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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) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า 

 
4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 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  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  

เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559 

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

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565  

 
8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และผลิตสัตว์น้้า 
 8.2 ผู้รวบรวมและจัดจ้าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ  
 8.3 ผู้รวบรวมและจัดจ้าหน่ายผลิตผลเกษตร 
 8.4  ผู้แปรรูปและจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร  
 8.5  นักวิชาการในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
 8.6 อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตวับัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การส าเร็จการศึกษา 
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 นายสันติ  หมดัหมัน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์
วท.บ. เทคโนโลยีการผลติสตัว์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2553 
2548 

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 

วิชาเอกเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์น้ า 

1 นางสบาย  ตันไทย 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 
วท.บ. วาริชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2535 
2527 

2 นายศรณัย์  
รักษาพราหมณ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

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
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถานที่ฝึกปฏิบัติการ
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถานีฝึกปฏิบัติการพืชสวน สถานีฝึกปฏิบัติการพืชไร่  สถานีฝึกปฏิบัติการฟาร์ม
สัตวบาล สถานีฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ อาคารปฏิบัติการ
อาหารฮาลาล ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน  
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากอิทธิพลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยอย่างกว้างขวางมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ล้วนน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ ามาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาประเทศ จะเห็นได้จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ ที่ต้องปรับโครงสร้างทางการศึกษา 
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเหมาะสม เกิดการผลักดันประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลาง  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0) ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศ  
ให้ความส้าคัญเป็นกลุ่มแรกในการพัฒนาให้สามารถเกิดเป็นเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) คือ  
กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส้าคัญของประเทศที่ครอบคลุมประชากรจ้านวนมาก  
ที่หากสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในภาคเกษตรได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะสามารถน้าพา
ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ในที่สุด  

 ดังที่กล่าวมา ชี้ให้เห็นว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับตัว สร้างนวัตกรรมที่บูรณาการ 
องค์ความรู้สมัยใหม่ กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการ มีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเตรียมพร้อมปรับโครงสร้างการผลิตให้เกิดความสมดุล มีเสถียรภาพ 
และความยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรต้องค้านึงถึงอิทธิพลจากพ้ืนฐานทางด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเจริญมากขึ้น ส่งผลให้หลักสูตรและการศึกษามีความจ้าเป็น
ที่จะต้องปรับตัว โดยต้องเป็นหลักสูตรเชิงรุกที่ช่วยให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้วยการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสู่ตลาดได้อย่าง
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รวดเร็ว จึงมีความจ้าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตามสถานการณ์ภายนอก ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งรองรับการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศเป็นส้าคัญ 

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

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่ านมา บัณฑิตที่ผลิตได้จากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา

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

1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีความใส่ใจในสุขภาพ
ของผู้บริโภค มีการน้านวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาใช้ ค้านึงถึงข้อก้าหนด การก้ากับดูแล
กฎหมายอาหาร กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรได ้

2. บุคลากรที่สามารถประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยผ่อนแรงหรือลดการใช้แรงงานคน  
ในภาคการผลิตการเกษตร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสังคมผู้สูงอายุ  

3. บุคลากรที่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเกษตรได้ สอดคล้องกับวัยแรงงานส่วนใหญ่ที่เป็น
กลุ่ม Generation Y ซ่ึงเติบโตมาในยุคของสังคมดิจิทัล  

4. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจการเกษตร สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 
ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมน้าไปต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถพัฒนาไป
ในด้านสร้างเส้นทางธุรกิจเกษตรรายใหม่ได้ 

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

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรจ้าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี

ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของการผลิตในภาคเกษตร และรองรับการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันจ้าเป็นต้องมีความรู้และทักษะแบบ
บูรณาการทั้งความรู้ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใช้ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูล
ที่น้าไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรทั้งระบบ ท้าให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนได้
ทันที ซึ่งจะมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถเป็นผู้ที่เข้าใจ
และปรับตัวเข้ากับโลกของอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้อย่างรวดเร็วได้ 

 จากแนวทางการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร
จึงต้องทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภค และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร ดังนั้นหลักสูตรต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการด้าเนินการธุรกิจเกษตร
อย่างครบวงจร โดยให้ความส้าคัญต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 

(1) การผลิตและพัฒนาผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ 
(2) สามารถน้าทักษะในการจัดการมาประยุกต์ใช้ในการด้าเนินธุรกิจเกษตรได้ 
(3) มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับการผลิตและการ

จ้าหน่ายผลผลิตเกษตร ตลอดจนสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ 
(4) มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ เกษตร หลักสูตรปรับปรุง  

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

และคุณธรรม” ในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ได้มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในรายวิชาที่มีความหลากหลายและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงได้มี
สอดแทรกและปลูกฝังทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะ และ
น้าเทคโนโลยีทางเกษตรไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได้  พันธกิจข้อ 2 “บริการวิชาการ และถ่ายทอด
เทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม”พันธกิจข้อ 4 “ส่งเสริม และ 
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด้าริ” และพันธกิจข้อ 5 “วิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสมองค์ความรู้ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น” มีการสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้า การวิจัย และการบริการ
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วิชาการทางด้านการเกษตรที่สามารถน้าไปพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นโดยบูรณาการการเรียนการสอน  
การวิจัย และบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมี
รายวิชาที่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด้าริ ให้ความส้าคัญในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการผลิตผลิตผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 

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

  13.1.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์  

  13.1.2 รายวิชาภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอนโดยสอนร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัดท้า มคอ.3 มคอ.5 
การจัดตารางเวลาเรียน ตารางเวลาสอบ และการจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐานความรู้  
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หมวดที ่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.   ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะปฏิบัติ น้าเทคโนโลยี
ทางการเกษตรและภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่น    
  
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แบ่ งออกเป็น 3 วิชา เอก  
ได้แก่ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า 
มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์เพ่ือให้ประสบความส้าเร็จในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส้าคัญของประเทศที่ครอบคลุมประชากรจ้านวนมาก โดยการประยุกต์
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพ่ือน้ามาใช้ในการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะปฏิบัติ สามารถน้าเทคโนโลยีทางการเกษตรและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นได้  
   
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน้าความรู้ทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และประสบการณ์จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น  

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและปรับตัวในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี แผนพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตร 

ที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
ม าตรฐ านของ  สกอ .  และ
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 เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ทั ก ษ ะ
ภาษาต่างประเทศ 

1. นักศึกษามีช่ัวโมงปฏิบัติงานในสาขา
วิ ช า ชี พ  น อก เ ห นื อ จ า ก ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 

2. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา ของคณะ/มหาวิทยาลัย  

3. พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้
ความสามารถ และทักษะทาง
วิชาชีพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมของ
คณาจารย์ และ บุคคลากร 

3. ส่ง เสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

4. ส ่ง เส ริ มและสนับสนุ นคณาจารย์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

1. จ้านวนโครงการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
3. จ้านวนการเข้าร่วมประชุม สัมมนา

และฝึกอบรมของคณาจารย์  และ
บุคคลากร 

4. จ้านวนกิจกรรมบริการวิชาการ 
5. จ้านวนบทความวิจัยและผลงานทาง

วิชาการที่เผยแพร่ 
4. จัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน 

1. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน 

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

1. แผนงบประมาณของหน่วยงาน 
2. จ้ า นวนโค ร งก า รปรั บปรุ ง ส ถ านี

ปฏิบัติการ 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ข้อก้าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ระยะการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์) 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี        
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) 
 
2.   การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

 2.1.1 ภาคปกติ เรียน วันจันทร์ – ศุกร์ 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
 ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 

2.1.2 ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์- อาทิตย์   
   ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 

     2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา

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

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในแก้ปัญหา 
1. ปัญหาการปรับตัวที่มีมาจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มาเป็นการเรียน
ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้าง
ขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนใน
ห้อง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้อง
จัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือแนะน้าระบบ  
การเรียนการสอน และการด้าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ 
ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาแรกเข้า  เพ่ือ
การวางเป้าหมายชีวิต การวางแผนการเรียนและการ
ท้ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม 
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ท้าหน้าที่สอดส่องดูแล 
ตักเตือน ให้ค้าปรึกษาแนะน้า โดยให้ผู้ปกครองมี 
ส่วนร่วม 

2. นักศึกษามีปัญหาความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้าน 
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา อังกฤษและ
ภาษาไทยค่อนข้างต่้า 

1. จั ดกิ จ กร รม เตรี ยมคว ามพร้ อม ในรายวิ ช า
คณิตศาสตร์  วิ ทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย ให้กับนักศึกษาแรกเข้า  
2. จัดให้มีโครงการสอนเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ตามท่ีมี
ความจ้าเป็น 

 
  2.5 แผนการรับนักศึกษาภาคปกติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตพืช 

70 70 70 70 70 

ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตสัตว ์

70 70 70 70 70 

ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตสัตว์น้้า 

70 70 70 70 70 

ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตพืช 

- 70 70 70 70 

ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตสัตว ์

- 70 70 70 70 

ชั้นปีที่ 2 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตสัตว์น้้า 

- 70 70 70 70 
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ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 3 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตพืช 

- - 70 70 70 

ชั้นปีที่ 3 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตสัตว ์

- - 70 70 70 

ชั้นปีที่ 3 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตสัตว์น้้า 

- - 70 70 70 

ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตพืช 

- - - 70 70 

ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตสัตว ์

- - - 70 70 

ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยี 
           การผลิตสัตว์น้้า 

- - - 70 70 

รวม 210 420 630 840 840 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 210 210 

  



13 

13 

 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 ี 46.67 93.33 157.50 192.50 192.50 
 - ค่าหัวจริงต่อเทอม 1,638.89 1,640.28 1,694.44 1,641.67 1,641.67 
 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 70 140 210 280 280 

