป  การวิเคราะห์  
การประเมินคุณภาพของอาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์  
ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาและวิธีการนำไปใช้เลี้ยง
สัตว์  การคำนวณสูตรอาหารตามความต้องการของสัตว์เลี้ยงแต่ละ
ชนิดในระยะต่าง ๆ 

   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. 

5181402 เทคโนโลยีอาหารสตัว์             3(2-2-5) 
    Feed Technology 
    ความหมายและความสำคัญด้านอาหารสัตว์ อุตสาหกรรม

การผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป  การวิเคราะห์  การประเมินคุณภาพของ
อาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์  กรรมวิธีในการผลิต การเก็บ
รักษาและวิธีการนำไปใช้เลี้ยงสัตว์  การคำนวณสูตรอาหารตามความ
ต้องการของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดในระยะต่าง ๆ 

Definition, importance of the animal feed, 
general animal feed industry, analysis, animal feed quality 
evaluation, raw material characteristics in animal feed, 
production processes, storage and usage in animal 
feeding, calculation for food ration in accordance with the 
needs of different animals at different stages. 

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ 
และมีความทันสมัยมากข้ึน 

5182201 การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร             3(2-2-5) 
   Production and Farm Management of Swine 
 รายวิชาที่ ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและ 

การจัดการฟาร์มสัตว ์

5182202 เทคโนโลยีการผลิตและ                           1(1-0-2) 
             การจัดการฟาร์มสุกร   

    Swine Production and Farm Management  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการ

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพการผลิต

สุกรภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตสุกรที่เป็นการค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ์โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหาร
และการจัดการฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ฟาร์ม การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิค
การเลี้ยงในระยะต่าง ๆ 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. 
 

ผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว ์
Pre-requisite : 5181603  Animal Production and 

Farm Management Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182203 ปฏิบัติการ

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 
Co-requisite :  5 1 8 2 2 0 3 Swine Production and 

Farm Management Technology  
    ความสำคัญและสภาพการผลิตสุกรภายในประเทศและ

ต่างประเทศ การผลิตสุกรที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือน
และอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการ
ฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผน
การผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ 
ธุรกิจและการตลาดสุกร 

    The importance and swine production condition 
in domestic and international economy, commercial swine 
production focusing on the suitability of the local, swine 
types, selection, breeding, swine housing and equipment, 
feed and feeding, various types of swine farm 
administration and management, factors affecting farm 
management, production planning, administration and 
management of farming techniques at different stages, 
swine business and marketing. 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5182203 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 

             ฟาร์มสุกร   
    Swine Production and Farm Management Technology 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5182202 เทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 

Co-requisite : 5182202 Swine Production and 
Farm Management   

ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหาร และเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในสุกร 

Practice selection, breeding, swine housing, and 
equipment, feed and feeding, and farming techniques at 
different stages of swine. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

5182301 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ             3(2-2-5) 
   Production and Farm Management of Goats  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการ

จัดการฟาร์มสัตว ์
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพผลิตแพะ

ภายในประเทศ การผลิตแพะที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้
อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มแพะแบบต่าง ๆ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการฟาร์ม  การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการ
ด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ  ธุรกิจและการตลาดแพะ 

 

5182302 เทคโนโลยีการผลิตและการจดั                   1(1-0-2) 
             การฟาร์มแพะ    
             Goat Production and Farm Management Technology  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว ์

Pre-requisite : 5181603  Animal Production and 
Farm Management Technology  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182303 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 

Co-requisite : 5182303 Goat Production and Farm 
Management Technology Laboratory 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ้น 
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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. 
 

    ความสำคัญและสภาพการผลิตแพะภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การผลิตแพะที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์แพะ การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือน
และอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการ
ฟาร์มแพะแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผน
การผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะ 
ต่าง ๆ ธุรกิจและการตลาดแพะ 

The importance and goat production condition in 
domestic and international economy, commercial goat 
production focusing on the suitability of the local, selection, 
breeding, goat housing and equipment, feed and feeding, 
various systems of goat farm management, factors affecting 
farm management, production planning, administration and 
management of farming techniques at different stages, goat 
business and marketing. 

 5182303 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 
             ฟาร์มแพะ   

    Goat Production and Farm Management Technology 
Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5182302 เทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 

Co-requisite : 5182302 Goat Production and Farm 
Management Technology  

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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    ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ 

อาหารและการให้อาหาร และเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในแพะ 
    Practice selection, breeding, goat housing, and 

equipment, feed and feeding, and farming techniques at 
different stages of goat. 

5182401 การวิเคราะห์อาหารสัตว์              3(2-2-5) 
   Feed Analysis 
   ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย การเก็บ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ
การประเมินโภชนะชนิดต่าง ๆ ในอาหารสัตว์ 
            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. 

5182402 การวิเคราะห์อาหารสัตว์             1(1-0-2) 
    Animal Feed Analysis 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5182403 ปฏิบัติการการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์ 

Co-requisite :  5182403 Animal Feed Analysis  
Laboratory 

ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย หลักการเก็บ
ตัวอย่าง และการประเมินโภชนะชนิดต่าง ๆ ในอาหารสัตว์ 

Problems of animal feed usage in Thailand, 
principles of sample collection, and assessment of various 
nutrients in animal feed. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5182403 ปฏิบัตกิารการวิเคราะห์อาหารสัตว์            2(0-4-2) 
     Animal Feed Analysis Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182402 การวิเคราะห์อาหารสัตว ์
Co-requisite :   5182402 Animal Feed Analysis 

     วิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
     Analyze nutrient quantity in raw materials of 

animal feed.  

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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5183301 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ   3(2-2-5) 
             Production and Farm Management of Beef Cattle 

  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการ
จัดการฟาร์มสัตว ์

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพผลิตโคเนื้อ
ภายในประเทศ  การผลิตโคเนื้อที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสม
กับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์อาหารและการ
ให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อแบบต่าง ๆ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการฟาร์ม  การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการ
ด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ 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. 
 

5183303 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ               1(1-0-2) 
             การจัดการฟาร์มโคเนื้อ   

Beef Cattle Production and Farm Management 
Technology   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว ์

Pre-requisite : 5181603  Animal Production and 
Farm Management Technology  

รายวิชาที่ ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183304 ปฏิบั ติการ
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 

Co-requisite : 5183304 Beef Cattle Production and 
Farm Management Technology Laboratory 

    ความสำคัญและสภาพการผลิตโคเนื้อภายในประเทศ การ
ผลิตโคเนื้อที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ การ
คัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการ
จัดการฟาร์มโคเนื้อแบบต่าง ๆ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การ
วางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงใน
ระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการตลาดโคเนื้อ 

The importance and beef cattle production 
condition in domestic economy, commercial beef cattle 
production focusing on the suitability of the local, 
varieties,  selection,  beef cattle housing and equipment, 
feed and feeding, various systems of beef cattle farm 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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management, factors affecting farm management, 
production planning, administration and management of 
farming techniques at different stages, beef cattle business 
and marketing. 

 5183304 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและ               2(0-4-2) 
             การจัดการฟาร์มโคเนื้อ   

Beef Cattle Production and Farm Management 
Technology Laboratory  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5183303 เทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 

Co-requisite : 5183303 Beef Cattle Production and 
Farm Management Technology   

    ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหารและเทคนิคการเลีย้งในระยะต่าง ๆ ในโคเนื้อ 

Practice selection, breeding, beef cattle housing, 
and equipment, feed and feeding and farming techniques 
at different stages of beef cattle. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

5183501 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์              3(2-2-5) 
   Animal  Breeding  Techniques 
   เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการคัดเลือกและการผสม

พันธุ์สัตว์ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยใช้หลักพันธุศาสตร์ การบันทึกประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การคัดเลือกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ 

5183502 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์            3(2-2-5) 
      Animal Breed Development Techniques 
      เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการคัดเลือกและการผสม

พันธุ์สัตว์ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดโดยใช้หลักพันธุศาสตร์ การบันทึกประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การคัดเลือกและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ ์

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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   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. 

General and new techniques in selection and 
animal breeding, animal development plans based on the 
marketing demand using the principles of genetics, history 
record, information analysis and selection, applying 
biotechnology to animal breed development. 

5192101 สรีระวิทยาและกายวิภาคสตัว์เลี้ยงเบ้ืองต้น     3(2-2-5) 
  Introduction to Animal Physiology and Anatomy 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ

ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
   Study and Practice on the structure and function 

of various organ systems in animal body. 

5192102 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบ้ืองต้น      1(1-0-2) 
    Introduction to Animal Physiology and Anatomy 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5192103  ปฏิบัติการ
สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบ้ืองต้น 

Co-requisite : 5 1 9 2 1 0 3  Principle of Animal 
Physiology  and Anatomy Laboratory 

    โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 

Basic concepts of structures and functions of 
various organ systems in animal body.  

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5192103 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาค              2(0-4-2) 
             สัตว์เลี้ยงเบ้ืองต้น   

     Introduction of Animal Physiology and Anatomy 
Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5192102 สรีรวิทยาและ
กายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบ้ืองต้น 

Co-requisite: 5192102 Principle of Animal Physiology 
and Anatomy 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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    ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบ

ต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
    Practice structures and functions of various organ 

systems in animal body. 
 5193306 สุขภาพสัตว์และการสขุาภิบาลทั่วไป            3(2-2-5) 

    Animal Health and General Sanitation 
ลักษณะของโรคสัตว์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคในสัตว์ 

โรคต่าง ๆ และปรสิตที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ โรคใน
พระราชบัญญัติและโรคระบาด โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์  
การตรวจวินิจฉัยและการป้องกันกำจัดโรคต่าง ๆ การสุขาภิบาลสัตว์ 
พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

    Animal disease characteristics, factors affecting 
animal diseases, various diseases and parasites in livestock, 
animal diseases act and epidemics, contagiousness between 
humans and animals, diagnosis and prevention of various 
diseases, sanitation and animal epidemics act. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

 5193307 ยาและการใช้ยาสัตว์             3(2-2-5) 
    Animal Drugs and Usage   
    ปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของยา สารสังเคราะห์และสมุนไพรที่

ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ รูปแบบของยา ลักษณะและสรรพคุณของยา 
ต่าง ๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ การให้ยาสัตว์ 
ขนาดของการให้ยา การเก็บรักษายา กฎหมายและพระราชบัญญัติยา 
 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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    Practice kinds of drugs, synthetic substances and 

herbs used in animal husbandry, forms of drugs,  
characteristics and properties of various drugs activating with  
various systems in animal body, dosage for animals and 
dose,  drug storage, laws and drug act. 

 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

 

 5004921 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ          1(1-0-2) 
    Seminar in Crop Production Technology 
    การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการ 

ใหม่ ๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

    Discuss in group , make a presentation on new 
technologies, collect various information including problems 
related to aquaculture technology in Thailand or abroad. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5061155 มีนวิทยา              3(2-2-5) 
    Ichthyology 
    การแบ่ งกลุ่ มของปลา กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้ นฐาน 

ของระบบต่าง ๆ  เช่น ระบบหายใจ ระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว 
ระบบทางเดินโลหิต และระบบการสืบพันธุ์ของปลา เป็นต้น     

Classification of fish species, basic concepts of 
anatomy and physiology systems such as respiratory 
system, musculoskeletal system, muscles, movement, 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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blood circulating system and reproductive system of fish, 
etc. 

 5061315 นิเวศวิทยาแหลง่นำ้             3(2-2-5) 
    Aquatic Ecology   

ความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศของแหล่งเลี้ยง
สัตว์น้ำ วัฏจักรของสาร การแพร่กระจายของพืชและสัตว์ ประชากร 
มลพิษในแหล่งน้ำ การสงวนทรัพยากร และการศึกษานอกสถานท่ี 

Definition, importance, relationship between 
living things and environment in ecosystem, especially the 
aquatic ecosystem, biogeochemical cycle, distribution of 
plants and animals, population, pollution in water 
resources, resource conservation  and field trips. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5062158 เทคโนโลยีชีวภาพทางการ                        3(2-2-5) 
             เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

    Biotechnology in Aquaculture 
    ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพตอ่การเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ 

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ วิธีการและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์น้ำ 

    Importance of biotechnology for aquaculture, 
broodstock selection, methods and biotechnology 
involved in breeding, nursing and aquaculture. 

 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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 5062212 โภชนาการสตัว์นำ้             1(1-0-2) 

    Aquatic Animal Nutrition 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062213 ปฏิบัติการ

โภชนาการสัตว์น้ำ 
Co-requisite : 5062213 Aquatic Animal Nutrition Laboratory 

    ความต้องการสารอาหารของสัตว์น้ำ คุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหารสัตว์น้ำ รูปแบบของอาหารสัตว์น้ำ การสร้างสูตรอาหาร 
เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ การให้อาหารสัตว์น้ำ และมาตรฐานในการผลิต
อาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป 

    Nutrient requirements of aquatic animals, 
nutritional value of aquatic animal feed , types of aquatic 
animal feed, feed formulations for aquatic animal feeding 
and standard of aquatic animal feed production. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5062213 ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้ำ            2(0-4-2) 
    Aquatic Animal Nutrition Laboratory 

รายวิชาที่ ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062212 ปฏิบั ติการ
โภชนาการสัตว์น้ำ 

Co-requisite : 5062212 Aquatic Animal Nutrition 
    ฝึกวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการสัตว์น้ำ การตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์น้ำ การคำนวณสูตรอาหาร
สัตว์น้ำ การผลิตอาหารสัตว์น้ำและการให้อาหารสัตว์น้ำ 

    Practical laboratory in aquatic animal nutrition 
analysis, quality inspection of raw materials for aquatic 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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animal feed production, calculation of aquatic animal 
feed formula, aquatic animal feed production and aquatic 
animal feeding. 