รวม 114,722.22 229,638.89 355,833.33 459,666.67 459,666.67 
2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - ค่าหัวจริงต่อป ี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 70 140 210 280 280 

รวม 210,000.00 420,000.00 630,000.00 840,000.00 840,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 324,722.22 649,638.89 985,833.33 1,299,666.67 1,299,666.67 

 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
1.  งบประมาณเงินรายได้      
 - ค่า FTES ต่อป ี 46.67 93.33 157.50 192.50 192.50 
 - ค่าหัวจริงต่อเทอม 1,638.89 1,643.06 1,697.22 1,647.92 1,64.92 
 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 70 140 210 280 280 

รวม 114,722.22 230,027.78 356,416.67 461,416.67 461,416.67 
2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - ค่าหัวจริงต่อป ี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 70 140 210 280 280 

รวม 210,000.00 420,000.00 630,000.00 840,000.00 840,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 324,722.22 650,027.78 986,416.67 1,301,416.67 1,301,416.67 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า 
 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
1.  งบประมาณเงินรายได้      
 - ค่า FTES ต่อป ี 46.67 93.33 157.50 192.50 192.50 
 - ค่าหัวจริงต่อเทอม 1,638.89 1,643.06 1,697.22 1,647.92 1,64.92 
 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 70 140 210 280 280 

รวม 114,722.22 230,027.78 356,416.67 461,416.67 461,416.67 
2.  งบประมาณรายจ่าย      
 - ค่าหัวจริงต่อป ี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 70 140 210 280 280 

รวม 210,000.00 420,000.00 630,000.00 840,000.00 840,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 324,722.22 650,027.78 986,416.67 1,301,416.67 1,301,416.67 

 

2) ค่าบ้ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 รุ่น 18,648,000 บาท ประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่อหัว/ปี 22,200 บาท 
 
  2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
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3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 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 โปรแกรมประยุกต์ส้านักงานอัตโนมัติ    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  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6) 
      Basic Mathematics for Agricultural  
      Technology  
   5001116  การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส้าหรับเทคโนโลยี  3(2-2-5)
      การเกษตร 
      Introduction to Computer Utilization  
      for Agricultural Technology 
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     2.1.2 วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  32 หน่วยกิต 
   5002111  ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร   3(3-0-6) 
      English for Agricultural Technology   
   5002805  การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี   2(90) 
      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  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น    1(1-0-2)
      Introduction to Aquaculture Technology 
   5061154  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น  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      3(2-2-5) 
      Pomology Production 
   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  
   5013206  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน     3(2-2-5) 
      Soil Fertility 
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   5014606  เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน    3(2-2-5) 
      Soilless Culture Technology  
   5112104  การจัดการน้้าเพ่ือการผลิตพืช    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  การผลิตปาล์มน้้ามัน     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) 
      Animal 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    3(2-2-5) 
      Animal Artificial Insemination Technology   
   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 
   5163703  เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์    3(2-2-5) 
      Forage Crop Production Technology 
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   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  โรงเรือนและอุปกรณ์เพ่ือการผลิตสัตว์   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  
   5193310  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์   2(0-4-2) 
      Meat Processing Technology Laboratory 
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   5193311  เทคโนโลยีการแปรรูปน้้านม    1(1-0-2) 
      Dairy Processing Technology 
   5193312  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปน้้านม   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) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 

          บังคับเรียน     31  หน่วยกิต 

   5004921  สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า   1(0-2-1) 
      Seminar in Aquatic Animal Production Technology 
   5061155  มีนวิทยา       3(2-2-5) 
      Ichthyology 
   5061315  นิเวศวิทยาแหล่งน้้า     3(2-2-5) 
      Aquatic Ecology    
   5062158  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   3(2-2-5)
      Biotechnology in Aquaculture 
   5062212  โภชนาการสัตว์น้้า      1(1-0-2) 
      Aquatic Animal Nutrition 
   5062213  ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้้า     2(0-4-2) 
      Aquatic Animal Nutrition Laboratory 
   5062313  คุณภาพน้้าและการจัดการ     1(1-0-2) 
      Water Quality and Management    
   5062314  ปฏิบัติการคุณภาพน้้าและการจัดการ    2(0-4-2) 
      Water Quality and Management Laboratory  
   5062411  โรคและปรสิตสัตว์น้้า     1(1-0-2) 
      Diseases and Parasites of Aquatic Animals  
   5062412  ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้้า    2(0-4-2) 
      Diseases and Parasites of Aquatic Animals  
      Laboratory 
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   5063156  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน      1(1-0-2) 
      Plankton Culture Technology 
   5063157  ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน  2(0-4-2) 
      Plankton Culture Technology Laboratory 
   5063159  งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    1(1-0-2) 
      Technician Work in Aquaculture 
   5063160  ปฏิบัติการงานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   2(0-4-2) 
      Technician Work Laboratory in Aquaculture 
   5064615  การแปรรูปสัตว์น้้า     1(1-0-2) 
      Processing Aquatic Animal 
   5064616  ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้้า    2(0-4-2) 
      Processing Aquatic Animal Processing  
      Laboratory 
   5064901  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า    3(3-0-6) 
      Genetics Improvement of Aquatic Animal 
      Technology 
 

     เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 

       จากรายวิชาต่อไปนี้ 

   5003906  พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า  3(2-2-5) 
      Basic Research in Aquatic Animal  
      Production Technology  
   5061174  ความปลอดภัยทางน้้าส้าหรับการเพาะเลี้ยง   3(2-2-5) 
      สัตว์น้้า  
      Life Safety in Water for Aquaculture 
   5063163  การเพาะพันธุ์ปลา     3(2-2-5)
      Fish Breeding 
   5063164  สัตว์น้้าไม่มีกระดูกสันหลัง      3(2-2-5) 
      Invertebrate Aquatic Animals  
   5063165  หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า     3(2-2-5) 
      Principles of Aquaculture 
   5063166  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม       3(2-2-5) 
      Ornamental Fish Aquaculture Technology 
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   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  การเลี้ยงสัตว์น้้าแบบผสมผสาน    3(2-2-5) 
      Integrated Aquaculture  
   5063171  เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช    3(2-2-5)  
      Aquaponics Technology 
   5063172  เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   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  การจัดการฟาร์มและธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   3(2-2-5)    
      Farm and Aquaculture Business Management  
   5063517  การตลาดสินค้าสัตว์น้้า      3(2-2-5) 
      Marketing of Fishery Products 
   5063617  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวและ     3(2-2-5) 
      การดูแลรักษาสัตว์น้้า 
      Post-harvest Technology and Handing of  
      Aquatic Animals    
   5063618  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าพื้นบ้าน      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) 
      เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า 

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) 
      การผลิตสัตว์น้้า 
      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) 
      เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า  
      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) 
      เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า  
      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) 
      ส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
      Cooperative Education Preparative 
      for Agricultural Technology 
   7004507  สหกิจศึกษาส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร   6(640) 
      Cooperative Education for Agricultural Technology 
หมายเหตุ  
 1) หากนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะของสหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 2) กรณีนักศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7003507 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาส้าหรับ
เทคโนโลยีการเกษตรแล้ว แต่ไม่สามารถไปสหกิจศึกษา หรือเหตุผลใดก็ตาม นักศึกษาสามารถลงทะเบียน 
เรียนในรายวิชา 5004808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ 5004809 การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือ 5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า โดยไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชา 5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ 5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  หรือ 
5002811 การเตรียมฝกึประสบการณ์วชิาชพีด้านเทคโนโลยีการผลติสตัวน์้า้ 
 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก้าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส้าเร็จของหลักสูตร 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจ้ารายวิชา  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปี  หรือระดับความยากง่าย 
   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ล้าดับก่อนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

เลขรหัส 3 ตัวแรกได้จัด หมวดวิชาและหมู่วิชาไว้ ดังนี้ 
500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
501  หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
506 หมู่วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
508  หมู่วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช  
511  หมู่วิชาการชลประทาน 
512  หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
513  หมู่ส่งเสริมการเกษตร 
516 หมู่วิชาพืชศาสตร์ 
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 

ล้าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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501_1_ _  ปฐพีวิทยาทั่วไป 
501_2_ _  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
501_3_ _  การอนุรักษ์ดินและน้้า 
501_4_ _  การจัดการดิน 
501_5_ _  ธรณีวิทยา 
501_6_ _  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย 
501_7_ _  ฟิสิกส์ทางดิน 
506_1_ _  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าทั่วไป 
506_2_ _  อาหารสัตว์น้้า 
506_3_ _  นิเวศวิทยา/คุณภาพน้้า 
506_4_ _  โรคสัตว์น้้า 
506_5_ _  การจัดการประมง 
506_6_ _  ผลิตภัณฑ์ประมง 
506_9_ _  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้้า 
508_1_ _  อารักขาพืช 
508_2_ _  กีฏวิทยา 
508_3_ _  โรคพืช 
508_4_ _  วัชพืช 
511_1_ _  การจัดการน้้าในการเกษตร 

     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 (พืชน้้าตาลและพืชน้้ามัน) 
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 
 

ความหมายของจ้านวนหน่วยกิต 
     ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1   หมายถึง จ้านวนหน่วยกิตรวม 

เลขตัวที่ 2   หมายถึง จ้านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 3  หมายถึง จ้านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
เลขตัวที่ 4  หมายถึง จ้านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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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 
 

คณิตศาสตร์พื้นฐานส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
 
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส้าหรบั
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) 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า * 

5061153 
5061154 

 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าเบือ้งต้น 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าเบื้องต้น 

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 
 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าเบือ้งต้น 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าเบื้องต้น 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

5061155 
5061315  

มีนวิทยา 
นิเวศวิทยาแหล่งน้้า  

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

  - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้้า* 

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 

 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้าเบือ้งต้น 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า
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 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
คุณภาพน้้าและการจัดการ   
ปฏิบัติการคุณภาพน้้าและการจัดการ 