 5062313 คุณภาพน้ำและการจัดการ             1(1-0-2) 
    Water Quality and Management   

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062314 ปฏิบัติการ
คุณภาพน้ำและการจัดการ 

Co-requisite : 5062314 Water Quality and Management 
Laboratory  

คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคนิคการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ และการจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสม    

Water quality for aquaculture, techniques for 
water quality analysis and water quality management. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน้ำและการจัดการ            2(0-4-2) 
    Water Quality and Management  Laboratory  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062313 คุณภาพน้ำและ
การจัดการ 

Co-requisite : 5062313 Water Quality and Management 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งทางด้าน

กายภาพ เคมี และชีววิทยา การใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ระบบน้ำหมุนเวียนและการจัดการ 

Practice water quality analysis in terms of 
physical, chemical and biological aspects, microbes usage 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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in aquaculture, the circulating water system and 
management. 

 5062411 โรคและปรสติสตัว์นำ้             1(1-0-2) 
    Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

รายวิชาที่ ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062412  ปฏิบัติการโรค 
และปรสิตสัตว์น้ำ 

Co-requisite : 5062412 Diseases and Parasites 
of Aquatic Animals Laboratory 

   ความหมาย ความสำคัญ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ชนิด ลักษณะ 
อาการ การป้องกัน การกำจัด การรักษาโรคและปรสิตที่สำคัญ 

Definition, importance, factors affecting diseases 
and parasites of aquatic animals, types, characteristics, 
clinical signs, prevention, elimination, therapy of important 
parasites and diseases.    

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5062412 ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ            2(0-4-2)  
    Diseases and Parasites of Aquatic Animals Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062411 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 
Co-requisite : 5062411 Diseases and Parasites 

of Aquatic Animals 
    ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำเบื้องต้น การตรวจ

และแยกเช้ือปรสิตและแบคทีเรียในสัตว์น้ำ เทคนิคการย้อมสีแกรม
แบคทีเรียและเทคนิคการเก็บ องค์ประกอบของเลือดสัตว์น้ำ  
การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ การตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำด้วย

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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วิธีการทางเนื้อเยื่อวิทยา และทางอณูชีววิทยา 

Practice basic marine biology examination, 
examination and separation of parasite and bacteria in aquatic 
animals, gram-staining techniques and techniques for 
collection, composition of aquatic animal blood, sensitivity 
testing to antibiotics, examination of aquatic animal health 
using histological methods and molecular biology. 

 5063156 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน            1(1-0-2) 
    Plankton Culture Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5063157 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 

Co-requisite : 5063157 Plankton Culture Technology 
Laboratory 

   ความหมายของแพลงก์ตอน บทบาทของแพลงก์ตอนในห่วง
โซ่อาหาร แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ การ
เก็บรักษา และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแพลงก์ตอน 

Definition of plankton, roles of plankton in the 
food chain, phytoplankton and zooplankton used in 
aquaculture,  the cultivation technology of phytoplankton 
and zooplankton, the storage and utilization of plankton. 
 
 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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 5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง              2(0-4-2) 

             แพลงก์ตอน   
    Plankton Culture Technology Laboratory 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5063156  เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 

Co-requisite : 5063156 Plankton Culture Technology 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช

และแพลงก์ตอนสัตว์ การเก็บรักษา และการยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
แพลงก์ตอน 

 Practice cultivation technology of phytoplankton 
and zooplankton, the storage and utilization of plankton. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 
 

5063159 งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ            1(1-0-2) 
    Technician Work in Aquaculture 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5063160 ปฏิบัติการงาน
ช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

Co-requisite : 5063160 for Technician Work Laboratory 
in Aquaculture 

ความปลอดภัยในงานช่าง ความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
สาขาต่าง ๆ เช่น งานช่างเชื่อมโลหะ งานช่างประปาและท่อส่งน้ำเพื่อ
การเกษตร งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานช่างไฟฟ้า รวมทั้งการใช้และ
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

Job safety, knowledge and understanding in 
various fields of technician work such as welding work, 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
plumber work and water pipe work for agriculture, 
reinforced concrete work, electrician work including the 
use and maintenance of small engines. 

 5063160 ปฏิบัติการงานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   2(0-4-2) 
             Technician work in Laboratory Aquaculture 

รายวิชาที่ ต้องเรียนควบคู่กัน : 5063159 งานช่างทาง 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

Co-requisite : 5063159 Technician Work in Aquaculture 
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเช่ือมช้ินงานด้วยไฟฟ้าและแก๊ส   การ

ติดตั้งระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร การวางผังและการหล่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก การเดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การใช้และ
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดเล็กทางการเกษตร 

Practice on welding work with electricity and 
gas, installation of water pipes for agriculture, planning 
and casting of reinforced concrete, electrical wiring, simple 
electrical connection, usage and maintenance of small 
agricultural engines. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5064615 การแปรรูปสตัว์นำ้             1(1-0-2) 
    Processing Aquatic Animal 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5064616 ปฏิบัติการการแปรรูป
สัตว์น้ำ 

Co-requisite : 5064616 Processing Aquatic Animal 
Processing Laboratory 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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    หลักการ วิธีการแปรและกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำ การ

ใช้เศษสิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มาตรฐานโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ  

 Principles, methods, and processes of aquatic 
animal processing, utilization of aquatic animal processing by-
product and standard of aquatic animal processing plant. 

 5064616 ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้ำ            2(0-4-2) 
Processing Aquatic Animal Processing Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5064615 การแปรรูปสัตว์น้ำ 
Co-requisite :  5064615 Processing Aquatic Animal 
ปฏิบัติการการใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี และวิธีการ

อื่น ๆ ในการแปรรูปสัตว์น้ำ ปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น้ำในท้องถิ่น 
ปฏิบัติการการออกแบบโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำตามมาตรฐานโรงงาน 

Practice thermal processing, refrigeration, 
chemical, and other ways in aquatic animals processing, 
production of local aquatic animal products and aquatic 
animal processing plant design. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5064901 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ            3(3-0-6) 
    Genetics Improvement of Aquatic Animal Technology 
    พั น ธุศ าสตร์ เชิ งคุณ ภ าพและปริม าณ ของสั ต ว์น้ ำ 

เทคโนโลยีชีวภาพ และการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ต้องการ
และสำคัญทางเศรษฐกิจ 

 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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Qualitative and quantitative genetics of aquatic 

animals, biotechnology and selection for genetic 
improvement and economical importance. 

กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะแขนง  แขนงวิชาการผลิตพืช กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะเอก  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  
 5003904 พ้ืนฐานการวิจยัทางเทคโนโลยีการผลิตพืช     3(2-2-5) 

Basic Research in Crop Production Technology 
ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ
อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย ตลอดจน 
การฝึกการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  

Research methodology and scope of research 
based on agricultural technology, finding research topics, 
stating research problems and research methodology, 
conclusion and discussion, writing research, research 
evaluation and practicing research proposal.  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

5013104 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์             3(2-2-5) 
   Organic Fertilizer Production Technology 
   ความหมาย ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ศึกษาขั้นตอนและ

เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อนำมาผลิต 
การนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์   โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  และ 
ภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำ
บรรจุภัณฑ์ การคำนวณค่าใช้จ่าย การจัดจำหน่าย และการประเมินผล 

      The meaning and importance of organic fertilizers, 

5013105 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์             3(2-2-5) 
    Organic Fertilizer Production  
    ความหมาย ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ขั้นตอนและ

เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อนำมา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดทำบรรจุภัณฑ์ การคำนวณค่าใช้จ่าย การจัดจำหน่าย
และการประเมินผล  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 



251 
251 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
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.    

Definition and importance of organic fertilizers, 
steps and techniques in using tools, equipment and local 
waste materials to the organic fertilizer production, 
applying appropriate technology and folk wisdom based 
on sufficiency economy philosophy, packaging, calculating 
costs, distribution and evaluation.   

5013205 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน              3(2-2-5) 
   Soil  Fertility   
   ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร ความเป็น

ประโยชน์  ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช 
บทบาทของจุลินทรีย์ดินต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใส่ปูน การใส่
ปุ๋ยและวัสดุอื่นๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 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. 

5013206 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน             3(2-2-5) 
    Soil Fertility 
    ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร 

ประโยชน์ ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช 
บทบาทของจุลินทรีย์ดินต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใส่ปูน การใส่
ปุ๋ยและวัสดุอื่น ๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

Factors affecting plant growth, plant nutrients, their 
benefits, the relationship of nutrients to plant growth, roles of 
soil microorganisms in soil fertility, liming, using fertilizers and 
other materials, soil fertility problem solving. 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

5014605 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน              3(2-2-5) 
   Soilless Culture Technology 
   ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของการปลูกพืชโดยไม่

ใช้ดิน ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน สารละลายและการเตรียมสารละลายธาตุ
อาหารพืช การปลูกและการจัดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และการตลาด 

5014606 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน             3(2-2-5) 
    Soilless Culture Technology  
    ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน 

ระบบการปลูกพืชไร้ดิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่
ปลูกแบบไร้ดิน สารละลายและการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช 
การปลูก การจัดการพืชไร้ดินและการตลาด 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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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. 

Definition, history and importance of soilless 
culture, soilless culture system, factors affecting the growth 
of soilless culture, nutrient solution and preparation, 
cultivation, soilless culture management and marketing. 

5083101 ศัตรูพืชและการจัดการ              3(2-2-5) 
   Plant Pest and Management 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศตัรูพืช ความเสียหาย วิธีการจดัการ 

และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมศตัรูพืช  
   Basic knowledge about plant pests, damage, pest management, 

and the use of technology to prevent and control of pests. 

 ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชา 5083103 เทคโนโลยี
การจัดการศัตรูพืช ที่ต้องเรียนควบคู่กับรายวิชา 
5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 

5083203  เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช              3(2-2-5) 
ในระบบฟาร์ม 
Plant Pest Insect Management Technology in 

Farm System 
   ความหมาย บทบาท และความสำคัญของแมลงในระบบ

ฟาร์มปลูกพืช แมลงศัตรูพืช วงจรชีวิต การเข้าทำลาย ความเสียหาย 
การจัดการและการใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมในการ
ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบฟาร์มปลูกพืช 

   Definitions, roles and important of pests in plant farm 
systems, plant pest, life cycle, destroy, damages, management 
and use of environmentally safety technology to control by 
integrated pest management in plant farm system. 

 

 ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชา 5083103 เทคโนโลยี
การจัดการศัตรูพืช ที่ต้องเรียนควบคู่กับรายวิชา 
5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
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 5112104 การจดัการนำ้เพ่ือการผลิตพืช            3(2-2-5) 

    Water Management for Crop Production 
    ความหมายและความสำคัญของการจัดการน้ำเพื่อการผลิต

พืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ ดิน และพืช ระบบการให้น้ำแก่พืช การ
ผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีการให้น้ำท่ีทันสมัย และการประกอบธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเพื่อการผลิตพืช 

Definition and importance of water management 
for crop production, relationship of water, soil and plants, 
irrigation systems, crop production with modern irrigation 
technologies and running  a business on irrigation systems 
for crop production. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

5163103 พืชเศรษฐกิจภาคใต้                 3(2-2-5) 
   Economic Crops of Southern Thailand     
   ความสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ ชนิด แหล่งปลูก 

เทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีการ
เก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 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. 

5163106 พืชเศรษฐกจิภาคใต้             3(2-2-5) 
   Economic Crops of Southern Thailand 
  ความสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ ชนิด แหล่งปลูก 

เทคโนโลยีในการปลูกและดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด  

Importance of major economic crops of Southern 
Thailand, species, planting areas, cultivation and 
treatment technologies, plant pest management, 
harvesting and post-harvesting technologies, processing 
and marketing. 

 
 

ปรับรหสัวิชา 
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5163104 พืชท้องถิ่นและการใชป้ระโยชน ์             3(2-2-5) 

   Application of Growth Regulators for Crop Production     
   พันธุ์พืชกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านปัจจัย

สี่ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์
เบื้องต้น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชที่สำคัญของคนไทย ปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาความหลากหลายของพืชท้องถิ่นที่ลดลง 

   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. 

5163107 พืชท้องถิ่นและการใชป้ระโยชน์            3(2-2-5) 
   Local Crops and Crop Utilization    
   พันธุ์พืชกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยสี่ 

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์
เบื้องต้น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชที่สำคัญของคนไทย ปัญหา
และแนวทางแก้ปัญหาความหลากหลายของพืชท้องถิ่นที่ลดลง  

Varieties and Thai’ ways of life from the past to 
the present, the four factors, traditions, arts, cultures, and 
religions, plant taxonomy and basic botanies, wisdoms 
related to Thais major plant species, problems and 
solutions to a decrease of the varieties of local plants. 

ปรับรหสัวิชา 

5163105 การประยุกต์ใชส้ารควบคุม                        3(2-2-5) 
             การเจริญเติบโตเพ่ือการผลิตพืช  

    Application of Growth Regulators for Crop Production     
    ความหมายและความสำคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโต

ของพืช ประเภทและชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ลักษณะ
และคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแต่ละกลุ่ม การใช้
ประโยชน์สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ และผล
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพชืต่อสภาพแวดล้อม 

    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. 