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

 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้้า* 

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 ์
   น้้า* 

5062212  
5062213  
5062411 
5062412  

โภชนาการสัตว์น้้า     
ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้้า    
โรคและปรสิตสัตว์น้้า   
ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้้า   

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 
ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
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 
 

เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว ์
 

3(2-2-5)  
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้า้* 

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
เทคโนโลยีการผลติสตัว์น้้า 

1(0-3-2) 
 

1(0-3-2) 
 

1(0-3-2) 

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการวิชาชีพ 
*บังคับเรียน 1 รายวิชา 

5002809 
 

5002810 
 

5002811 

*การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
การผลิตพืช 
*การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์
*การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีการผลติสตัว์น้้า 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
 

2(1-2-3) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

5203105 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช* 

5163503 
5083103 
5083104 
5173204 
5173205 
5004919 

การผลิตไม้ผล  
เทคโนโลยีการจดัการศัตรูพืช 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศตัรูพืช  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติพืช 

3(2-2-5)  
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  

   วิชาเอกเทคโนโลยีการผลติสตัว์น้้า* 

5063159 
5063160 
5064615 
5064616 
5064901 
5004921 

งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ปฏิบัติการงานช่างทางการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า 
การแปรรปูสัตว์น้า้   
ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้้า  
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สตัว์น้า้  
สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติสตัว์น้้า  

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

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
ผลิตสัตว์น้้า 

หรือ 
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาส้าหรับ
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 ์
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตสัตว์น้้า 

หรือ 
สหกิจศึกษาส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

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

 
6(640) 

รวมหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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  3.1.5  ค ำอธิบำยรำยวิชำ   
   3.1.5.1  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
     3.1.5.1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 

GESL101 ภำษำอังกฤษพำไป 
English Adventures      

ค ำศัพท์ ส ำนวน โครงสร้ำงภำษำอังกฤษ  และอวัจนภำษำ ผ่ำนสื่อใน
รูปแบบต่ำง ๆ เช่น ภำพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึก
ปฏิบัติผ่ำนสถำนกำรณ์ที่ก ำหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือเตรียมควำม
พร้อมสู่กำรปฏิบัติจริงในชีวิตประจ ำวัน 

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 ภำษำอังกฤษพิชิตฝัน 
English for Dream Achievement    

ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสมัครงำนที่ใฝ่ฝัน ฝึกกำรสัมภำษณ์
งำน บทสนทนำต่ำง ๆ ที่ใช้ในสถำนที่ท ำงำน และบริบทอ่ืน ๆ ของกำรท ำงำน 
รวมทั้งกำรใช้ภำษำอังกฤษและเทคโนโลยี เพ่ือกำรน ำเสนองำนในรูปแบบต่ำง 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 
 

รู้ใช้ภำษำไทย 
Arts of Using Thai Language     

ทักษะกำรสื่อสำร ศิลปะกำรใช้ภำษำ กำรย่อและกำรสรุปควำม กำร
พูดน ำเสนอ และกำรเขียนทำงวิชำกำร 

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 เฮฮำภำษำมำเลย์    
Malay Language Fun 

ทักษะด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน โดยเน้นทักษะ   
กำรฟังและกำรพูดส ำหรับกำรสื่อสำร สอดแทรกบริบททำงด้ำนวัฒนธรรม    
เพ่ือกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

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 เฮลโลภำษำอินโดนีเซีย   
Hello Indonesia Language 
 ทักษะด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน โดยเน้นทักษะ   
กำรฟังและกำรพูดส ำหรับกำรสื่อสำร สอดแทรกบริบททำงด้ำนวัฒนธรรม
อินโดนีเซีย เพ่ือกำรน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

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 สนุกกับภำษำญี่ปุ่น    
Fun with Japanese 
 ทักษะด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำญี่ปุ่น  
โดยเน้นทักษะกำรฟังและกำรพูด เพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน และ
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนสังคมและวัฒนธรรมระหว่ำงไทยและญี่ปุ่น  
โดยใช้กิจกรรมกำรบูรณำกำรทำงภำษำ 
 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 บันเทิงกับภำษำเกำหลี    
Entertain with Korean 
   ทักษะด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำเกำหลี      
โดยเน้นทักษะกำรฟังและกำรพูดส ำหรับกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and writing 
in Korean, focusing mainly on listening and speaking for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL108 เพลิดเพลินกับภำษำจีน     
Happy Chinese  
 ระบบกำรออกเสียงและวิธีกำรเขียนอักษรจีน เรียนรู้ค ำศัพท์และบท
สนทนำภำษำจีนอย่ำงทันสมัย ฝึกปฏิบัติกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน พร้อมทั้ง
เรียนรู้ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัฒนธรรมไทย-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  กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์ 

GESH201 ทักษะชีวิต 
Life Skills 
 ควำมหมำย ควำมส ำคัญของทักษะชีวิต หลักกำร แนวคิดและทฤษฎี   
ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ กำรพัฒนำตนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 
และสังคม กำรพิจำรณำด้วยใจอย่ำงใคร่ครวญสุนทรียสนทนำ กำรสื่อสำรอย่ำง
สันติ กำรเรียนรู้เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง กำรตระหนักรู้ศักยภำพของตนเอง
และกำรก้ำวข้ำมขีดจ ำกัดกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะ
กำรคิดและกำรคิดเชิงระบบจิตส ำนึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 
สมดุลชีวิตและกำรเรียน กำรด ำเนินชีวิตที่ดีและมีควำมสุข 
 
 
 
 

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 ปรัชญำและศำสนำ           
Philosophy and Religions 
   ควำมหมำย องค์ประกอบ กำรวิเครำะห์ปัญหำของปรัชญำและศำสนำ 
สำขำของปรัชญำ ควำมสัมพันธ์และควำมแตกต่ำงระหว่ำงปรัชญำและศำสนำ 
คุณค่ำที่แท้จริงของปรัชญำและศำสนำ หลักค ำสอนของศำสนำต่ำง ๆ น ำ
หลักธรรมมำพัฒนำคุณภำพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิด
สันติภำพและสันติสุข 
   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 มนุษย์กับควำมงำม     
Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีควำมงำมเบื้องต้น  องค์ประกอบทำงศิลปะ ดนตรี และ
ศิลปะกำรแสดง กำรประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  กำรตระหนักในคุณค่ำ   
ควำมงำม 
  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) 

 

  



46 

 

46 

     3.1.5.1.3  กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์ 

GESS301 
 
 

กำรใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
Living in Modern Society 
 แนวควำมคิด รูปแบบ ทักษะในกำรด ำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน กำร
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ต่อต้ำนทุจริต  จิตสำธำรณะ กำรแก้ไขสถำนกำรณ์  
ตระหนักถึงกำรด ำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่แนวทำงกำรปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ ำวัน กำรปรับตัวเข้ำกับสังคมสมัยใหม่และสถำนกำรณ์ทำงสังคม 
 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 
 

ท้องถิ่นของเรำ 
Our Local 
 ประวัติควำมเป็นมำ ลักษณะทำงกำยภำพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ ำทะเลสำบสงขลำ และหรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงกำรพระรำชด ำริ กำรสร้ำงจิตสำธำรณะ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และหน้ำที่พลเมือง 
 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 
 

อำเซียนร่วมใจ 
ASEAN Together 
 ที่มำของของดินแดนต่ำง ๆ ในประชำคมอำเซียน ลักษณะของสังคม
พหุวัฒนธรรมในประชำคมอำเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภำคอำเซียน ปัจจัยทำง
สังคม วัฒนธรรม และกำรเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสำหกรรมบริกำร แนวคิด
เกี่ยวกับนวัตกรรมกำรบริกำร ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมกำรบริกำร และ
นวัตกรรมกำรบริกำรของประเทศ ต่ำง ๆ ในประชำคมอำเซียน 

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 
 

ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 
 หลักกำร แนวคิดพระรำโชบำยของพระเจ้ำอยู่หัวในรัชกำลที่ 10
ควำมหมำย หลักคิด หลักวิชำ และหลักปฏิบัติของศำสตร์พระรำชำจำก
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ รัชกำลที่ 9 หลักวิธีกำรเข้ำใจ เข้ำถึง และ
พัฒนำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หลักกำรทรงงำน 23 ข้อ           
กำรบูรณำกำรเพ่ือประยุกต์ใช้จำกตัวอย่ำงวิชำ “9 หน้ำ จำกศำสตร์พระรำชำ” 
โดยกำรปฏิบัติภำคสนำมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 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 
 

เจ้ำสัวน้อย 
Young Entrepreneurship 
 กำรเลือกธุรกิจสมัยใหม่ กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือด ำเนินธุรกิจ 
นวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดหำแหล่งเงินทุน กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภำพเศรษฐกิจและตลำดยุค 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 
 

กฎหมำยกับกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองท่ีดี   
Laws and Creating Good Citizenship 
 ศึกษำวิวัฒนำกำรของกฎหมำย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พ้ืนฐำนของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ และกำรสร้ำงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
 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  กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
GESC401 

 
กำรคิดในยุคดิจิทัล     
Thinking in The Digital Age 

ควำมหมำยของกำรคิด ปัจจัยพ้ืนฐำนของกำรคิด ลักษณะของกำรคิด 
กระบวนกำรคิด ตรรกศำสตร์และกำรให้เหตุผล กำรประยุกต์ทำงคณิตศำสตร์
เพ่ือกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล กำรใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและ
โปรแกรมประยุกต์ กำรสืบค้นสำรสนเทศและกำรประยุกต์ใช้ ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กำรป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 

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 
 

โปรแกรมประยุกต์ส ำนักงำนอัตโนมัติ   
Office Automations 
 ควำมรู้เกี่ยวกับส ำนักงำนอัตโนมัติ กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
ส ำนักงำน กำรใช้โปรแกรมประมวลผลค ำเพ่ือจัดกำรงำนเอกสำร กำรใช้
โปรแกรมตำรำงค ำนวณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือกำรท ำงำน โปรแกรมน ำเสนอ 
โปรแกรมสื่อสำรในส ำนักงำน โปรแกรมประยุกต์บนคลำวด์ 
 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  
 กำรประยุกต์ควำมรู้เบื้องต้นด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   มำใช้ใน
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพ่ือ
สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดกำรภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับ
กำรด ำเนินชีวิตยุคใหม่ 
 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 
 

สุขภำพทันยุค 
Modern Health 

ควำมรู้ เกี่ยวกับสุขภำพ ควำมสุข ควำมเครียดและกำรจัดกำร
ควำมเครียด ควำมปลอดภัยทำงสุขภำพ ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับอำหำร กำร
บริโภคอำหำร กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ 
 Health knowledge, happiness, stress and stress 
management, health safety, the fundamental knowledge of food, 
food consumption and exercise. 

3(2-2-5) 
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GESC405 
 

นักค้นคว้ำข้อมูล 
Information Explorers 
 กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นสำรสนเทศ โดยใช้ Database Searching, 
OPAC และกำรจัดกำรข้อมูลโดยใช้ Google Application และ Application 
อ่ืน ๆ ในกำรจัดกำรข้อมูล กำรเขียนบรรณำนุกรม ทักษะกำรใช้สำรสนเทศอย่ำง
มีจริยธรรม พร้อมทั้งกำรน ำเสนอสำรสนเทศในรูปแบบที่หลำกหลำย 
 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 
 กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลก เข้ำใจ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธรรมชำติ  มนุษย์  และสรรพสิ่ ง  กำรใช้พลังงำน  
 ในชีวิตประจ ำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์โลก       
ทั้งระบบที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ควำมยั่งยืน 
 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 
 

นวัตกรรมกำรเกษตร 
Agriculture Innovation 
 ควำมส ำคัญของกำรเกษตรในชีวิตประจ ำวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องต้น 
เกษตรทำงเลือกและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในระบบกำรเกษตร เกษตร
เพ่ือนันทนำกำร เกษตรปลอดภัยและกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรเกษตรและนวัตกรรม 
 
 
 

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 
 

กำรจัดกำรธุรกิจออนไลน์   
Online Business Management 
 จุดประกำยกำรเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทำงและแนวโน้มตลำด
ออนไลน์ เครื่องมือกำรเงินธุรกิจออนไลน์ กำรออกแบบสื่อเพ่ือธุรกิจออนไลน์ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ 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. หมวดวิชำเฉพำะ 
 2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะพื้นฐำน 

2.1.1 วิชำพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ 

5001111 เทคโนโลยีชีวภำพพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร  
Basic Biotechnology in Agricultural Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5001112 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพ

พื้นฐำนทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร  
Co-requisite: 5001112 Basic Biotechnology Laboratory in 

Agricultural Technology  
หลักกำรและควำมหมำยของเทคโนโลยีชีวภำพ ควำมรู้พ้ืนฐำนของ

เทคโนโลยีชีวภำพเกี่ยวกับกำรผลิต กำรใช้ และกำรเตรียมชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ 
ระบบกำรหมัก  กำรท ำงำนและกำรควบคุมถั งหมัก ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีชีวภำพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ และผลของเทคโนโลยีชีวภำพ
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 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร  
Basic Biotechnology Laboratory in Agricultural Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5001111 เทคโนโลยีชีวภำพพื้นฐำนทำง

เทคโนโลยีกำรเกษตร  
Co-requisite: 5001111 Basic Biotechnology in Agricultural 

Technology  
ปฏิบัติกำรทดลองเกี่ยวกับกำรผลิต กำรใช้ และกำรเตรียมชีวโมเลกุล

ให้บริสุทธิ์ ระบบกำรหมัก กำรท ำงำนและกำรควบคุมถังหมัก กำรใช้จุลินทรีย์
ในอุตสำหกรรม กำรก ำจัดของเสีย และกำรควบคุมโรคพืช 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 วิทยำศำสตร์กำยภำพพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร   
Basic Physical Sciences in Agricultural Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5001114 ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์กำยภำพ

พื้นฐำนทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร 
Co-requisite : 5001114 Basic Physical Sciences Laboratory in 

Agricultural Technology 
หลักทฤษฎี หลักกำรคิดวิเครำะห์ และหลักกำรค ำนวณเก่ียวกับแรงและ

กำรเคลื่อนที่ งำนและพลังงำน เครื่องผ่อนแรงไฟฟ้ำ โครงสร้ำงอะตอม ปฏิกิริยำ
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 

 
ปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์กำยภำพพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร  
Basic Physical Sciences Laboratory in Agricultural Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5001113 วิทยำศำสตร์กำยภำพพื้นฐำนทำง

เทคโนโลยีกำรเกษตร 
Co-requisite : 5001113 Basic Physical Sciences in Agricultural 

Technology 
ปฏิบัติกำรทดลองเกี่ยวกับแรงและกำรเคลื่อนที่ งำนและพลังงำน เครื่อง

ผ่อนแรง ไฟฟ้ำ และเตรียมสำรละลำยที่มีคุณสมบัติต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนดได้ 
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
  

คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับเทคโนโลยีกำรเกษตร 
Basic Mathematics  for Agricultural Technology 

กำรค ำนวณพ้ืนที่ผิว ปริมำตรของรูปทรงต่ำง ๆ ทำงเรขำคณิต พ้ืนที่ 
เศษส่วนย่อย สัดส่วน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และกระจำยของข้อมูล กำรทดสอบ
สมมุติฐำน และกำรน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเกษตรในรูปแบบต่ำง 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
  

กำรใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส ำหรับเทคโนโลยีกำรเกษตร  
Introduction to Computer Utilization for Agricultural 
Technology 

กำรใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสำรข้อมูล องค์ประกอบพ้ืนฐำนของ
คอมพิวเตอร์ วิธีกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปประเภทต่ำง ๆ เช่น โปรแกรมไมโคร
ซอฟออฟฟิศ, กำรจัดกำรเอกสำรและข้อมูล และที่ใช้คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน

3(2-2-5) 
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ด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร เช่น โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรวิจัย เป็นต้น 
กำรใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เทคโนโลยีสื่อประสมและสื่อจัดเก็บข้อมูล กำร
สื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  

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 วิชำพื้นฐำนทำงเทคโนโลยี 

5002111 ภำษำอังกฤษส ำหรับเทคโนโลยีกำรเกษตร  
English for Agricultural Technology 

พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษทำงกำรสื่อสำร พร้อมเน้นค ำศัพท์และบท
อ่ำนเฉพำะทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร รวมทั้งกำรค้นคว้ำและน ำเสนองำนที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรเกษตร 

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
  

กำรฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร  
Fundamental Skill Practicum in Agricultural Technology  

จัดให้มีกิจกรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนในด้ำนกำรรับรู้ลักษณะ
และโอกำสของกำรประกอบอำชีพ ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับห้องปฏิบัติกำรงำน
ฟำร์ม รวมทั้งทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณสมบัติที่เหมำะสมกับวิชำชีพ 

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(90) 
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5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย   
Soil and Fertilizer Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5012105 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite : 5012105 Soil and Fertilizer Technology Laboratory 

ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนดินและปุ๋ย สมบัติดิน ดินปัญหำ ดินเสื่อมโทรมและ
แนวทำงกำรแก้ไข ธำตุอำหำรพืช ปุ๋ย กำรใช้ปุ๋ย เทคโนโลยีกำรอนุรักษ์ดิน 
และน้ ำ 

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 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีดินและปุ๋ย  
Soil and Fertilizer Technology Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite :  5012104  Soil and Fertilizer Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเก็บและเตรียมตัวอย่ำงดิน สมบัติดิน ควำมอุดมสมบูรณ์
ของดิน กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และกำรจัดกำรปุ๋ย 

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

 

2(0-4-2) 

5061153 เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเบื้องต้น    
Introduction to Aquaculture Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5061154 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเบื้องต้น 
Co-requisite :  5061154  Introduction of Aquaculture 

Technology Laboratory  
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์น้ ำ กำรเลือกพ้ืนที่ ชนิดของสัตว์น้ ำ กำรเพำะ

ขยำยพันธุ์สัตว์น้ ำ และอำหำรเพ่ือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ หลักกำรและ
เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่เป็นที่นิยม 

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 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำเบื้องต้น  
Introduction to Aquaculture Technology Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5061153 เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

เบื้องต้น 
Co-requisite :  5061153 Introduction to Aquaculture Technology 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเลือกพ้ืนที่ ชนิดสัตว์น้ ำ กำรคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ 
กำรเพำะขยำยพันธุ์ คุณภำพน้ ำ และอำหำรในกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ และกำรน ำ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

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
  

กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร  
Agricultural Technology Transfer and Extension  

แนวคิดและหลักกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตร กระบวนกำรเรียนรู้
และกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรวำงแผนและประเมินผล
กำรส่งเสริมทำงกำรเกษตรแบบยั่งยืน กำรส่งเสริมเปรียบเทียบสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีทำงกำรเกษตร กระบวนกำรยอมรับ นวัตกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย 
วิธีกำรใช้สื่อในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร 

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 มำตรฐำนและระบบคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตร  
Standard and Quality Systems of Agricultural Products  

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ คุณภำพและมำตรฐำนของผลผลิตทำง
กำรเกษตร ระบบกำรผลิตสินค้ำเกษตรประเภทต่ำง ๆ ที่ควบคุมคุณภำพ
มำตรฐำนผลผลิตทำงกำรเกษตร และกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 

 
 