5163108 การประยุกต์ใช้สารควบคุม                       3(2-2-5) 
             การเจริญเติบโตเพ่ือการผลิตพืช  

    Application of Growth Regulators for Crop Production 
    ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและชนิดของสารควบคุม

การเจริญเติบโตของพืช ลักษณะและคุณสมบัติของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชแต่ละกลุ่ม การใช้ประโยชน์สารควบคุมการ
เจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ และผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชต่อสภาพแวดล้อม 

Definition, importance, categories, and types of 
plant growth regulators (PGRs), characteristics and 
properties of PGRs, the use of PGRs for economic crop 
production and effects of PGRs on the environment. 

ปรับรหสัวิชา 
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5163202 การจัดการโรงเรือนเพ่ือการผลิตพืช              3(2-2-5) 

   Housing Management for Crop Production 
   ความสำคัญของโรงเรือนปลูกพืช ประเภทของโรงเรือน การ

เลือกใช้โรงเรือนที่เหมาะสมกับการผลิตพืชเฉพาะอย่าง การจัดการ
โรงเรือน และเทคโนโลยีภายในโรงเรือน 

   Importance of housing for crop production, types 
of housing, selection and use of housing suitable for 
specific crop production, housing management and 
housing technology. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

5163203 การจัดสวนและการตกแต่งสถานที ่             3(2-2-5) 
   Landscape Gardening 
   ความสำคัญ ประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 

ทฤษฎีและองค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบและออกแบบจัดสวน 
ประเภทของการจัดสวนและหลักการจัดสวน  ประเภทต่าง ๆ
องค์ประกอบของการจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุ์ไม้ วิธีการปลูก
หญ้าและพันธุ์ไม้ ในสวน การบำรุงรักษาสวน การคำนวณค่าใช้จ่ายใน
การจัดสวน 

   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. 

 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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5163404 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้              3(2-2-5) 

   Orchid Production Technology 
   ประวัติและการพัฒนาการเลี้ยงกล้วยไม้ การจำแนกชนิด

ของกล้วยไม้ ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้  
โรงเรือนและวัสดุเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ การขยายพันธุ์ การปลูกและการ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การตลาดกล้วยไม้  

    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. 

5163406 การผลิตและการจัดการกล้วยไม้            3(2-2-5) 
    Orchid Production and Management 
    ประวัติและการพัฒนาการเลี้ยงกล้วยไม้ การจำแนกชนิด

ของกล้วยไม้ ปัจจัยที่ส่งต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้  โรงเรือน 
วัสดุเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การ
เก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด 

History and evolution of orchid culture, classification 
of orchids, factors affecting growth of orchids, nursery and 
planting materials of orchids, propagation, cultivation, 
treatment, harvesting and post-harvesting and marketing. 

ปรับรหสัวิชา 

5163503 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล             3(2-2-5) 
  Technology of Off-Season Pomology Production 
  ความสำคัญของการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล หลักการแนวคิด

ในการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล กรณีศึกษาการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาลบาง
ชนิด การเตรียมการก่อนการชักนำหรือบังคับให้ออกดอก การดูแล
ปฏิบัติขณะออกดอก และติดผล และการปฏิบัติต่อต้นไม้ภายหลังการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต 

  Importance of off-season pomology production, 
concepts, case studies, preparation before the induction or 
forced to flower, cultural care practices during the 
flowering and fruiting and practice after the harvesting. 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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5163603 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา               3(2-2-5) 

   Rubber Production Technology  
   การวางแผนการผลิตยางพารา การบันทึกข้อมูลการผลิต 

คุณสมบัติของพื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่  การขยายพันธ์และการ
เตรียมกล้ายาง วิธีการปลูก การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกัน
กำจัดศัตรูยางพารา การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกพืช
ร่วมและแซมยางพารา การกรีดยาง การแปรรูปและการใช้ประโยชน์  
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. 

5163605 การผลิตยางพารา              3(2-2-5) 
    Rubber Production  
    การวางแผนการผลิตยางพารา การบันทึกข้อมูลการผลิต 

คุณสมบัติของพื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่ การขยายพันธุ์ การเตรียม
กล้ายาง วิธีการปลูก การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดศัตรู
ยางพารา การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกพืชร่วมและ
แซมยางพารา การกรีดยาง การแปรรูป การใช้ประโยชน ์การจัดการและ
การตลาด 

Rubber production planning, recording production 
data, properties of  cultivated areas, preparation of areas, 
propagation, rubber seedling preparation, planting methods, 
cultural control, treatment, rubber pest protection, improving 
soil fertility, intercropping in rubber, tapping, processing, 
utilization, management  and marketing. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 

5163604 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ                3(2-2-5) 
   Coffee Production Technology 
   ความสำคัญและประวัติของกาแฟ สถานการณ์การผลิต

กาแฟของโลก ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของกาแฟ ชนิด พันธุ์และนิสัยการเจริญเติบโตของกาแฟ 
การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์กาแฟ การปลูกและการดูแลรักษา
ต้นกาแฟ การให้ปุ๋ยกาแฟ การตัดแต่งกิ่งกาแฟ การควบคุมโรคและ
แมลงศัตรูกาแฟ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การ
แปรรูป การบริโภค และการใช้ประโยชน์ การตลาดของกาแฟ 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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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. 
5163701 เทคโนโลยีการผลิตข้าว                 3(2-2-5) 

   Rice Production Technology 
   ประวัติและความสำคัญของข้าว ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

ต่อการปลูกข้าว การเตรียมดิน ความต้องการธาตุอาหารของข้าว สรีระ
วิทยา การเจริญเติบโต และการพัฒนาของข้าว พันธุ์และการปรับปรุง
พันธุ์ การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และศัตรูข้าว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
การแปรรูป และการตลาดข้าว 

   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. 

 
 
 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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5163801 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมนั               3(2-2-5) 

   Oil Palm Production Technology  
   ความหมายและความสำคัญของปาล์มน้ำมัน ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การเลือกพ้ืนท่ีปลูก การปลูกและการ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป และการตลาดปาล์มน้ำมัน 

   Meaning and importance of oil palm, botany, 
varieties, selection of planting areas, planting and 
management, harvesting, processing, and marketing. 

5163802 การผลิตปาล์มน้ำมัน             3(2-2-5) 
    Oil Palm Production  
    ความหมายและความสำคัญของปาล์มน้ำมัน ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูก  
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปและการตลาด 

Definition and importance of oil palm, botanical 
characteristic varieties, planting area selection, cultivation, 
treatment, harvesting, processing and marketing. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 

5173104 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ ์               3(2-2-5) 
   Seed Production Technology 
   ประโยชน์และความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิต

เมล็ดพันธุ์ผสมเปิด เมล็ดพันธุ์แท้ และเมล็ดพันธุ์ลูกผสม การปลูกและ
การดูแลรักษาพ่อแม่พันธุ์ การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ การทดสอบเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น การรับรองคุณภาพ
เมล็ดพันธ์ุ และการตลาดเมล็ดพันธ์ุ   

   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. 

 
 
 

 ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชา 5173105 การผลิต
เมล็ ดพั น ธุ์  ที่ ต้ อ งเรี ยนควบคู่ กั บ รายวิ ช า 
5173106 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์ อยู่ใน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
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5173202 เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยว                       3(2-2-5) 
             ผลิตผลของพืช     

   Post-harvest Technology of Crop Commodities  
   บทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปัจจัยที่มีผลต่อ

ปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว 
คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการ
เก็บรักษาต่อผลผลิตของพืช 

   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. 

 ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชา 5173204 เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว ที่ต้องเรียนควบคู่กับรายวิชา 
5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
              
 

5173404 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช             3(2-2-5) 
   Plant Tissue Culture Technology 
   ความหมายและความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

เครื่องมือและเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง การเลี้ยงโพรโตพลาส การปรับปรุงพันธุ์พืช
ในหลอดทดลอง การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในงานด้านต่าง ๆ 

   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. 

 
 

5173413 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช            3(2-2-5) 
    Plant Tissue Culture Technology 

ความหมาย ความสำคัญ เครื่องมือและเทคนิคการเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง  
การเลี้ยงโพรโตพลาส การปรับปรุงพันธุ์พืชในหลอดทดลอง  
การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในงานด้านต่าง ๆ 

Definition, importance, equipment and techniques 
of plant tissue culture, factors affecting plant tissue in vitro, 
protoplast culture, the development of varieties in vitro, 
applying tissue culture in various fields. 

ปรับรหสัวิชา 
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5173406 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช                3(2-2-5) 

   Plant Biotechnology 
   หลักพื้นฐานและประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชเพื่อการผลิตพืชและการปรับปรุง
พันธุ์พืช ผลผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช สถานการณ์ปัจจุบัน
และกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

   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.    

 ปรับรหสัวิชา 

5173405 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด              3(2-2-5) 
   Mushroom  Production Technology 
   ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด การจัดจำแนกชนิดของเห็ดที่

สำคัญของประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเช้ือและก้อนเช้ือ โรงเรือน
และสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดใน
ระดับการค้าและอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ 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. 

5173414 การผลิตเห็ด              3(2-2-5) 
   Mushroom Production  
   ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด การจำแนกชนิดของเห็ดที่สำคัญ

ของประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเช้ือและก้อนเช้ือ โรงเรือนและสภาพที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดในระดับการค้าและ
อุตสาหกรรม วิธีการเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ์  
การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

Biological properties of mushroom, classification of 
mushroom, types of mushroom in Thailand, spawn and infected 
mushroom preparation techniques, nursery and proper 
conditions for the growth of mushroom, commercial and 
industrial mushroom production, storage, processing, packaging 
and field trips. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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5173407 เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืช               3(2-2-5) 

   Plant Bioproduct Production Technology      
   ความหมาย ความสำคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสาร

ออกฤทธิ์ การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอย่างพืช เทคโนโลยีการ
ผลิตชีวภัณฑ์พืชและการใช้ประโยชน์ เช่น ชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน
และอุตสาหกรรมอาหาร สุขภัณฑ์ และสารกำจัดศัตรูพืช 

   Meaning and importance of plant 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. 

5173415 ชีวภัณฑ์พืช              3(2-2-5) 
    Plant Bio-Product  
    ความหมาย ความสำคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสาร

ออกฤทธิ์ การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอย่างพืช เทคโนโลยี
การผลิตชีวภัณฑ์พืชและการใช้ประโยชน์ เช่น ชีวภัณฑ์เพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร สุขภัณฑ์และสารกำจัดศัตรูพืช 

Definition, importance of plant bio product, types of 
the active ingredient, collection, preparation and extraction of 
plant samples, plant bio product production technology and 
utilization such as biologics for household and food industry, 
sanitary ware and bio pesticides. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 

5173408 เทคโนโลยีผลติภณัฑจ์ลุนิทรีย์               3(2-2-5) 
   Microbial Product Technology 
   เทคโนโลยีการคัดเลือก และการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มี

ประโยชน์ทางการเกษตร การพัฒนา การเตรียม และการประเมิน
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ในรูปแบบของเหลว 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. 

 
 
 

5173416 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย ์                3(2-2-5) 
    Microbial Product  
    เทคโนโลยีการคัดเลือก การเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มี

ประโยชน์ทางการเกษตร การพัฒนา การเตรียม การประเมิน
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และจุลินทรีย์ในรูปแบบของเหลวและของแข็ง  

Selection Technologies, increasing number of 
beneficial microorganisms for agriculture, development, 
preparation, microbial product evaluation: liquid and solid 
form. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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5173703 การผลิตผักอินทรีย์                  3(2-2-5) 

   Organic Vegetable Production 
   ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์ 

กระบวนการผลิตพืชผักด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผนการผลิต  
การจัดการดิน การจัดการน้ำ การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและ
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดผักอินทรีย์ 

   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. 

5173417 การผลิตพืชอินทรีย์             3(2-2-5) 
    Organic Plant Production  
    ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตพืชผัก

อินทรีย์ กระบวนการผลิตพืชผักด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผน 
การผลิต การจัดการดิน น้ำและศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวและการตลาด 

Definition, importance and standard of organic 
vegetable production, various vegetable production 
processes, production planning, soil, water and pest 
managements, harvesting, post-harvesting and marketing. 

ปรับรหสัวิชา 

5173704 การผลิตไม้ผลอินทรีย ์                 3(2-2-5) 
   Organic Pomology Production 
   ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตไม้ผล

อินทรีย์ การวางแผนการผลิต การจัดการดิน การจัดการน้ำ การ
จัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การตลาดไม้ผลอินทรีย์ 

Meaning, importance and standard of organic 
pomology production, production planning, soil, water and 
pest management, harvesting and post-harvesting and 
marketing of organic pomology. 

 
 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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5173705 การผลิตพืชไร่อินทรีย์                 3(2-2-5) 

    Organic Field Crop Production 
    ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตพืชไร่อินทรีย์ 

การวางแผนการผลิต การจัดการดิน การจัดการน้ำ การจัดการศัตรูพืช  
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดพืชไร่อินทรีย์ 

    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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

5173706 การเกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนว                    3(2-2-5) 
             พระราชดำริ    

    Royal Theory for Agriculture 
    แนวทางหรือหลักการในการบริหารงานและการจัดการ

ที่ดินและน้ำในการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และระดับ
ชุมชน แปลงสาธิตการเกษตรตามแนวพระราชดำริ โดยอาศัยหลักการ 
30-30-30-10 ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในหลักการและ
ความสัมพันธ์ของพืชสัตว์ในระบบนี้ 

    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 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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principle 30-30-30-10, practice in order to understand the 
relationship of plants and animals in this system.  
5174701 การจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์                   3(2-2-5) 

    Farm Management in Organic Agriculture     
    การวางแผนการจัดการฟาร์มเพื่อการผลิตพืช การผลิตสัตว์ 

และการผลิตสัตว์น้ำในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเหมาะสม การเลือก
พื้นที่ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในระบบ
ฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการศึกษากรณีตัวอย่างการ
จัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ 

    Farm management planning for crop-animal-
aquaculture production in organic agriculture systems 
appropriately, area selection according to the standard of 
organic agriculture, the use of renewable resources in the 
farm system to achieve maximum benefit and case studies 
of successful organic agriculture farm management.   

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

5174702 เทคโนโลยีการจัดการเกษตรอย่างย่ังยืน          3(2-2-5) 
Sustainable Agriculture Management Technology 
กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืนและผลที่เกิดขึ้น การพัฒนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
นโยบายการเกษตรและการจัดการทรัพยากร เพื่อประโยชน์ในการผลิตทาง
การเกษตร และการผลิตพืชในบริบทของเกษตรยั่งยืน  

    Concepts of sustainable agriculture and its 
implications, the development of appropriate technology, 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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the management and conservation of natural resources, 
agricultural policy and resource management for the 
benefit of agricultural production  and crop production in 
the context for sustainable agriculture. 
5204101 การตลาดสินค้าเกษตร              3(3-0-6) 

    Agricultural Marketing 
    ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสินค้าเกษตร 

ลักษณะพิเศษของสินค้าเกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิตและการ
บริโภค ประเภทต่าง ๆ ของตลาดและการกำหนดราคาสินค้าในแต่ละ
ตลาด หน้าที่และสถาบันการตลาดที่ส่งผลถึงการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อม
การตลาดและวิถีการตลาด การวางแผนการตลาด การรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเพื่อผลในการสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดและบทบาท
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสินค้าเกษตร 

    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. 

5203106 การตลาดสินค้าเกษตร             3(3-0-6) 
    Agricultural Commodity Marketing  
    หลักการตลาด การจัดการตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะ

พิเศษของสินค้าเกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิตและการบริโภค 
ประเภทต่าง ๆ ของตลาดและการกำหนดราคาสินค้าในแต่ละตลาด 
หน้าที่ของสถาบันการตลาดที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อม
การตลาดและวิถีการตลาด การวางแผนการตลาด การรวมกลุ่มของ
เกษตรกรเพื่อผลในการสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดและบทบาท
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสินค้าเกษตร 

Marketing principles, agricultural  commodity 
marketing management, specialty of agricultural commodities 
including supply and demand aspects, various types of 
markets, determination of prices in the markets, roles of 
marketing institutions affecting marketing margin and channel 
analysis, marketing planning, farmer group formation for 
marketing negotiation and  roles of government in agricultural 
commodity marketing. 

 
 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะแขนง  แขนงวิชาการผลิตสัตว์ กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะเอก  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
5003111 กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์และการปศุสัตว์            3(3-0-6) 

    Laws of Animals and Livestock 
    กฎหมายและพระราชบัญญตัิที่เกี่ยวกับสัตว์และปศสุัตว์ ท่ี

เกี่ยวกับการเลี้ยง การฆ่า การจำหน่าย การเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขต 
การส่งออกและการนำเข้าประเทศ พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง
สัตว์ป่า และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

    Laws and act related animal and livestock 
relating to killing, selling, transporting, exporting and 
importing, husbandry, wildlife preservation and protection 
act and other act. 

5003112 กฎหมายเกีย่วกบัสตัว์และการปศุสตัว์           3(3-0-6) 
    Laws of Animal and Livestock 
    กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสัตว์และปศุสัตว์ที่

เกี่ยวกับ การเลี้ยง การฆ่า การจำหน่าย การเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขต 
การส่งออกและการ นำเข้าประเทศ พระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า และพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Laws and act of animal and livestock concerning 
animal husbandry, killing, selling, transporting animals 
across state lines, exporting and importing, wildlife 
preservation and protection act and other related acts. 

ปรับรหสัวิชา 

 5003905 พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   3(2-2-5) 
             Basic Research in Animal Production Technology 

    ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 
การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การ
สรุปและอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผล
งานวิจัย  ตลอดจนการฝึกการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  

Research methodology and scope of research 
based on agricultural technology, finding research topics, 
stating research problems and research methodology, 
conclusion and discussion, writing research, research 
evaluation and practicing research proposal. 

 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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5163702 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์             3(2-2-5) 

    Forage Crop Production Technology 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกประเภทและชนิดของ

พืชอาหารสัตว์  การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์  คุณค่าทางอาหาร  การปลูกสร้างและการจัดการทุ่ง
หญ้าและถั่ว การบำรุงรักษาทุ่งหญ้า การเก็บเกี่ยวและการถนอมพืช
อาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ 

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. 

5163703 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์            3(2-2-5)  
    Forage Crop Production Technology 
    ปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกประเภท ชนิดของพืชอาหารสัตว์  

การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่า
ทางอาหาร  การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่ว การ
บำรุงรักษาทุ่งหญ้า การเก็บเกี่ยว และการถนอมพืชอาหารสัตว์ การ
เก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ  

Practice classifications and types of forage crops, 
the utilization of forage crops, botanical characteristics, 
nutritive value, establishment and management of pasture 
and legume, pasture maintenance,  harvesting and preserving 
forage crops, samples collection of various animal feeds.  

ปรับรหสัวิชา 

5183101 การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่            3(2–2–5)  
    Production and Farm Management of Laying Hens 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการ
จัดการฟาร์มสัตว ์

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญ และสภาพการผลิตไก่
ไข่ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่ไข่ที่เป็น การค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มไก่ไข่แบบต่าง ๆ ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การบริหารและการ
จัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ  ธุรกิจและการตลาดไก่ไข ่

 

5183103 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่  1(1-0-2) 
             Laying Hens Production and Farm Management 
Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว ์

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and 
Farm Management Technology  

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183104 ปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตและ การจัดการฟาร์มไก่ไข่ 

Co-requisite : 5183104 Laying Hens Production 
and Farm Management Technology  Laboratory 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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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. 
 

    ปฏิบัติ เกี่ยวกับความสำคัญ และสภาพการผลิตไก่ไข่
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่ไข่ที่เป็นการค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและ
อุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มไก่ไข่แบบ
ต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต 
การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ  ธุรกิจ
และการตลาดไก่ไข่ 

    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. 

 5183104 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและ               2(0-4-2) 
             การจัดการฟาร์มไก่ไข่    

     Laying Hens Production and Farm Management 
Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5183103 เทคโนโลยีการ
ผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่ 

Co-requisite : 5183103 5183103 Laying Hens Production 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนด และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 



270 
270 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
and Farm Management Technology 

    ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหารและเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในไก่ไข่ 

Practice selection, breeding, laying hen housing, 
and equipment, feed and feeding, and farming techniques 
at different stages of laying hen.  

5183102 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก             3(2-2-5) 
    Incubation and Hatchery Management  
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟักไข่สัตว์ปีก คัพภะวิทยา

ของสัตว์ปีก ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการฟักไข่ โรงฟักและตู้ฟักไข่ การฟักไข่ 
การปฏิบัติต่อไข่ก่อนเข้าฟัก หลักและการปฏิบัติในการฟักไข่ การ
ประเมินผลการฟักการจัดการระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ในโรงฟักและตู้ฟัก  

    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. 

5183105 เทคโนโลยีการฟักไขแ่ละการจดัการโรงฟัก     3(2-2-5) 
     Incubation and Hatchery Management Technology 
     เกี่ยวกับการฟักไข่สัตว์ปีก คัพภะวิทยาของสัตว์ปีก ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการฟักไข่ โรงฟักและตู้ฟักไข่ การฟักไข่ การปฏิบัติต่อไข่ก่อน
เข้าฟัก หลักและการปฏิบัติในการฟักไข่ การประเมินผลการฟัก และ
การจัดการระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงฟักและตู้ฟัก  

Poultry incubation, embryology of poultry, factors 
affecting poultry incubation, hatchery and incubator, egg 
practices prior to hatching, principles and practices of 
incubation, evaluation of incubation, and various 
equipment managements in the hatchery and incubator. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 

5183302 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม            3(2–2–5) 
    Production and Farm Management of Dairy Cattle 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการ
จัดการฟาร์มสัตว ์

5183305 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม  1(1-0-2)  
Dairy Cattle Production and Farm Management 

Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการ

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและสภาพผลิตโคนม

ภายในประเทศ  การผลิตโคนมที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้
อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มโคนมแบบต่าง ๆ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการฟาร์ม  การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการ
ด้านเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ การจัดการน้ำนมและการตลาด 

    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, Dairy management and 
marketing. 
 

ผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว ์
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and 

Farm Management Technology 
รายวิชาที่ ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183306 ปฏิบั ติการ

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม 
Co-requisite : 5183306 Dairy Cattle Production 

and Farm Management Technology Laboratory 
    ความสำคัญและสภาพการผลิตโคนมเนื้อภายในประเทศ 

การผลิตโคนมที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ 
การคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบ
การจัดการฟาร์มโคนมแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม 
การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี้ยง
ในระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการน้ำนมและตลาด 

The importance and dairy cattle production 
condition in domestic economy, commercial dairy cattle 
production focusing on the suitability of the local, 
varieties,  selection,  dairy cattle housing and equipment, 
feed and feeding, various systems of dairy cattle farm 
management, factors affecting farm management, 
production planning, administration and management of 
farming techniques at different stages, milk management 
and marketing.      
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 5183306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ                2(0-4-2) 

             การจัดการฟาร์มโคนม   
    Dairy Cattle Production and Farm Management 

Technology Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5183305 เทคโนโลยีการ

ผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม 
Co-requisite : 5183305 Dairy Cattle Production and 

Farm Management Technology 
ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ 

อาหารและการให้อาหารและเทคนิคการเลี้ยงในระยะต่าง ๆ ในโคนม 
Practice selection, breeding, dairy cattle housing, 

and equipment, feed and feeding and farming techniques 
at different stages of dairy cattle. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 กำหนดและให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 

5183601 โรงเรือนและอุปกรณ์เพ่ือการผลิตสัตว์           3(2-2-5)  
    Housing  and  Equipment for Animal Production  
    รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ การ

พิจารณาที่ตั้งฟาร์ม การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สามารถใช้แรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การกำหนดตำแหน่งระบบการกำจัดของเสีย
จากสัตว์การกำหนดเส้นทางการขนส่งในฟาร์มปศุสัตว์ การประเมิน
ราคาต้นทุนของสิ่งก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ การศึกษา
เปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรือนระบบเปิดและ
ระบบปิด การคำนวณค่าต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบควบคุมอุณหภูมิของ
โรงเรือนระบบปิด 

5183606 โรงเรือนและอุปกรณ์เพ่ือการผลิตสตัว์  3(2-2-5) 
    Housing  and  Equipment for Animal Production     

รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ  
การพิจารณาที่ตั้งฟาร์ม การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สามารถใช้
แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การกำหนดตำแหน่งระบบการ
กำจัดของเสียจากสัตว์การกำหนดเส้นทางการขนส่งในฟาร์มปศุสัตว์ 
การประเมินราคาต้นทุนของสิ่งก่อสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์ 
การศึกษาเปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรือนระบบ
เปิดและระบบปิด การคำนวณค่าต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบควบคุม
อุณหภูมิของโรงเรือนระบบปิด 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
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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. 

Housing models and various equipment for 
animal husbandry, farm location consideration, building 
nursery and equipment for the effective usage, positioning 
animal waste systems, positioning the route of 
transportation in livestock, evaluating the costs of building 
nursery for animals, a comparative study of nursery and 
equipment in open and closed systems, calculating 
various values affecting temperature control system of 
closed system nursery. 

5183602 เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง            3(2-2-5)  
    Techniques of Specific Animal Husbandry 
    เลือกเรียนสัตว์ที่มีความน่าสนใจหรือมีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภท
และพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงดู
ในระยะต่าง ๆ การคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธ์ุ  ธุรกิจและการตลาด 

    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. 

 
 
 

5183607 เทคนิคการเลี้ยงสตัว์เฉพาะอย่าง            3(2-2-5) 
  Techniques of Specific Animal Husbandry 
  เลือกเรียนสัตว์ที่มีความน่าสนใจหรือมีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภท
และพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยง ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงดู
ในระยะต่าง ๆ การคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธ์ุ  ธุรกิจและการตลาด 

Select any interesting animals or local economic 
importance animals to study by focusing on types and 
varieties, nursery and feeding equipment, steps and 
methods  of culture at different stages, selection and 
breeding, business and marketing. 