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 เทคโนโลยีกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตร   

Agricultural Product Processing Technology  
ประเภทของผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรปฏิบัติกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 

กำรจัดกำรและกำรเตรียมวัตถุดิบ หลักกำรแปรรูปต่ำง ๆ ได้แก่ กำรแปรรูป
ด้วยควำมร้อน กำรท ำแห้ง กำรแช่แข็ง กำรหมัก 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 เทคโนโลยีกำรผลิตพืช  
Crop Production Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5161104 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 

Co-requisite :  5161104  Crop Production Technology 
Laboratory 

ควำมส ำคัญของกำรผลิตพืช กำรจ ำแนกพืชปลูกทำงกำรเกษตร ปัจจัย
ทีส่่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช กำรเลือกพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ ระบบกำรผลิต
พืช กำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรเก็บเกี่ยวและวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำร
แปรรูป และกำรตลำด 

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 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  
Crop Production Technology Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5161103 เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
Co-requisite :  5161103 Crop Production Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรผลิตพืช กำรเตรียมพ้ืนที่ กำรคัดเลือกเมล็ดพันธุ์   
กำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรเก็บเกี่ยว และกำรจ ำหน่ำยผลผลิต 

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

 

2(0-4-2) 

5173604 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรประยุกต์ใช้ทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร  
Information Technology and Agricultural Technology 
Application   

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อุปกรณ์
และวิธีกำรสืบค้นข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเกษตร กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศทำงกำรเกษตร และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
ประโยชน์ทำงกำรเกษตร 

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 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มสัตว์  
Animal Production and Farm Management Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181604 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิต   

และกำรจัดกำรฟำร์มสัตว์ 
Co-requisite : 5181604 Animal Production and Farm     

Management Technology Laboratory 
สภำพและระบบกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด ควำมส ำคัญของ 

กำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ กำรผสมพันธุ์ กำรปรับปรุงพันธุ์ กำรวำงแผน
กำรผลิต กำรจัดกำรฟำร์มสัตว์ชนิดต่ำง ๆ กำรจัดกำรด้ำนเทคนิคในกำรเลี้ยง
สัตว์ ปัจจัยส ำคัญต่อกำรผลิต กำรเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสำน และแนวโน้มของ
อุตสำหกรรมกำรผลิตสัตว์ 

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 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มสัตว์  

Animal Production and Farm Management Technology 
Laboratory  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181603 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร 
                                    ฟำร์มสัตว ์
Co-requisite :  5181603  Animal Production and Farm 

Management Technology 
ฝึกปฏิบัติกำรผสมพันธุ์ กำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มสัตว์ชนิดต่ำง ๆ 

และเทคนิคกำรเลี้ยงสัตว์ 
Practice breeding, production and management of livestock 

farms and animal husbandry techniques. 
 

2(0-4-2) 

5203105 กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจเกษตร  
Agribusiness Entrepreneurship 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของธุรกิจเกษตร กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ 
ในกำรจัดกำรธุรกิจเกษตร กำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบกำรที่ประสบควำมส ำเร็จ รูปแบบในกำรด ำเนินธุรกิจเกษตร ควำมรู้
พ้ืนฐำนทำงเศรษฐศำสตร์เกษตรในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรจัดกำรด้ำนกำรบริหำร
องค์กำร กำรตลำด กำรเงิน กำรจัดท ำแผนธุรกิจและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

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  กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน 
    2.2.1 วิชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ 
     1) วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
     บังคับเรียน 

5004919
  

สัมมนำทำงเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  
Seminar in Crop Production Technology  

ค้นคว้ำเอกสำร ข้อมูลต่ำง ๆ งำนวิจัย หรืองำนวิทยำกำรใหม่ทำงด้ำน
กำรผลิตพืชทั้งในประเทศ หรือต่ำงประเทศ เพ่ือท ำรำยงำนและน ำเสนอต่อที่
ประชุม โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำสัมมนำ 

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 กำรจัดกำรดินเพื่อกำรผลิตพืช  
Soil Management for Crop Production 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5012403 ปฏิบัติกำรจัดกำรดินเพื่อกำร 

ผลิตพืช 
Co-requisite : 5012403 Soil Management Laboratory for Crop 

Production  
ควำมส ำคัญของดิน เทคโนโลยีกำรจัดกำรดินที่มีปัญหำ มลพิษทำงดิน

และเทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสีย ควำมเสื่อมโทรมของดิน กำรควบคุมและ
กำรจัดกำรดินส ำหรับกำรปลูกข้ำว พืชไร่ และพืชสวน เทคโนโลยีกำรจัดกำร
ดินตำมแนวพระรำชด ำริ 

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 ปฏิบัติกำรจัดกำรดินเพื่อกำรผลิตพืช   
Soil Management Laboratory for Crop Production  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5012402 กำรจัดกำรดินเพื่อกำรผลิตพืช 
Co-requisite : 5012402 Soil Management for Crop Production   

ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรดินที่มีปัญหำด้ำนกำยภำพ เคมี และชีวภำพ 
ด้วยกำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี (GAP) 

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

 

2(0-4-2) 

5083103 เทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืช  
Plant Pest Management Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5083104 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรจัด 

กำรศัตรูพืช  
Co-requisite : 5083104 Plant Pest Management Technology  

Laboratory 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ควำมเสียหำย กำรจัดกำรศัตรูพืช 

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

and technology usage in preventing and controlling plant pests. 
 

1(1-0-2) 

5083104 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืช  
Plant Pest Management Technology Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5083103 เทคโนโลยีกำรจัดกำรศัตรูพืช  
Co-requisite : 5083103 Plant Pest Management Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ควำมเสียหำย วิธีกำร
จัดกำร และกำรใช้เทคโนโลยีต่ำง 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 กำรผลิตพืชผัก  
Vegetable Crop Production  

ควำมรู้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับพืชผัก สภำพแวดล้อมที่มีผลต่อกำร
เจริญเติบโตและผลผลิตของผัก กำรวำงแผนกำรปลูกผัก กำรเลือกใช้พันธุ์และ
เมล็ดพันธุ์ผัก กำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรปลูก
ผัก กำรเก็บเก่ียวและวิทยำกำรหลังกำรเก็บเก่ียว กำรแปรรูปและกำรตลำด   

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
  

กำรผลิตพืชไร่  
Field Crop Production  

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของพืชไร่ กำรจ ำแนกพืชไร่ พืชไร่ 
เศรษฐกิจที่ส ำคัญ กำรพิจำรณำพ้ืนที่ปลูก กำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรเก็บเกี่ยว
และวิทยำกำรหลังกำรเก็บเก่ียวพืชไร่ กำรแปรรูปและกำรตลำด 

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
  

กำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
Floriculture and Ornamental Plant  Production 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทและ
ลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต ไม้ดอกและ 
ไม้ประดับที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ กำรขยำยพันธุ์ กำรปลูก กำรดูแลรักษำ 
กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรผลิตไม้ดอกไม้ประดับและกำรตลำด 

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 กำรผลิตไม้ผล  
Pomology Production  

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของไม้ผล กำรจ ำแนกประเภทและ
สรีรวิทยำของไม้ผล ไม้ผลเศรษฐกิจที่ส ำคัญ กำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรใช้
เทคโนโลยีเพ่ือกำรผลิตไม้ผล กำรเก็บเกี่ยวและวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 
ไม้ผล กำรแปรรูปและกำรตลำด  

Definition and importance of pomology, classification and 
physiology of pomology, economic pomology, cultivation, 
treatment, technology usage in  pomology production, harvesting 
and post-harvesting, processing and marketing. 

 

3(2-2-5) 

5171102 กำรขยำยพันธุ์พืช  
Plant Propagation  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5171103 ปฏิบัติกำรขยำยพันธุ์พืช 
Co-requisite : 5171103 Plant Propagation Laboratory 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรขยำยพันธุ์พืช ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรขยำยพันธุ์พืช ขั้นตอนและเทคนิคกำรขยำยพันธุ์พืชโดยวิธีกำรต่ำง ๆ  
กำรดูแลรักษำและกำรตลำด 

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

 

1(1-0-2) 

5171103 ปฏิบัติกำรขยำยพันธุ์พืช     
Plant Propagation Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5171102 กำรขยำยพันธุ์พืช 
Co-requisite : 5171102 Plant Propagation  

ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีกำรขยำยพันธุ์พืชแบบอำศัยเพศและไม่อำศัยเพศ  
Practice types of plant propagation: sexual and asexual. 
 
 
 
 
 

2(0-4-2) 
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5173105
  

กำรผลิตเมล็ดพันธุ์  
Seed Production  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173106 ปฏิบัติกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Co-requisite :   5173106 Seed Production Laboratory 

กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ กำรเก็บเกี่ยว กำรเก็บรักษำ และธุรกิจผลิต 
เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย 

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

 

1(1-0-2) 
 

5173106 
 

ปฏิบัติกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Seed Production Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173105 กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Co-requisite :   5173105 Seed Production 

กำรจัดกำรแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และกำรวิเครำะห์คุณภำพเมล็ดพันธุ์ 
Management in seed production field and seed quality 

Analysis. 
 

2(0-4-2) 

5173204 เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว  
Post-harvest Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173205 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีหลังกำร 

  เก็บเกี่ยว 
Co-requisite :  5173205 Post-harvest Technology Laboratory 

บทบำทและควำมส ำคัญ ควำมเสียหำยและปัจจัยส่งผลต่อปริมำณ
และคุณภำพ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำ กำรเก็บเกี่ยว คุณภำพและ
มำตรฐำน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ กำรขนส่ง และกำรเก็บรักษำผลผลิตของ
พืช  

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. 