ปรับรหสัวิชา 
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5183603 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน            3(2-2-5)  

    Integration of Livestock Enterprises 
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตว์ร่วมกับจัดการของ
เสียเพื่อเป็นอาหารหรือกับงานเกษตรอย่างอื่น อัตราการเลี้ยงแบบ
ผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใช้สมทบ การผลิต การจัดการ
วงจรการผลิต  ต้นทุนการผลิตและการจำหน่าย 

    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. 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกบับริบทของ
หลักสตูร 

5183604 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสัตว์              3(2-2-5) 
    Computers Using for  Animal  Production 
    ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ

โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์ม และ
งานอาหารสัตว์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูล  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ การจัดการข้อมูลทางสัตวบาลที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูล การทำบัญ ชีฟาร์ม  การสร้าง
แบบฟอร์มผลผลิต การคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น 
และการรายงาน 

 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อให้สอดคล้องกบับริบทของ
หลักสตูร 
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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. 
5183605 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย ์              3(2-2-5) 

    Organic Livestock Production 
    ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์

อินทรีย์ กระบวนการผลิตปศุสัตว์ด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผนการ
ผลิต การจัดการโรงเรือน การจัดการอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม 
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. 

5183609 การผลิตปศุสตัว์อินทรีย์             3(2-2-5) 
    Organic Livestock Production 
    ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์

อินทรีย์ กระบวนการผลิตปศุสัตว์ด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผนการ
ผลิต การจัดการโรงเรือน การจัดการอาหารและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ 

Definition, importance and standard of organic 
livestock production, livestock production processes in 
various ways, production planning, nursery, feeding and 
environment management and organic livestock marketing. 

ปรับรหสัวิชา 

5193102 การผสมเทียมสัตว ์   3(2-2-5) 
    Animal Artificial Insemination 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคและสรรีวิทยาของระบบ

สืบพันธุ์ของสัตว์ ระบบต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์ การรีดเก็บน้ำเช้ือ 
การประเมินคุณภาพน้ำเช้ือ  และการเจือจางน้ำเช้ือ การเก็บรักษา
น้ำเช้ือ การเป็นสัด เทคนิคการผสมเทียม ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมติด

5193104 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์            1(1-0-2) 
    Animal Artificial Insemination Technology 

สรีรวิทยาและกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ ระบบ
ต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์ การรีดเก็บน้ำเช้ือ การประเมินคุณภาพ
น้ำเช้ือ การเจือจางน้ำเช้ือ การเก็บรักษาน้ำเช้ือ การเป็นสัด เทคนิค
การผสมเทียม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดโรคทางระบบสืบพันธุ์และ 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากข้ึน 
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โรคทางระบบสืบพันธุ์และการแก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธ์ุสัตว์ 

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. 

การแก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์สัตว์ 
Physiology and anatomy of the reproductive 

systems of the animal, endocrine systems in reproductive 
systems, semen  collection, semen  evaluation, semen 
dilution, semen storage, estrus, artificial insemination 
techniques, factors affecting the infection in reproductive 
systems and problem solving of reproductive systems 

 5193106 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์         2(0-4-2) 
Animal Artificial Insemination Technology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5193104 เทคโนโลยี 

การผสมเทียมสัตว ์
Co-requisite: 5193104 Animal Artificial Insemination 

Technology 
โครงสร้างและการทำงานของระบบสืบพันธุ์ การประเมิน

ความสมบูรณ์พันธุ์ วงรอบการเป็นสัด และการตรวจการเป็นสัด  
การล้วงตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ผ่านทางทวารหนัก การตรวจอวัยวะ
สืบพันธุ์ภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจวินิจฉัยการตั้งท้อง 
และเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง 

Body structure and function of reproductive 
system, breeding soundness examination, estrous cycle 
and heat detection, rectal palpation, ultrasonography of 
reproductive organs, pregnancy diagnosis, reproductive 
biotechnology in livestock and companion animals. 

แยกวิชาทฤษฏี และปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ มคอ.1 และเพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัย
มากขึ้น 
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5193101 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว ์            3(2–2–5) 

    Animal Reproduction Technology 
    ศึกษาสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม กลไก

ควบคุมที่มีผลต่อกระบวนการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ 
ระบบการผสมพันธุ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสืบพันธุ์ 

    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. 

5193105 เทคโนโลยีการสบืพันธุส์ตัว์             3(2-2-5) 
    Animal Reproduction Technology 
    สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม กลไกควบคุม

ที่มีผลต่อกระบวนการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบพันธุ์ ระบบ
การผสมพันธุ์  เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสืบพันธุ์ 

Reproductive physiology of animals in farms, 
controlling mechanisms affecting reproduction process, 
factors affecting reproduction, breeding systems, 
reproductive technology, applying biotechnology to 
enhance the effectiveness reproduction. 

ปรับรหสัวิชา 

5193301 ยาและการใช้ยาสัตว์              3(2-2-5) 
    Animal Drugs and Usage 
    ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับชนิดของยา สารสังเคราะห์และ

สมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ รูปแบบของยา ลักษณะและสรรพคุณของ 
ยาต่าง ๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย สัตว์ ยาการให้สัตว์ 
ขนาดของการให้ยา การเก็บรักษายา 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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5193302 การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย       3(2-2-5) 

    Animal production  and  Safety Animal Products 
    ศึกษาระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย มาตรฐานฟาร์ม 

มาตรฐานผลผลิตเนื้อ นม ไข่ โรคและเช้ือจุลชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ การใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ สารตกค้างและ
สารพิษปนเปื้อน การตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์ 

    Study of safety animal production systems, 
standard farms, standard production of meat, Dairy 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. 

5193308 การผลิตสตัว์และผลิตภัณฑส์ตัว์ปลอดภยั      3(2-2-5) 
    Animal production  and  Safety Animal Products 

ระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐาน
ผลผลิตเนื้อ นม ไข่ โรคและเช้ือจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ การใช้สารเคมีในการเลี้ยงสัตว์ สารตกค้างและสารพิษ
ปนเปื้อน การตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์ 

The safety systems of animal production, the 
standard of farms, standard production of meat, milk, eggs, 
diseases, and microorganisms concerning animal 
production and animal products, chemical usages in 
animal husbandry, residue and toxic contaminants, 
examination of animal products. 

ปรับรหสัวิชา 

5193303 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์             3(2-2-5) 
    Meat Processing Technology 
    โครงสร้างและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ คุณสมบัติทางเคมี

และกายภาพของกล้ามเนื้อ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อเป็นเนื้อ 
การเตรียมสัตว์ก่อนฆ่า วิธีการฆ่า การจำแนกคุณภาพเนื้อ มาตรฐาน
โรงงานและอุปกรณ์ การนำเนื้อไปใช้ประโยชน์ การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ 
การแปรรูปเนื้อสัตว์ การบรรจุหีบห่อ 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 

5193309 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสตัว์            1(1-0-2) 
    Meat Processing Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5193310 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การแปรรูปเนื้อสัตว ์

Co-requisite : 5193310 Meat Processing Technology 
Laboratory 

ชนิดและองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพหลังการตาย หลักการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษา 

Types and composition of meat, quality changeห 
after slaughter, principles of meat product processing, 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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factories and equipment, the use of meat, preservation of 
meat, meat processing, packaging; marketing and products 
of meat. 

quality  control, packaging, and storage.  

 5193310 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว ์      2(0-4-2) 
     Meat Processing Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5193309 เทคโนโลยีการ
แปรรูปเนื้อสัตว์  

Co-requisite : 5193309 Meat Processing Technology 
ฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปเนื้อสัตว์ การควบคุมคุณภาพ 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทบดหยาบ ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภท
บดละเอียดอิมัลชัน ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทหมัก และผลิตภัณฑ์เนื้อที่
ผ่านการทำแห้ง เป็นต้น 

Practical laboratory in meat processing, quality 
control such as ground meat products, emulsion meat 
products, cured meat products,  and dried meat product, etc. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 ให้มีรายวิชาปฏิบัติ
และให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
 

5193304 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม             3(2-2-5)  
    Dairy Processing Technology 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบน้ำนม คุณภาพ

น้ำนม กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้านม โครงสร้างเต้านม ขบวนการ
กลั่นสร้างและองค์ประกอบของน้ำนม การตรวจสอบคุณภาพน้ำนม 
การฆ่าเชื้อเพื่อถนอมและรักษา คุณภาพ การเก็บรักษาน้ำนม การแปร
รูปและผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด กฎหมายเกี่ยวกับน้ำนม
และผลิตภัณฑ์ 

5193311 เทคโนโลยีการแปรรูปนำ้นม  1(1-0-2) 
Dairy Processing Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5193312 ปฏิบัติการ

เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม 
Co-requisite :  5193312 Dairy Processing Technology 

Laboratory 
องค์ประกอบของน้ำนม หลักการการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาน้ำนม   

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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Study and practice on Dairy composition, quality 

of Dairy, anatomy and physiology of the udders, udder 
structures, refined movement created and Dairy 
composition, quality inspection of Dairy, sterilized to 
cherish and maintain the quality, storage of Dairy, 
processing and products, packaging, marketing, laws on 
Dairy and products. 

Milk composition, principles of dairy product 
processing in different types, quality control and dairy 
storage.  

 5193312 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการแปรรูปนำ้นม          2(0-4-2) 
    Dairy Processing Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5193311 เทคโนโลยีการ
แปรรูปน้ำนม 

Co-requisite : 5193311 Dairy Processing Technology 
    ฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ เช่น 

น้ำนมพร้อมดื่ม ไอศกรีม โยเกิร์ต การควบคุมคุณภาพและการเก็บ
รักษาน้ำนม  

Practical laboratory in dairy product processing 
such as pasteurized dairy, ice-cream, yoghurt, quality 
control and dairy storage. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 ให้มีรายวิชาปฏิบัติ
และให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 
 

5193305 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว์           3(2-2-5)  
    Animal Waste Management Technology 
    ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเสียจากสัตว์ ปัญหา

มลภาวะที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของเสีย ระบบการจัดการ 
กรรมวิธีในการกำจัด  การนำของเสียไปใช้ประโยชน์  ปัญหาการใช้

5193313 เทคโนโลยีการจดัการของเสยีจากสตัว์          3(2-2-5) 
    Animal Waste Management Technology 
  คุณสมบัติของของเสียจากสัตว์ ปัญหามลภาวะที่เกิดจาก

การเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของเสีย ระบบการจัดการและกรรมวิธีในการ
กำจัด  การนำของเสียไปใช้ประโยชน์  ปัญหาการใช้ของเสียจากสัตว์

ปรับรหสัวิชา 
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ของเสียจากสัตว์และแนวทางในการแก้ไข การผลิตพลังงานทดแทน
จากของเสียจากสัตว์ และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

    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. 

และแนวทางในการแก้ไข การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียจาก
สัตว์ และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

Properties of animal wastes, the pollution 
problems from animal husbandry, waste characteristics, 
waste management systems and methods, waste usage, 
problems of animal waste usage and solutions, renewable 
energy production from animal wastes and reduction of 
greenhouse gas emission. 

5204102 ตลาดธุรกิจปศุสัตว์              3(3-0-6) 
    Livestock Business Marketing 
    ศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ภาวการณ์ตลาดและปริมาณปศุ

สัตว์ในประเทศไทย ราคา อุปสงค์ และอุปทานของปศุสัตว์ การ
วางแผนและการเขียนแผนธุรกิจปศุสัตว์ การทำบัญชีฟาร์ม การ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต และจัดทำ
รายงานสรุปผลการดำเนินธุรกิจปศุสัตว์ ตลาดปศุสัตว์ท้องถิ่นและ
ตลาดในประเทศ วิธีปรับปรุงการตลาด 

    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, the local livestock markets and domestic markets, 
how to improve the marketing. 

5204103 ตลาดธุรกจิปศุสตัว์             3(3-0-6) 
    Livestock Business Marketing  
    สถานการตลาดและปริมาณปศุสัตว์ในประเทศไทย ราคา 

อุปสงค์ และอุปทานของปศุสัตว์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การดำเนินธุรกิจปศุสัตว์และกิจการ
สหกรณ์ ตลาดปศุสัตว์ท้องถิ่นและตลาดในประเทศ วิธีปรับปรุง
การตลาด 

Market places and livestock quantity in Thailand, 
prices, demand and supply of livestock, production cost 
analysis, production efficiency analysis, livestock business 
and cooperative business, local livestock markets and 
domestic markets, ways of marketing improvement. 

ปรับรหัสวิชา 
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กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะแขนง  แขนงวิชาการผลิตสัตว์น้ำ กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะเอก  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  

 5003906 พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยี                   3(2-2-5) 
            การผลิตสัตว์น้ำ   

    Basic Research in Aquatic Animal Production Technology     
ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุป
และอภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย  
ตลอดจนการฝึกการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  

Research methodology and scope of research based on 
agricultural technology, finding research topics, stating research 
problems and research methodology, conclusion and discussion, 
writing research, research evaluation and practicing research proposal. 