 
 
 

1(1-0-2) 
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5173205 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว  
Post-harvest Technology Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   5173204 เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว  
Co-requisite :  5173204  Post-harvest Technology   

ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบำทและควำมส ำคัญ ควำมเสียหำยและปัจจัยที่มีผล
ต่อปริมำณและคุณภำพ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำ กำรเก็บเกี่ยว คุณภำพ
และมำตรฐำน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ กำรขนส่ง และกำรเก็บรักษำผลผลิต
ของพืช   

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 เทคโนโลยีชีวภำพทำงพืช  
Plant Biotechnology 

ควำมรู้ พ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยีชีวภำพพืช กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   
กำรปลูกพืชไร้ดิน พืชดัดแปลงพันธุกรรม นวัตกรรมทำงเทคโนโลยีชีวภำพพืช  

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 พื้นฐำนกำรวิจัยทำงเทคโนโลยีกำรผลิตพืช   
Basic Research in Crop Production Technology 

ระเบียบวิธีกำรวิจัยและขอบข่ำยกำรวิจัยทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร 
กำรก ำหนดหัวข้อวิจัย กำรนิยำมปัญหำและวิธีด ำเนินกำรวิจัย กำรสรุปและ
อภิปรำยผล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำรประเมินผลงำนวิจัย  ตลอดจน 
กำรฝึกกำรเขียนเค้ำโครงงำนวิจัย  

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) 
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5013105 กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์     
Organic Fertilizer Production  

ควำมหมำย ควำมส ำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ขั้นตอนและเทคนิคกำรใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพ่ือน ำมำผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
กำรน ำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญำได้
อย่ำงเหมำะสมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรจัดท ำบรรจุภัณฑ์  
กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำย กำรจัดจ ำหน่ำยและกำรประเมินผล  

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
  

ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน  
Soil Fertility 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ธำตุอำหำร ประโยชน์ 
ควำมสัมพันธ์ของธำตุอำหำรต่อกำรเจริญเติบโตของพืช บทบำทของจุลินทรีย์
ดินต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กำรใส่ปูน กำรใส่ปุ๋ยและวัสดุ อ่ืนๆ  
กำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 

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) 

5014606 เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไร้ดิน  
Soilless Culture Technology  

ควำมหมำย ประวัติ และควำมส ำคัญของกำรปลูกพืชไร้ดิน ระบบกำร
ปลูกพืชไร้ดิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน 
สำรละลำยและกำรเตรียมสำรละลำยธำตุอำหำรพืช กำรปลูก กำรจัดกำรพืช
ไร้ดินและกำรตลำด 

 
 

3(2-2-5) 
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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. 

 

5112104 กำรจัดกำรน้ ำเพื่อกำรผลิตพืช  
Water Management for Crop Production 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรผลิตพืช 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงน้ ำ ดิน และพืช ระบบกำรให้น้ ำแก่พืช กำรผลิตพืชโดย
ใช้เทคโนโลยีกำรให้น้ ำที่ทันสมัย และกำรประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบ
น้ ำเพื่อกำรผลิตพืช 

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 พืชเศรษฐกิจภำคใต้ 
Economic Crops of Southern Thailand 

ควำมส ำคัญของพืชเศรษฐกิจหลักภำคใต้ อำทิ เช่น ยำงพำรำ ปำล์มน้ ำมัน 
ไม้ผล และพืชไร่ ชนิด แหล่งปลูก เทคโนโลยีในกำรปลูกและดูแลรักษำ  
กำรจัดกำรศัตรูพืช เทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรแปรรูป 
และกำรตลำด  

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) 

5163107 พืชท้องถิ่นและกำรใช้ประโยชน์  
Local Crops and Crop Utilization  

พันธุ์พืชกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยสี่ ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม ศำสนำ อนุกรมวิธำนพืชและพฤกษศำสตร์เบื้องต้น  
ภูมิปัญญำที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชที่ส ำคัญของคนไทย ปัญหำและแนวทำง
แก้ปัญหำควำมหลำกหลำยของพืชท้องถิ่นท่ีลดลง  

3(2-2-5) 
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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. 

 
5163108 กำรประยุกต์ใช้สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตเพื่อกำรผลิตพืช  

Application of Growth Regulators for Crop Production 
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ประเภทและชนิดของสำรควบคุม 

กำร เจ ริญ เติ บ โ ตของ พืช  ลั กษณะและคุณสมบั ติ ขอ งสำรควบคุ ม 
กำร เจริญ เติบ โตของ พืชแต่ ละกลุ่ ม  กำร ใช้ ประ โยชน์ ส ำรควบคุม 
กำรเจริญเติบโตเ พ่ือกำรผลิตพืชเศรษฐกิจ  และผลของสำรควบคุม 
กำรเจริญเติบโตของพืชต่อสภำพแวดล้อม 

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 กำรผลิตและกำรจัดกำรกล้วยไม้    
Orchid Production and Management  

ประวัติและกำรพัฒนำกำรเลี้ยงกล้วยไม้ กำรจ ำแนกชนิดของกล้วยไม้ 
ปัจจัยที่ส่งต่อกำรเจริญเติบโตของกล้วยไม้  โรงเรือน วัสดุเพำะเลี้ยงกล้วยไม้ 
กำรขยำยพันธุ์ กำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรเก็บเกี่ยวและวิทยำกำรหลัง 
กำรเก็บเกี่ยวและกำรตลำด 

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 กำรผลิตยำงพำรำ     
Rubber Production  

กำรวำงแผนกำรผลิตยำงพำรำ กำรบันทึกข้อมูลกำรผลิต คุณสมบัติ
ของพ้ืนที่ปลูกและกำรเตรียมพ้ืนที่ กำรขยำยพันธุ์ กำรเตรียมกล้ำยำง วิธีกำร
ปลูก กำรเขตกรรม กำรดูแลรักษำ กำรป้องกันก ำจัดศัตรูยำงพำรำ  
กำรปรับปรุงควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน กำรปลูกพืชร่วมและแซมยำงพำรำ 
กำรกรีดยำง กำรแปรรูป กำรใช้ประโยชน์ กำรจัดกำรและกำรตลำด 

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 กำรผลิตปำล์มน้ ำมัน    
Oil Palm Production  

ควำมหมำยและควำมส ำคัญของปำล์ มน้ ำมัน  ลั กษณะทำง
พฤกษศำสตร์ พันธุ์ปำล์มน้ ำมัน กำรเลือกพ้ืนที่ปลูก กำรปลูก กำรดูแลรักษำ 
กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต กำรแปรรูปและกำรตลำด 

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

 

3(2-2-5) 

5173413 เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
Plant Tissue Culture Technology 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ เครื่องมือและเทคนิคกำรเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่ อกำร เลี้ ย ง เนื้ อ เ ยื่ อ พืช ในหลอดทดลอง  กำร เลี้ ย ง 
โพรโตพลำส กำรปรับปรุงพันธุ์ พืชในหลอดทดลอง กำรประยุกต์ ใช้ 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อในงำนด้ำนต่ำง 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
  

กำรผลิตเห็ด      
Mushroom Production  

ลักษณะทำงชีววิทยำของเห็ด กำรจ ำแนก  ชนิดของเห็ดที่ส ำคัญของ
ประเทศไทย เทคนิคกำรเตรียมเชื้อและก้อนเชื้อ โรงเรือนและสภำพที่
เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของเห็ด กำรผลิตเห็ดในระดับกำรค้ำและ
อุตสำหกรรม วิธีกำรเก็บรักษำ กำรแปรรูป กำรบรรจุผลิตภัณฑ์ กำรศึกษำ 
ดูงำนนอกสถำนที่ 

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  

ควำมหมำย ควำมส ำคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสำรออกฤทธิ์ 
กำรเก็บ กำรเตรียม และกำรสกัดตัวอย่ ำงพืช เทคโนโลยีกำรผลิต 
ชีวภัณฑ์พืชและกำรใช้ประโยชน์ เช่น ชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในครัวเรือนและ
อุตสำหกรรมอำหำร สุขภัณฑ์และสำรก ำจัดศัตรูพืช 

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  

เทคโนโลยีกำรคัดเลือก กำรเพ่ิมจ ำนวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 
ทำงกำรเกษตร กำรพัฒนำ กำรเตรียม กำรประเมินประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์
และจุลินทรีย์ในรูปแบบของเหลวและของแข็ง  

 
 

3(2-2-5) 
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Selection Technologies, increasing number of beneficial 
microorganisms for agriculture, development, preparation,  
microbial product evaluation: liquid and solid form. 

 
5173417 กำรผลิตพืชอินทรีย์    

Organic Plant Production  
ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และมำตรฐำนกำรผลิต พืชผักอินทรีย์ 

กระบวนกำรผลิตพืชผักด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ กำรวำงแผนกำรผลิต กำรจัดกำรดิน 
น้ ำและศัตรูพืช กำรเก็บเกี่ยว วิทยำกำรหลังกำรเก็บเก่ียวและกำรตลำด 

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 กำรตลำดสินค้ำเกษตร  
Agricultural Commodity Marketing  

หลักกำรตลำด กำรจัดกำรตลำดสินค้ำเกษตร ลักษณะพิเศษของสินค้ำ
เกษตร รวมทั้งลักษณะกำรผลิตและกำรบริโภค ประเภทต่ำง ๆ ของตลำดและ
กำรก ำหนดรำคำสินค้ำในแต่ละตลำด หน้ำที่ของสถำบันกำรตลำดที่ส่งผลต่อ
กำรวิเครำะห์ส่วนเหลื่อมกำรตลำดและวิถีกำรตลำด กำรวำงแผนกำรตลำด 
กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อผลในกำรสร้ำงอ ำนำจต่อรองทำงกำรตลำดและ
บทบำทของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรตลำดสินค้ำเกษตร 

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) 
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    2) วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ 
        บังคับเรียน 
 

5004920 สัมมนำทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว ์ 
Seminar in Animal Production Technology  

ค้นคว้ำเอกสำร ข้อมูลต่ำง ๆ  งำนวิจัย หรืองำนวิทยำกำรใหม่ทำงด้ำน
กำรผลิตพืชทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ เพ่ือท ำรำยงำนและน ำเสนอต่อที่
ประชุม โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำสัมมนำ 

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. 