 

 5061174 ความปลอดภยัทางนำ้สำหรับการ                3(2-2-5) 
             เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

    Life Safety in the Water for Aquaculture 
    ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ สภาพแหล่งน้ำและ

จุดเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายทางน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ การว่ายน้ำพื้นฐานและการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 

Basic concepts of safety in water , conditions of 
water resources and the risk to endanger the water for 
aquaculture, survival skills in water, basic swimming and 
assisting water victims. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5063163 การเพาะพันธุป์ลา             3(2-2-5) 

    Fish  Breeding 
    การคัดเลือก การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา ระบบสืบพันธุ์ 

หลักการ วิธีการเพาะพันธุ์  พัฒนาการของตัวอ่อนและลูกปลา  
การอนุบาลลูกปลา และการปรับปรุงพันธุ์ปลา 

The selection of fish species, broodstock 
cultivation, reproductive system, principles, breeding 
techniques, fish larvae development, fish larvae nursery 
and improvement  of fish species. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063164 สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง             3(2-2-5) 
    Invertebrate Aquatic Animals 
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง การแบ่ง

หมวดหมู่ รูปร่างลักษณะเด่น การแพร่กระจายของสัตว์น้ำไม่มีกระดูก
สันหลัง การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง และการศึกษาภาคสนาม 

Basic concepts of invertebrate aquatic animals, 
classification, dominant characteristics, the distribution of 
invertebrate aquatic animals, sample collection and field study.  

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063165 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ             3(2-2-5) 
    Principles of Aquaculture  
   หลักการ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกพื้นที่ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ 

วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง   
Principles, methods of site selection, aquatic 

animal species and cultured system and techniques. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5063166 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม            3(2-2-5) 

    Ornamental  Fish  Aquaculture Technology 
    ประเภท ลักษณะ ความเป็นอยู่ การคัดเลือก พ่อพันธุ์ แม่

พันธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรคพยาธิและการป้องกัน
รักษา ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม เช่น ภาชนะที่
ใช้เลี้ยง พันธุ์ไม้น้ำที่ใช้ในการจัดตู้ปลา ระบบการกรองน้ำ คุณสมบัติ
ของน้ำ และอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแต่ละชนิด 

Ornamental fish species, characteristics, 
wellbeing, broodstock selection, technology for 
ornamental fish culture, parasite diseases prevention and 
treatment, as well as equipment used in ornamental fish 
culture such as containers, aquatic plants used in an 
aquarium, water filtration systems, water characteristics  
and fish feed for each species.  

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063167 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล            3(2-2-5) 
    Marine Shrimp Aquaculture Technology 

เทคโนโลยี การเพาะเลี้ ยงกุ้ งทะเล การเลื อกสถานที่   
การเตรียมบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การให้อาหาร การป้องกันกำจัดศัตรู 
การดูแลรักษา และการตลาดของกุ้งทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกจิ 

Marine shrimp aquaculture technology, site 
selection, pond preparation for marine shrimp 
aquaculture, feeding, pest control, treatment and 
marketing of economically important marine shrimp. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5063168 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม            3(2-2-5) 

    Giant Freshwater Prawn Aquaculture Technology 
    ชีววิทยาของกุ้งก้ามกราม ลักษณะเพศ ฤดูผสมพันธุ์วางไข่ 

การคัดเลือกแม่กุ้ง การเพาะฟักและการอนุบาล การพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของตัวอ่อนและการเลี้ยง 

Biology of giant freshwater prawn, sex 
characteristics, breeding season, broodstock selection, 
hatching and nursing, development and growth of larvae 
and farming.  

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063169 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกจิ  3(2-2-5) 
    Economic Crab and Molluscs Aquaculture 

Technology     
ชีววิทยาของปูและหอยที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แหล่ง

เพาะเลี้ยง การจัดหาพันธุ์ รูปแบบการเลี้ยง ผลผลิต การป้องกันกำจัด
ศัตรู การดูแลรักษา การตลาด และการจัดการคุณภาพน้ำในการเลี้ยง 

Biology of economically important crabs and 
mollusks, breeding areas, sources of offspring for cultivation, 
farming forms, production, pest control, treatment, marketing 
and water quality management in farming. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063170 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน            3(2-2-5) 
    Integrated Aquaculture  
     หลักการ วิธีการเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการทำเกษตรสาขาอื่น ๆ 

ประเภทและวิธีการใช้เศษเหลือทางการเกษตรเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
Principles and techniques of integrated 

aquaculture combined with other agricultural activities, 
types and methods of using agricultural by-products for 
aquaculture.  

 5063171 เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช    3(2-2-5) 
    Aquaponics Technology   

ห ลั กก ารและการป ระยุ กต์ ใช้ เท ค โน โลยี ส ำห รั บ 
การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช การเตรียมพันธุ์ปลา การเตรียมต้น
กล้าพืชสำหรับปลูกร่วม  วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบระบบและ
โรงเรือน การควบคุมดูแล  ระบบการตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร
และคุณภาพน้ำเบื้องต้น รวมทั้งกระบวนการไนตริฟิเคชัน 
 Principles and application of technology for fish 
farming together with crop cultivation, selection of fish 
species and seedlings for the integration, materials, 
equipment, system and greenhouse design, control and 
treatment,  basic examination system of nutrient quantity 
and water quality including nitrification process. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063172 เร่ืองเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           3(3-0-6) 
    Selected Topics in Aquaculture 

หัวข้อที่น่าสนใจทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนำเสนอ
หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 

Interesting topics in aquaculture and make a 
presentation depending on each semester. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 



287 
287 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5063514 มาตรฐานฟาร์มและกฎหมายประมง           3(3-0-6) 

    Farm Standards and Fisheries Law 
    มาตรฐานฟาร์มสัตว์น้ำทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติและพระ
ราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

Standards for aquaculture farms in both public 
and private sectors, regulations related to aquaculture, 
ministerial regulations and regulations for fisheries. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063515 การสง่เสริมการประมง             3(2-2-5) 
    Fishery  Extension 

ความหมาย ความสำคัญ และขอบเขตของการส่งเสริมการ
ประมง  สภาพวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน  รูปแบบการส่งเสริม
การประมง  การเขียนโครงการ  การใช้โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม  
และการศึกษานอกสถานท่ี 

Definition, importance and scope of fisheries 
extension, folkways of local fishermen, kinds of fisheries 
extension, project writing, applying of multimedia in 
fisheries extension and field trips.  

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063516 การจัดการฟาร์มและธุรกิจการ                   3(2-2-5) 
             เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

    Farm and Aquaculture Business Management 
    หลักการทั่วไปในการจัดการทำฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผน 

การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การ

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
เขียนแผนธุรกิจ การตลาด ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการฟาร์ม 

General principles of aquatic animal farm 
management, planning, business management, economics 
of aquaculture, a business plan writing, marketing, 
problems and factors affecting  farm management. 

 5063517 การตลาดสินค้าสัตว์นำ้             3(2-2-5) 
    Marketing of Fishery Products 
    แนวคิดเบื้องต้น หลักการและบทบาทของการตลาดสินค้า

สัตว์น้ำ ในยุคปัจจุบัน การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบและ
ช่องทางการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ สภาวะการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ คุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าสัตว์น้ำ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการ
จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ 

Basic concepts, principles and roles of marketing for 
fishery products, marketing strategy planning, marketing forms 
and channels for fishery products, marketing condition of 
fishery products, qualities and standards of fishery products, 
new technology usage for fishery product marketing. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063617 เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยวและ                 3(2-2-5) 
             การดูแลรักษาสัตว์น้ำ   

Post-harvest Technology and Handling of 
Aquatic Animals 

 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 



289 
289 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
องค์ ประกอบทางเคมี ของสั ตว์ น้ ำ การเสื่ อมเสี ยและ 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำ หลักการและวิธีที่ เกี่ยวข้องกับ 
การเก็บรักษาความสดและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่งและ 
การเก็บรักษาสัตว์น้ำ 

Chemical composition of aquatic animals, 
spoilage and quality changes of aquatic animals, principles 
and methods related to freshness keeping and quality of 
aquatic animals after harvesting, transportation and 
aquatic animal storage. 

 5063618 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพ้ืนบ้าน             3(2-2-5) 
    Local Fishery Products 
    ชนิดของผลิตภัณฑส์ัตว์น้ำพ้ืนบ้านในท้องถิ่น กระบวนการ

ผลิตผลิตภณัฑส์ัตว์น้ำพ้ืนบ้าน บรรจุภณัฑ์ การเก็บรักษา ความ
ปลอดภัยในการบรโิภคผลติภณัฑส์ัตว์น้ำพ้ืนบ้าน มาตรฐานและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์นำ้พื้นบ้าน 

Types of local fishery products, processing of 
local fishery products, packaging, storage, consumption 
safety of local fishery products, standards and quality 
control of local fishery products. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063619 เทคโนโลยีการใช้ประโยชนจ์าก                  3(2-2-5) 
             สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง  

    Utilization of Agricultural and Fishery  
By-Products Technology      

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 



290 
290 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและสัตว์น้ำ 

เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ 

Utilization of agricultural and aquatic animal by-
products, contribute to value added or new products and 
economic benefits. 

 วิชาโครงการ  
 5004913 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ                   1(0-2-1) 

             วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
   Proposal of Professional Skill Development 

Project in Crop Production Technology 
   นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่

เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้า
ถึงปัญหาทางการเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิต
พืชตามความสนใจของผู้เรียน จัดทำแบบเสนอโครงการและสอบร่าง
โครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติทำโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

Apply knowledge and experiences to related 
projects or experiments in tasks, study and search for 
agricultural problems or agricultural technology in crop 
production, preparation of proposals and presenting 
special projects for approval by the committee. 

 
 

เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 



291 
291 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5004914 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ                   1(0-2-1) 

             วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
     Proposal of Professional Skill Development 

Project in Animal Production Technology 
     นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่

เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้า
ถึงปัญหาทางการเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิต
สัตว์ตามความสนใจของผู้เรียน จัดทำแบบเสนอโครงการและสอบร่าง
โครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติทำโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

Apply knowledge and experiences to related 
projects or experiments in tasks, study and search for 
agricultural problems or agricultural technology in animal 
production, preparation of proposals and presenting 
special projects for approval by the committee.  

เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 

 5004915 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ                   1(0-2-1) 
            วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  

    Proposal of Professional Skill Development 
Project in Aquatic Animal Production Technology 

    นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่
เกี่ยวข้องหรือนำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้า
ถึงปัญหาทางการเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิต
สัตว์น้ำตามความสนใจของผู้เรียน จัดทำแบบเสนอโครงการและสอบ
ร่างโครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติทำโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัต ว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 



292 
292 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
Apply knowledge and experiences to related 

projects or experiments in tasks, study and search for 
agricultural problems or agricultural technology in aquatic 
production, preparation of proposals and presenting 
special projects for approval by the committee. 

 5004916 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                    3(0-6-3) 
             ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช    

    Professional Skill Development Project in 
Crop Production Technology 

รายวิชาที่ ต้องเรียนมาก่อน  : 5004913 โครงร่าง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  

Pre-requisite : 5004913 Proposal of Professional 
Skill Development Project in Crop Production Technology 

    ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิต
พืช วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของ
โครงการและส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

Study and research on the special project in 
crop production, data analysis, presenting the study of the 
project and summiting the approved special project. 

 
 
 
 

เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 



293 
293 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5004917 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                    3(0-6-3) 

             ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   
Professional Skill Development Project in Animal 

Production Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5004914 โครงร่างโครงการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
Pre-requisite : 5004914 Proposal of Professional 

Skill Development Project in Animal Production Technology 
    ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิต

สัตว์ วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของ
โครงการและส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

Study and research on the special project in 
animal production, data analysis, presenting the study of 
the project and summiting the approved special project. 

เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 

 5004918 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ            3(0-6-3) 
             ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

Professional Skill Development Project in Aquatic 
Animal Production Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5004915 โครงร่างโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

Pre-requisite : 5004915 Proposal of Professional 
Skill Development Project in Aquatic Animal Production 
Technology 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 



294 
294 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
    ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิต

สัตว์น้ำ วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของ
โครงการและส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

Study and research on the special project in 
aquatic production, data analysis, presenting the study of 
the project and summiting the approved special project. 

กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เปลี่ยนแปลง  
 5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              2(1-2-3) 

ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  
    Preparation for Professional Experience in Crop 

Production Technology 
    จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พื้นฐานด้านการผลิตพืชและ

เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
Provide basic professional experience training in 

crop production and techniques in using agricultural tools 
and equipment.  

เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 

 5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             2(1-2-3) 
            ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

    Preparation for Professional Experience in 
Animal Production Technology 

    จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พื้นฐานด้านการผลิตสัตว์และ
เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

 

เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 



295 
295 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
Provide basic professional experience training in 

animal production and techniques in using agricultural 
tools and equipment. 

 5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี             2(1-2-3) 
             ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ   

    Preparation for Professional Experience in 
Aquatic Animal Production Technology 

    จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พื้นฐานด้านการผลิตสัตว์น้ำ
และเทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

Provide basic professional experience training in 
aquatic animal production and techniques in using 
agricultural tools and equipment.  

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

5004806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตสัตว์   6(640) 
    Field  Experience  Training  in  animal production 
    ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์  

ในองค์กรที่ เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำ
รายงานและนำเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ควบคุม 

    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. 
 

5004809 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี                        6(640) 
            ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

    Professional Experience in Animal Production Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5002810 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์ 
Pre-requisite : 5002810 Preparation for Professional 

Experience in Animal Production Technology     
ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์  

ในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำ
รายงานและนำเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ควบคุม 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 



296 
296 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
Provide job training enhancing professional 

experiences in animal production, in agricultural 
organizations either public or private sectors, writing 
reports and presenting practical work experience 
approved by committee. 

5004807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตพืช   6(640) 
    Field  Experience  Training  in  Crop Production 
    ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตพืช  

ในองค์กรที่ เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำ
รายงานและนำเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ควบคุม 

    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. 