 

1(1-0-2) 

5181102 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มไก่เนื้อ 
Broiler Production and Farm Management Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5181603 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร

ฟำร์มสัตว ์
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 
                    Management Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181103 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและ 
                                    กำรจัดกำรฟำร์มไก่เนื้อ  
Co-requisite : 5181103 Broiler Production and Farm 

Management Technology Laboratory 
ควำมส ำคัญและสภำพกำรผลิตไก่เนื้อ เศรษฐกิจภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ กำรผลิตไก่เนื้อที่เป็นกำรค้ำโดยเน้นควำมเหมำะสมกับท้องถิ่น 
พันธุ์และกำรคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์อำหำร กำรให้อำหำร ระบบกำร
จัดกำรฟำร์มไก่เนื้อแบบต่ำง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรฟำร์ม กำรวำงแผน
กำรผลิต กำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง ๆ  ธุรกิจ
และกำรตลำดไก่เนื้อ 

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 

1(1-0-2) 
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management, factors affecting farm management, production 
planning, administration and management of farming techniques at 
different stages, broiler business and marketing. 

 
5181103 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มไก่เนื้อ  

Broiler Production and Farm Management  
Technology  Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5181102 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร

ฟำร์มไก่เนื้อ 
Co-requisite : 5181102  Broiler Production and Farm 

Management Technology  
ฝึกปฏิบัติกำรคัดเลือก กำรผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำรและ

กำรให้อำหำร และเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง 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 เทคโนโลยีอำหำรสัตว์  
Animal Feed Technology 

ควำมหมำยและควำมส ำคัญด้ำนอำหำรสัตว์ อุตสำหกรรมกำรผลิต
อำหำรสัตว์ทั่วไป  กำรวิเครำะห์  กำรประเมินคุณภำพของอำหำรสัตว์ ลักษณะ
วัตถุดิบอำหำรสัตว์  กรรมวิธีในกำรผลิต กำรเก็บรักษำและวิธีกำรน ำไปใช้เลี้ยง
สัตว์  กำรค ำนวณสูตรอำหำรตำมควำมต้องกำรของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดใน
ระยะต่ำง 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 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มสุกร  
Swine Production and Farm Management Technology   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5181603 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร

ฟำร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182203 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและ 

กำรจัดกำรฟำร์มสุกร  
Co-requisite : 5182203 Swine Production and Farm 

Management Technology Laboratory  
ควำมส ำคัญและสภำพกำรผลิตสุกรภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กำรผลิตสุกรที่เป็นกำรค้ำโดยเน้นควำมเหมำะสมกับท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์
สุกร กำรคัดเลือก กำรผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำรและกำรให้
อำหำร กำรบริหำรและกำรจัดกำรฟำร์มสุกรแบบต่ำง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร
จัดกำรฟำร์ม กำรวำงแผนกำรผลิต  กำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนเทคนิคกำร
เลี้ยงในระยะต่ำง ๆ ธุรกิจและกำรตลำดสุกร 
            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 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มสุกร  
Swine Production and Farm Management Technology 
Laboratory  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182202 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร

ฟำร์มสุกร 
Co-requisite :  5182202 Swine Production and Farm 

Management  
 

2(0-4-2) 
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ฝึกปฏิบัติกำรคัดเลือก กำรผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำรและ
กำรให้อำหำร และเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง ๆ ในสุกร 

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

 
**5182302  เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มแพะ  

Goat Production and Farm Management Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5181603 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร

ฟำร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182303 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและ

กำรจัดกำรฟำร์มแพะ 
Co-requisite :  5182303 Goat Production and Farm   

Management  Technology Laboratory 
ควำมส ำคัญและสภำพกำรผลิตแพะภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กำรผลิตแพะที่เป็นกำรค้ำโดยเน้นควำมเหมำะสมกับท้องถิ่น ประเภทและ 
พันธุ์แพะ กำรคัดเลือก กำรผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำรและกำรให้
อำหำร กำรบริหำรและกำรจัดกำรฟำร์มแพะแบบต่ำง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำร
จัดกำรฟำร์ม กำรวำงแผนกำรผลิต  กำรบริหำรและกำรจัดกำรด้ำนเทคนิคกำร
เลี้ยงในระยะต่ำง ๆ ธุรกิจและกำรตลำดแพะ 

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) 
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5182303 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มแพะ  
Goat Production and Farm Management Technology 
Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182302 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร

ฟำร์มแพะ 
Co-requisite :  5182302 Goat Production and Farm Management   

Technology  
ฝึกปฏิบัติกำรคัดเลือก กำรผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำรและ

กำรให้อำหำร และเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง ๆ ในแพะ 
Practice selection, breeding, goat housing and equipment, 

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

 

2(0-4-2) 

5182402  กำรวิเครำะห์อำหำรสัตว์  
Animal Feed Analysis  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182403 ปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์อำหำรสัตว์ 
Co-requisite :   5182403 Animal Feed Analysis Laboratory 

ปัญหำของกำรใช้อำหำรสัตว์ในประเทศไทย หลักกำรเก็บตัวอย่ำง 
และกำรประเมินโภชนะชนิดต่ำง ๆ ในอำหำรสัตว์ 
          Problems of animal feed usage in Thailand, principles of 
sample collection and assessment of various nutrients in animal 
feed. 
 

1(1-0-2) 

5182403 ปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์อำหำรสัตว์  
Animal Feed Analysis Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5182402 กำรวิเครำะห์อำหำรสัตว์ 
Co-requisite :   5182402 Animal Feed Analysis  

วิเครำะห์ปริมำณสำรอำหำรในวัตถุดิบอำหำรสัตว์  
Analyze nutrient quantity in raw materials of animal feed.  

 
 
 
 

2(0-4-2) 
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5183303 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มโคเนื้อ  
Beef Cattle Production and Farm Management Technology   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5181603 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร

ฟำร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 

รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183304 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและ 
กำรจัดกำรฟำร์มโคเนื้อ 

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

ควำมส ำคัญและสภำพกำรผลิตโคเนื้อภำยในประเทศ กำรผลิตโคเนื้อ 
ที่เป็นกำรค้ำโดยเน้นควำมเหมำะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ กำรคัดเลือก โรงเรือน
และอุปกรณ์ อำหำรและกำรให้อำหำร ระบบกำรจัดกำรฟำร์มโคเนื้อแบบ 
ต่ำง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรฟำร์ม กำรวำงแผนกำรผลิต  กำรบริหำร
และกำรจัดกำรด้ำนเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง ๆ ธุรกิจและกำรตลำดโคเนื้อ 
          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. 
 

1(1-0-2) 

5183304 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มโคเนือ้  
Beef Cattle Production and Farm Management Technology 
Laboratory  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5183303 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำร

จัดกำรฟำร์มโคเนื้อ 
Co-requisite : 5183303 Beef Cattle Production and Farm 

Management Technology  

ฝึกปฏิบัติกำรคัดเลือก กำรผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำรและ
กำรให้อำหำรและเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง ๆ ในโคเนื้อ 

 

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

 
5183502  เทคนิคกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์     

Animal Breed Development Techniques 
เทคนิคทั่ ว ไปและเทคนิคใหม่ๆ ในกำรคัดเลือกและกำรผสม 

พันธุ์สัตว์ แผนกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
โดยใช้หลักพันธุศำสตร์ กำรบันทึกประวัติ กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรคัดเลือก 
และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์ 

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) 

5192102 สรีรวิทยำและกำยวิภำคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
Introduction to Animal Physiology and Anatomy 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5192103 ปฏิบัติกำรสรีรวิทยำและกำยวิภำค

สัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
Co-requisite: 5192103 Introduction to Animal Physiology and 

Anatomy Laboratory 
โครงสร้ำงและหน้ำที่ของอวัยวะในระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำยสัตว์เลี้ยง

เบื้องต้น 

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

 

1(1-0-2) 
 

5192103 ปฏิบัติกำรสรีรวิทยำและกำยวิภำคสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
Introduction to Animal Physiology and Anatomy Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5192102 สรีรวิทยำและกำยวิภำคสัตว์เลี้ยง

เบื้องต้น 
Co-requisite: 5192102 Introduction to Animal Physiology and 

Anatomy 

2(0-4-2) 
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           ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้ำงและหน้ำที่ของอวัยวะในระบบต่ำง ๆ ของ
ร่ำงกำยสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 
           Practice structures and functions of various organ systems 
in animal body. 
 

5193104 เทคโนโลยีกำรผสมเทียมสัตว์  
Animal Artificial Insemination Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับสรีรวิทยำและกำยวิภำคของระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ 
ระบบต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์ กำรรีดเก็บน้ ำเชื้อ กำรประเมินคุณภำพ
น้ ำเชื้อ กำรเจือจำงน้ ำเชื้อ กำรเก็บรักษำน้ ำเชื้อ กำรเป็นสัด  เทคนิคกำรผสม
เทียม ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรติดโรคทำงระบบสืบพันธุ์และกำรแก้ไขปัญหำทำง
ระบบสืบพันธุ์สัตว์  

Practice the 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. 