5004808 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี                        6(640) 
            ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช   

    Professional Experience in Crop Production Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5002809 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตพืช 
Pre-requisite : 5002809 Preparation for Professional 

Experience in Crop Production Technology 
ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตพืช 

ในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำ
รายงานและนำเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ควบคุม 

Provide job training enhancing professional 
experiences in crop production, in agricultural organizations 
either public or private sectors, writing reports and presenting 
practical work experience approved by committee. 

 
 
 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากข้ึน 



297 
297 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
 5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี                        6(640) 

             ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  
     Professional Experience in Aquatic Animal 

Production Technology 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 5002811 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์น้ำ 
Pre-requisite : 5002811 Preparation for Professional 

Experience in Aquatic Animal Production Technology 
    ฝึกปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์น้ำ

ในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำ
รายงานและนำเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ควบคุม 

Provide job training enhancing professional 
experiences in aquatic animal production, in agricultural 
organizations either public or private sectors, writing 
reports and presenting practical work experience 
approved by committee. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ ำ ดั งนั้ น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

5004907 โครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์           (0-4-2) 
    Special  Project in  Animal Production  
    ทำการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการ

ผลิตสัตว์  วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ  รายงานผลการศึกษาของ
โครงการ และส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

 

 ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
    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             2(0-4-2)  

    Special  Project in  Crop Production  
    ทำการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการ

ผลิตพืช วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของ
โครงการ และส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

    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. 

 ยกเลิกรายวิชา 

กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา                2(90) 

   Cooperative Education Preparation 
   หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ ความรู้พื้ นฐานในการปฏิบัติ งาน การสื่อสาร และ      
มนุษยสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการนำเสนอการเขียนรายงาน 

กลุ่มสหกิจศกึษา 
7003507 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา              3(2-2-5) 
             สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร   

    Cooperative Education Preparative for 
    Agricultural Technology 
    หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
ความรู้พื้ นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์  

เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
   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. 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการนำเสนอการเขียนรายงาน 

Principles, concepts and processes of cooperative 
education. Related rules and regulations, basic knowledge 
and techniques in job application, basic knowledge and 
techniques in working, communication and human 
relations, personality development, quality management 
system in workplace, presentation techniques and report 
writing techniques. 

7000490 สหกิจศึกษา           6(0-640-0) 
    Cooperative  Education 

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 7000390 การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา 

Pre-requisite : 7000390 Cooperative Education 
Preparation     
              การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว  ตามโครงการ
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ 

    Work as a temporary employee, according to 
assigned projects, as well as the preparation of reports and 
presentations. 

 

7004507 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร         6(640) 
    Cooperative Education for Agricultural Technology  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 7003507 การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา 

Pre-requisite : 7003507 Cooperative Education 
Preparative for Agricultural Technology  
             การปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานตามโครงการ 
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ 

Working practice as a temporary employee, 
according to assigned projects, including reports and 
presentations.  

เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ลำดับที่ 1   นายคริษฐ์สพล  หนูพรหม 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2557 
ปริญญาตรี กษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2555 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  2550 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
คริษฐ์สพล หนูพรหม, อมรรัตน์ ชุมทอง และพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์. (2560). ผลของมูลโคและน้ำหมักชีวภาพ 

ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 25(4). 17 หน้า, 

627-638. TCI(1). 
อมรรัตน์ ชุมทอง, คริษฐ์สพล หนูพรหม, ศุภัครชา อภิรติกร และธัชวีร์ ขวัญแก้ว. (2559). ผลของน้ำหมักชีวภาพ

จากเปลือกจำปาดะด้วยเชื้อ Bacillus sp. ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ้ง. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์. 3(ฉบับพิเศษ III), 7 หน้า, M08/8-14. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม และฝนทิพย์ ทองนุ้ย. (2559). ผลของการเติมเส้นใยปาล์มน้ำมันลงในวัสดุปลูกต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตดอกของดาวเรืองกระถาง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 3(4). 6 หน้า,  
23-28. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม, พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์, วิเศฐ ชูเล็ก และสถาพร เพ็งเผา. (2559). การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของกะหล่ำดอกพันธุ์ทนร้อนในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24(4), 
9 หน้า, 552-560. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม, ศรายุทธ แก้วอาภรณ์, ศรัณยู เนียมรินทร์ และอดิศักดิ์ สิงสุด. (2559). ผลของน้ำส้มควันไม้
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24(3), 10 หน้า, 
469-478. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2558). การผลิตบรอคโคลีในจังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 33(3), 9 หน้า, 
100-108. TCI(1). 
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คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2558). การผลิตผักอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 23(ฉบับพิเศษ 6),  
15 หน้า, 955-969. TCI(1). 

Nooprom, K., & Santipracha, Q. (2015). Effect of varieties on growth and yield of yard long bean 
under Songkhla conditions, southern Thailand. Modern Applied Science. 9(13), 5 page, 
247-251. Scopus. 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
คริษฐ์สพล หนูพรหม, ช่อทิพย์ อังศุนิตย์ลาภา และอมรรัตน์  ชุมทอง. (2559). ผลของตาข่ายพรางแสงต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดกวางตุ้งในฤดูแล้งของจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6. 9 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี. 6 หน้า, 888-893. 

คริษฐ์สพล หนูพรหม, อมรรัตน์ ชุมทอง, และพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์. (2559). ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของบรอคโคลีพันธุ์ท็อปกรีนที่ผลิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสงขลา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 6. 9 กรกฎาคม 
2559. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 7 หน้า, 901-907. 

คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). ผลของวัสดุเพาะกล้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่อความงอกและ               
การเจริญเติบโตของต้นกล้าบรอคโคลี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6. 16-17 กุมภาพันธ์ 2559. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 8 หน้า,  
1172-1177. 

คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). ผลของการเด็ดยอดต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลสดของพริกขี้หนูพันธุ์บุตรสี. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 6. 16-17 กุมภาพันธ์ 
2559. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 8 หน้า, 1180-1184.  

ตำรา/หนังสือ 
คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). หลักการผลิตผัก. สหมิตรพัฒนาการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. 200 หน้า, 1-200. 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
 1. วิชาหลักการผลิตพืช  
 2. วิชาหลักการผลิตผัก  
 3. วิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต  
 4. วิชาการผลิตผักอินทรีย์  
 5. วิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร้ดิน  
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 6. วิชาหลักพืชศาสตร์  
 7. วิชาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ 
 8. วิชาการผลิตพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นภาคใต้  
 9. วิชาสัมมนาทางการเกษตร  
 10. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร  
 11. วิชาการเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเกษตรศาสตร์  
 12. วิชาการเตรียมฝึกทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  
 13. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร  
 14. วิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร  
 15. วิชาการผลิตพืชขั้นสูง  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ลำดับที่ 2    นางสาวอมรรัตน์  ชุมทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. เภสชัศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2552 
ปริญญาโท วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2547 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2542 
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คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. เทคโนโลยีชวีภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
ปริญญาโท วท.ม. กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
วนิดา  เพ็ชร์ลมุล, พูนสุข  ประเสริฐสรรพ์, อมรรัตน์  ชุมทอง และภวิกา  บุณยพิพัฒน์. (2558). ผลของสังกะสี 

และทองแดงต่อการเจริญ การสร้างสปอร์และการงอกของสปอร์ของเชื้อราบิววาเรีย. วารสารมหาวิทยาลัย
ทักษิณ. 3, 8 หน้า,  1-8. TCI(1). 

Petlamul, W. & Boukaew, S. (2019). Optimisation and Stabilisation of Cellulase and Xylanase 
Production by Beauveria bassiana. Environment Asia. 12(1), 9 p, 11-19. 

Boukaew, S., Petlamul, W., Suyotha, W. & Prasertsan, P. (2016). Simultaneous fermentative 

chitinase and β-1,3 glucanase production from Streptomyces philanthi RM-1-1-38 and 
their antifungal activity against rice sheath blight disease. BioTechnologia. 97, 4 p, 271-284. 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 

Sripornngam, T., Buakwan, N., Petlamul, W., Rattakul, K. and Shoosanuk, A. (2018). Target Groups 
and Promotion Factors in Development Related to Local Communities Participation in 
Preserving the Payabangsa Community at Satun Province. Veridian E-Journal. Silpakorn 
University. 6 p, 372-387. 
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Boukaew, S., Petlamul, W., Bunkrongcheap, R., Chookaew ThaiKabbua, T., Thippate, A. and 
Prasertsan, P. (2018). Fumigant activity of volatile compounds of Streptomyces philanthi 
RM-1-138 and pure chemicals (acetophenone and phenylethyl alcohol) against 
anthracnose pathogen in postharvest chili fruit. Crop Protection. 103, 8 p, 1-8. 

Petlamul, W., Sripornngam, T., Buakwan, N., Buakaew, S. & Mahamad, K. (2017). The Capability of 
Beauveria bassiana for Cellulase Enzyme Production. Proceedings of the 7th 
International Conference on Bioscience. Biochemistry and Bioinformatics. Bangkok.  
5 p, 62-66. 

Petlamul, W., Prasertsan, P. & Boukwan, N. (2015). Optimization of Shaking Speed and Aeration 
Rate for Spore Production of Beauveria bassiana BNBCRC from Biohydrogen Effluent of 
Palm Oil Mill. Proceeding of Ramkhamhaeng University International Research 
Conference “Navigating ASEAN in a Changing World. 2-3 September 2015 
Ramkhamhaeng University. 

Petlamul, W. & Prasertsan, P. (2015). Application of Response Surface Methodology for Spore 
Production Optimization of Beauveria bassiana Using Biohydrogen Effluent-Based 
Medium from Palm Oil Mill. Proceeding full paper (53rd KU Conference. 3-6th Feb 
2015). Kasatesart University. Bangkok, Thailand. 

 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
 1. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
 2. วิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  

3. วิชาการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4. วิชาจุลชวีวิทยาทางอาหาร 
5. วิชาวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 
6. วิชาการจัดการและการควบคุมศัตรูพืชขั้นสูง  
7. วิชาการบริหารการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

ประสบการณ์การทำงาน 

ช่วงปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 
2548-2548 ผู้ช่วยฝ่ายผลิต บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

 

ลำดับที่ 1  นายครวญ  บัวคีรี 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546 
ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 
ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2533 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ครวญ บัวคีรี, มงคล เทพรัตน์ และธัญจิรา เทพรัตน์. (2561). การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร 

ในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระวรุณ. 15(1), 8 หน้า, 130 - 137. TCI(1). 

Buakeeree, K. and Nualhnuplong, P. (2016). Effect of dietary protein and energy levels on growth 
performances and reproductive systemdevelopment in female Betong chicken (Gallus  
domesticus) during growing-pullet period. Khon Kaen Agriculture J. 44(3). 10 page, 469-478. TCI(1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
Buakeeree, K and Nualhnuplong, P. (2016). Effects of Photoperiod on Production Performances and 

Reproductive Development of Female Betong Chicken (Gallus domesticus). The 3rd IBCELC 
Conference Proceeding. Okinawa, Japan. 6 page, 45-51. 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาหลักการผลิตสัตว์  

2. วิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์ 

3. วิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

4. วิชาการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ 

5. วิชาเทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง  

6. วิชาการวิเคราะห์อาหารสัตว์  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

 

ลำดับที ่2   นายทวีศักดิ์  ทองไฝ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา  คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท  วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 
ปริญญาตรี  วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2539 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 

ทวีศักดิ์ ทองไฝ. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของหญ้าอาหารสัตว์หมักท่ีอายุการเก็บรักษา 4 เดือน  
ในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9  
“ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ย่ังยืนสู่ประเทศไทย 4.0”. 8-9 สิงหาคม 2560. อิมแพคอารีนา 
เมืองทองธานี, กรุงเทพมหานคร. 5 หน้า, 129-133. 

ทวีศักดิ์ ทองไฝ. (2559). การศึกษาคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าอาหารสัตว์หมัก 4 ชนิดในจังหวัด
สงขลา.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6. 15-16 
สิงหาคม 2559. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 6 หน้า, 986-991. 

ทวีศักดิ์ ทองไฝ. (2559). การศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของพืชอาหารสัตว์ 4 ชนิดในจังหวัด สงขลา. 
รายงานสืบเนื่องรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8. 
15 ธันวาคม 2559. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 7 หน้า, 144-150. 
 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
 1. วิชาหลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 
 2. วิชาการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 
 3. วิชาพืชอาหารสัตว์ 
 4. วิชาโรงเรือนและอุปกรณ์เพ่ือการผลิตสัตว์ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

 

ลำดับที่ 3    นางสาวปิยะนันท์  นวลหนูปล้อง  
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2545 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
Buakeeree, K. & Nualhnuplong, P. (2016). Effects of dietary protein and energy levels on growth 

performances and reproductive system development in female Betong chicken (Gallus 
domesticus) during growing-pullet period. Khon Kaen Agriculture Journal. 44 (3),  10 p, 
469-478. TCI(1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 

เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง, จีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์ และนัสวัล บุญวงศ์. (2561). รูปแบบการเลี้ยง
ไก่เบตงของเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
สัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7. 22-24 สิงหาคม 2561. โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่. 7 หน้า, 872-878. 

 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาหลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  
2. วิชาการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก  
3. วิชาการผลิตสัตว ์
4. วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
5. วิชาการผสมเทียม  
6. วิชาการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก  
7. วิชาหลักการผลิตสัตว์  
8. วิชาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
9. วิชาการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม  
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10. วิชาคณิตศาสตร์  
11. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์  
12. วิชาสัมมนาทางการเกษตร  

 

ประสบการณ์การทำงาน 

ช่วงปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

2551-2552 นักวิชาการ บริษัทอาหารสัตว์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

 

ลำดับที่ 1   นางสบาย  ตันไทย 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 
ปริญญาตรี วท.บ. วารชิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2528 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 
สบาย ตันไทย, อมรภัค ณ นคร และวัชรินทร์ รัตนชู.  (2562). การเลี้ยงปูนิ่ม (Scylla olivacea, Herbst 1796)  

ใน บ่อกุ้งร้างที่มีและไม่มีป่าชายเลนของชุมชนบ้านหัวทาง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล. รายงานสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3. 1-2 กุมภาพันธ์ 2562. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 10 หน้า, 1155-1164. 

 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาการประมงทั่วไป 
2. วิชาคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ  
3. วิชานิเวศวิทยาแหล่งน้ำ  
4. วิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
5. วิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ  
6. วิชาระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
7. วิชาเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืชแบบไร้ดิน 
8. วิชาการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
9. วิชาการส่งเสริมการประมง 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

 
ลำดับที่ 2   นายศรัณย์  รักษาพราหมณ ์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 
ปริญญาตรี ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 2534 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
  วิจิตรา  ตุ้งซี่ และศรัณย์  รักษาพราหมณ์. (2561). สมบัติบางส่วนของคอลลาเจนจากปลิงทะเลดำ (Holothuria 

leucospilota). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 26 (5), 767-776. TCI(1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 
ณิศา มาชู และศรัณย์ รักษาพราหมณ์. (2562). ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่อการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของ

อสุจิปลาดุกลำพัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน”. 9-10 พฤษภาคม 2562. โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ,่ สงขลา. 8 หน้า, 
102-109. 

ศรัณย์  รักษาพราหมณ์ และณัฐพล  ราชูภิมนต์. (2562). ผลของการทดแทนอาหารสำเร็จรูปด้วยเนื้อตาลผง 
ในการเลี้ยงกุ้งไบร์ทออเรนจ์ (Procambarus clarkii). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยภีาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 “Social Innovation : นวัตกรรมเพื่อสังคม”. 22 กุมภาพันธ์ 2562. 
อาคารอเนกปะสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, นครศรีธรรมราช. 5 หน้า, B56 - B60. 

ศรัณย์  รักษาพราหมณ์ และณัฐพล  ราชูภิมนต์. (2561). ผลของการทดแทนอาหารสำเร็จรูปด้วยไข่น้ำสด        
ในการเลี้ยงปลาทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 
“งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน”. 8-9 พฤษภาคม 2561. โรงแรมบีพี  
สมิหลา บีช, สงขลา. 5 หน้า, 637-641. 

ศรัณย์  รักษาพราหมณ์ และณัฐพล  ราชูภิมนต์. (2561). ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไข่น้ำในสูตรอาหารเลี้ยง
ปลาทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งท่ี 10. วันที่ 27-28 
มีนาคม 2561. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช. 5 หน้า, 1-5. 
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วิจิตรา ตุ้งซี่ และศรัณย์  รักษาพราหมณ์. (2559). การสกัดคอลลาเจนจากปลิงทะเลขาว (Holothuria scabra) และ
ปลิงทะเลดำ (Holothuria leucospilota). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัฒน์”. 15 ธันวาคม 2559. 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 9 หน้า, 1594-1602.  

ศรัณย์ รักษาพราหมณ์. (2559). ผลผลิตของไข่น้ำ (Wolffia sp.) ที่เลี้ยงด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมี. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8 “การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัฒน์”. 15 ธันวาคม 2559. อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต. 8 หน้า, 1482-1489.  

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาชวีวิทยาปลา 
2. วิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 
3. วิชาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
4. วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเบื้องต้น 
5. วิชาแพลงก์ตอนวิทยา 
6. วิชาแพลงก์ตอนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
7. วิชามีนวิทยา  

ประสบการณ์การทำงาน 
ช่วงปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

2539-2540 ผู้ประกอบการธุรกิจปลาสวยงาม ร้านปลาสวยงาม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

 

ลำดับที่ 3    นายมงคล เทพรัตน์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 
ปริญญาโท วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2542 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2538 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
พิชญานิภา กล่อมทอง, ทวีศิลป์ จีนด้วง, มงคล เทพรัตน์ และไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์. (2559). การประมาณ

ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางการสืบพันธุ์ในเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมเบลล์ภายใต้สภาพการเลี้ยง 
ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี. แก่นเกษตร. 44(ฉบับพิเศษ 2). 10 หน้า, 1-10. 

ครวญ บัวคีรี, มงคล  เทพรัตน์ และธัญจิรา เทพรัตน์. (2561). การพัฒนาการผลิตไก่เบตงในเชิงพาณิชย์ของ
เกษตรกรในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา. วารเกษตรพระวรุณ. 15(1). 8 หน้า, 130-137. 

Thepparat, M., Boonkum, W., Duangjinda, M., Tumwasorn, S., Nakavisut, S. and Thongchumroon, 
T. (2015). Genetic evaluation using random regression models with different covariance 
functions for test-day Dairy yield in an admixture population of Thailand goats. Animal 
Science Journal. 86. 6 p, 655–660. 

Puangdee, S., Duangjinda, M., Boonkum, W. Katawatin, S., Buaban, S. & Thepparat, M. (2017). 
Genetic associations between Dairy fat-to-protein ratio, Dairy production and fertility in 
the first two lactations of Thai Holsteins dairy cattle. Animal Science Journal. 88.  8 p, 
723–730. 

 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
2. วิชาการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 
3. วิชาการวางแผนการทดลอง 



 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

มาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ช 

ตารางเทียบองค์ความรู้ตามที่กำหนด 
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560  
กับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 
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ตารางเทียบองค์ความรู้ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
กับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี (4 ปี) 
จำนวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  30 หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 

 และวิทยาศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์  
- การพัฒนาบุคลากรและ

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  
- ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี

พ้ืนฐาน  

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (4 ปี) 
จำนวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
     และเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

- ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 

- การจัดการอุตสาหกรรม 
- วัสดุอุตสาหกรรม 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
  2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ 

 สาขา 
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

  2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

/ วิชาการบูรณาการการเรียนรู้ร่วม
การทำงาน 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
                                         

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  44 หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์  
- การพัฒนาบุคลากรและ

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  
- ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี

พ้ืนฐาน  
- ความปลอดภัยและอาชีวอนา

มัยในสถานประกอบการ 
- การจัดการอุตสาหกรรม 
- วัสดุอุตสาหกรรม 

ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
  2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
  - บังคับเรียน  31 หน่วยกิต 
  - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

  2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / 

วิชาการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ
การทำงาน 

ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาเฉพาะ ต้องเรียนวิชาทางทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาเฉพาะ เรียนวิชาทางทฤษฎี วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช และวิชาเอก
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 28 หน่วยกิต และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  
31 หน่วยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  1(1-0-2) 
5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  1(1-0-2) 
5001115 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6) 
5002111 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6) 
5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย  1(1-0-2) 
5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  1(1-0-2) 
5133104 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  3(3-0-6) 
5133105 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช  1(1-0-2) 



 
 

372 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  1(1-0-2) 
5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
5004919 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  1(1-0-2) 
5012402 การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช  1(1-0-2) 
5083103 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  1(1-0-2) 
5163503 การผลิตไม้ผล 1(1-0-2) 
5171102 การขยายพันธุ์พืช  1(1-0-2) 
5173105 การผลิตเมล็ดพันธุ์  1(1-0-2) 
5173204 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  1(1-0-2) 

รวม 28 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

373 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  1(1-0-2) 
5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  1(1-0-2) 
5001115 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6) 
5002111 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6) 
5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย  1(1-0-2) 
5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  1(1-0-2) 
5133104 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  3(3-0-6) 
5133105 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช  1(1-0-2) 
5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  1(1-0-2) 
5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
5004920 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  1(1-0-2) 
5181102 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ  1(1-0-2) 
*5182202 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร  1(1-0-2) 
*5182302 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ  1(1-0-2) 
5182402 การวิเคราะห์อาหารสัตว์  1(1-0-2) 



 
 

374 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5183303 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ  1(1-0-2) 
5192102 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น  1(1-0-2) 
5193104 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ 1(1-0-2) 

รวม 28 
*เลือกเรียน 1 วิชา 
 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  1(1-0-2) 
5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  1(1-0-2) 
5001115 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6) 
5002111 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6) 
5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย  1(1-0-2) 
5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  1(1-0-2) 
5133104 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  3(3-0-6) 
5133105 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 
5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช  1(1-0-2) 



 
 

375 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  1(1-0-2) 
5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
5004921 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  1(1-0-2) 
5062212 โภชนาการสัตว์น้ำ  1(1-0-2) 
5062313 คุณภาพน้ำและการจัดการ  1(1-0-2) 
5062411 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ  1(1-0-2) 
5063156 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 1(1-0-2) 
5063159 งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1(1-0-2) 
5064615 การแปรรูปสัตว์น้ำ 1(1-0-2) 
5064901 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ  3(3-0-6) 

รวม 31 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมวดวิชาเฉพาะ ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 
จำนวน 36 หน่วยกิต วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จำนวน 38 หน่วยกิต และ
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 36 หน่วยกิต 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  2(0-4-2) 
5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  2(0-4-2) 
5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 2(0-4-2) 
5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย  2(0-4-2) 
5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  2(0-4-2) 
5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 2(0-4-2) 
5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสัตว์ 2(0-4-2) 
5012403 ปฏิบัติการจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช 2(0-4-2) 
5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  2(0-4-2) 
5163505 ปฏิบัติการการผลิตไม้ผล 2(0-4-2) 
5171103 ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช 2(0-4-2) 

5173106 ปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์  2(0-4-2) 
5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว  2(0-4-2) 
5004913 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1(0-2-1) 



 
 

377 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5004916 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 3(0-6-3) 
*5004808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 6(640) 
*7004507 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  6(640) 

รวม 36 
*เลือกเรียน 1 วิชา 

 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  2(0-4-2) 
5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีการเกษตร  
2(0-4-2) 

5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 2(0-4-2) 
5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย  2(0-4-2) 
5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  2(0-4-2) 
5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 2(0-4-2) 
5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว ์ 2(0-4-2) 
5181103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ  2(0-4-2) 



 
 

378 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์(ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

*5182203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 2(0-4-2) 
*5182303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ  2(0-4-2) 
5182403 ปฏิบัติการการวิเคราะห์อาหารสัตว์  2(0-4-2) 
5183304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 2(0-4-2) 
5192103 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น  2(0-4-2) 
5193106 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ 2(0-4-2) 
5004914 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี

การผลิตสัตว์  
1(0-2-1) 

5004917 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  3(0-6-3) 
**5004809 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสตัว ์ 6(640) 
**7004507 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  6(640) 

รวม 38 
*เลือกเรียน 1 วิชา 
**เลือกเรียน 1 วิชา 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  2(0-4-2) 
5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีการเกษตร  
2(0-4-2) 

5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 2(0-4-2) 
5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย  2(0-4-2) 
5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  2(0-4-2) 
5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 2(0-4-2) 
5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 2(0-4-2) 
5062213 ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้ำ  2(0-4-2) 
5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน้ำและการจัดการ  2(0-4-2) 
5062412 ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ำ  2(0-4-2) 
5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน  2(0-4-2) 
5063160 ปฏิบัติการงานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  2(0-4-2) 
5064616 ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้ำ  2(0-4-2) 
5004915 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี

การผลิตสัตว์น้ำ  
1(0-2-1) 

5004918 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  3(0-6-3) 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (ต่อ) 
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

*5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 6(640) 
*7004507 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  6(640) 

รวม 36 
*เลือกเรียน 1 วิชา  

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ได้แก่ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  
  

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 29 หน่วยกิต 
กลุ่ม รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

5173604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ 
ใช้ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

3(2-2-5) 

 

 
การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 

 

กลุ่ม รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
การพัฒนา
บุคลากรและ
ฝึกอบรม 
ด้านเทคโนโลยี 

5133104 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

3(3-0-6) 

5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 1(1-0-2) 
5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 1(1-0-2) 
5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช  1(1-0-2) 
5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 1(1-0-2)  
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน  
 

 

กลุ่ม รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติงาน
เทคโนโลยี
พ้ืนฐาน 

5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

2(0-4-2) 

5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 2(0-4-2) 
5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ำเบื้องต้น 
2(0-4-2) 

5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 2(0-4-2) 
5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการ

จัดการฟาร์มสัตว์ 
2(0-4-2) 

 

 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
 

 

กลุ่ม รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
ความปลอดภัย
และอาชีวอนา
มัยในสถาน
ประกอบการ 

5133105 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร 

3(3-0-6) 

 



 
 

382 
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การจัดการอุตสาหกรรม 
 

 

กลุ่ม รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
การจัดการ
อุตสาหกรรม 

5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

 

 
วัสดุอุตสาหกรรม 

 

กลุ่ม รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
วัสดุ
อุตสาหกรรม 

5133106 เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

3(2-2-5) 

 

 