 

3(2-2-5) 

5193306 สุขภำพสัตว์และกำรสุขำภิบำลทั่วไป  
Animal Health and General Sanitation 

ลักษณะของโรคสัตว์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดโรคในสัตว์ โรคต่ำง ๆ 
และปรสิตที่เกิดขึ้นในสัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ โรคในพระรำชบัญญัติและ 
โรคระบำด โรคติดต่อระหว่ำงคนและสัตว์ กำรตรวจวินิจฉัยและกำรป้องกัน
ก ำจัดโรคต่ำง ๆ กำรสุขำภิบำลสัตว์ พระรำชบัญญัติควบคุมโรคระบำดสัตว์ 

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) 
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5193307 ยำและกำรใช้ยำสัตว์  
Animal Drugs and Usage 

ปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของยำ สำรสังเครำะห์และสมุนไพรที่ใช้ในกำร
เลี้ยงสัตว์ รูปแบบของยำ ลักษณะและสรรพคุณของยำต่ำง ๆ ที่ออกฤทธิ์กับ
ระบบต่ำง ๆ ของร่ำงกำยสัตว์ กำรให้ยำสัตว์ ขนำดของกำรให้ยำ กำรเก็บรักษำ
ยำ กฎหมำยและพระรำชบัญญัติยำ 

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 กฎหมำยเกี่ยวกับสัตว์และกำรปศุสัตว์   
Laws of Animal and Livestock    

กฎหมำยและพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวกับสัตว์และปศุสัตว์ที่ เกี่ยวกับ  
กำรเลี้ยง กำรฆ่ำ กำรจ ำหน่ำย กำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ข้ำมเขต กำรส่งออกและ 
กำรน ำ เข้ ำประเทศ พระรำชบัญญัติ สงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่ ำ  และ
พระรำชบัญญัติอื่น 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 พื้นฐำนกำรวิจัยทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์  
Basic Research in Animal Production Technology  

ระเบียบวิธีกำรวิจัยและขอบข่ำยกำรวิจัยทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร  
กำรก ำหนดหัวข้อวิจัย กำรนิยำมปัญหำและวิธีด ำเนินกำรวิจัย กำรสรุปและ
อภิปรำยผล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำรประเมินผลงำนวิจัย  ตลอดจนกำรฝึก
กำรเขียนเค้ำโครงงำนวิจัย  

 
 

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  เทคโนโลยีกำรผลิตพืชอำหำรสัตว์   

Forage Crop Production Technology  
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจ ำแนกประเภท ชนิดของพืชอำหำรสัตว์  กำรใช้

ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์ ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ คุณค่ำทำงอำหำร   
กำรปลูกสร้ำงและกำรจัดกำรทุ่งหญ้ำและถั่ว กำรบ ำรุงรักษำทุ่งหญ้ำ กำรเก็บเกี่ยว 
และกำรถนอมพืชอำหำรสัตว์ กำรเก็บรวบรวมตัวอย่ำงอำหำรสัตว์ต่ำง 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 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มไก่ไข่  
Laying Hens Production and Farm Management Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5181603 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร 
                                  ฟำร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183104 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและ 
                                    กำรจัดกำรฟำร์มไก่ไข่ 
Co-requisite : 5183104 Laying Hens Production and Farm 

Management Technology  Laboratory  
ควำมส ำคัญและสภำพกำรผลิตไก่ไข่เนื้อภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

กำรผลิตไก่ไข่ที่เป็นกำรค้ำโดยเน้นควำมเหมำะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ กำรคัดเลือก 
โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำรและกำรให้อำหำร ระบบกำรจัดกำรฟำร์มไก่ไข่แบบ
ต่ำง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรฟำร์ม กำรวำงแผนกำรผลิต  กำรบริหำรและ
กำรจัดกำรด้ำนเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง ๆ ธุรกิจและกำรตลำดไก่ไข ่

 

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 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มไก่ไข่  
Laying Hens Production and Farm Management Technology 
Laboratory  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183103 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร 
                                    ฟำร์มไก่ไข่ 
Co-requisite :  5183103 Laying Hens Production and Farm 

Management Technology  
ฝึกปฏิบัติกำรคัดเลือก กำรผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำรและ

กำรให้อำหำรและเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง 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 เทคโนโลยีกำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก  
Incubation and Hatchery Management Technology 

เกี่ยวกับกำรฟักไข่สัตว์ปีก คัพภะวิทยำของสัตว์ปีก ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
กำรฟักไข่ โรงฟักและตู้ฟักไข่ กำรฟักไข่ กำรปฏิบัติต่อไข่ก่อนเข้ำฟัก หลักและ 
กำรปฏิบัติในกำรฟักไข่ กำรประเมินผลกำรฟัก และกำรจัดกำรระบบกำรท ำงำน
ของอุปกรณ์ต่ำง 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 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มโคนม  
Dairy Cattle Production and Farm Management Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5181603 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร 
                                  ฟำร์มสัตว์ 
Pre-requisite :  5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183306 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและ 
                                    กำรจัดกำรฟำร์มโคนม 
Co-requisite : 5183306 Dairy Cattle Production and Farm 

Management Technology Laboratory 
ควำมส ำคัญและสภำพกำรผลิตโคนมเนื้อภำยในประเทศ กำรผลิตโคนม

ที่เป็นกำรค้ำโดยเน้นควำมเหมำะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ กำรคัดเลือก โรงเรือนและ
อุปกรณ์ อำหำรและกำรให้อำหำร ระบบกำรจัดกำรฟำร์มโคนมแบบต่ำง ๆ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรจัดกำรฟำร์ม กำรวำงแผนกำรผลิต  กำรบริหำรและกำร
จัดกำรด้ำนเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง ๆ ธุรกิจและกำรน้ ำนมและตลำด 
         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 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำรฟำร์มโคนม 
Dairy Cattle Production and Farm Management Technology 
Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183305 เทคโนโลยีกำรผลิตและกำรจัดกำร

ฟำร์มโคนม 
Co-requisite : 5183305 Dairy Cattle Production and Farm 

Management Technology  
ฝึกปฏิบัติกำรคัดเลือก กำรผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ อำหำรและ

กำรให้อำหำรและเทคนิคกำรเลี้ยงในระยะต่ำง 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 โรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อกำรผลิตสัตว์  
Housing and Equipment for Animal Production 

รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณ์กำรเลี้ยงสัตว์ชนิดต่ำง ๆ กำรพิจำรณำที่ตั้ง
ฟำร์ม กำรสร้ำงโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สำมำรถใช้แรงงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด กำรก ำหนดต ำแหน่งระบบกำรก ำจัดของเสียจำกสัตว์กำรก ำหนดเส้นทำง
กำรขนส่งในฟำร์มปศุสัตว์ กำรประเมินรำคำต้นทุนของสิ่งก่อสร้ำงโรงเรือน
ส ำหรับเลี้ยงสัตว์ กำรศึกษำเปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณ์ต่ำง  ๆ ของ
โรงเรือนระบบเปิดและระบบปิด กำรค ำนวณค่ำต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบควบคุม
อุณหภูมิของโรงเรือนระบบปิด 

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  เทคนิคกำรเลี้ยงสัตว์เฉพำะอย่ำง 
Techniques of Specific Animal Husbandry  

เลือกเรียนสัตว์ที่มีควำมน่ำสนใจหรือมีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นตำมควำมเหมำะสม โดยศึกษำเกี่ยวกับประเภทและพันธุ์ โรงเรือนและ
อุปกรณ์ในกำรเลี้ยง ขั้นตอนและวิธีกำรเลี้ยงดูในระยะต่ำง ๆ กำรคัดเลือกพันธุ์
และผสมพันธุ์  ธุรกิจและกำรตลำด 

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 กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์  
Organic Livestock Production  

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และมำตรฐำนกำรผลิตปศุสัตว์ อินทรีย์ 
กระบวนกำรผลิตปศุสัตว์ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ กำรวำงแผนกำรผลิต กำรจัดกำร
โรงเรือน กำรจัดกำรอำหำรและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และกำรตลำดปศุสัตว์
อินทรีย์ 

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 เทคโนโลยีกำรสืบพันธุ์สัตว์  
Animal Reproduction Technology 

สรีรวิทยำกำรสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงในฟำร์ม กลไกควบคุมที่มีผลต่ อ
กระบวนกำรสืบพันธุ์  ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อกำรสืบพันธุ์  ระบบกำรผสมพันธุ์ 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบพันธุ์และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรสืบพันธุ์ 

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 กำรผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย  
Animal Production and Safety Animal Products  

ระบบกำรผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย มำตรฐำนฟำร์ม มำตรฐำนผลผลิตเนื้อ นม 
ไข่ โรคและเชื้อจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ กำรใช้
สำรเคมีในกำรเลี้ยงสัตว์ สำรตกค้ำงและสำรพิษปนเปื้อน กำรตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์ 

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  เทคโนโลยีกำรแปรรูปเนื้อสัตว์  
Meat Processing Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :   5193310 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรแปรรูป 

เนื้อสัตว์ 
Co-requisite : 5193310 Meat Processing Technology Laboratory 

ชนิด และองค์ประกอบของเนื้อสัตว์ กำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพหลัง 
กำรตำย หลักกำรกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดต่ำง ๆ กำรควบคุมคุณภำพ 
กำรบรรจุ และกำรเก็บรักษำ 

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

 

1(1-0-2) 

5193310  ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรแปรรูปเนื้อสัตว์  
Meat Processing Technology Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5193309 เทคโนโลยีกำรแปรรูปเนื้อสัตว์  
Co-requisite :  5193309 Meat Processing Technology 

ฝึกปฏิบัติด้ ำนกำรแปรรูปเนื้อสัตว์  กำรควบคุมคุณภำพ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทบดหยำบ ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทบดละเอียดอิมัลชั่น 
ผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทหมัก และผลิตภัณฑ์เนื้อท่ีผ่ำนกำรท ำแห้ง 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  เทคโนโลยีกำรแปรรูปน้ ำนม  
Dairy Processing Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5193312 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรแปรรูป

น้ ำนม 
Co-requisite :  5193312 Daily Processing Technology Laboratory 

องค์ประกอบของน้ ำนม หลักกำรกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่ำง ๆ 
กำรควบคุมคุณภำพและกำรเก็บรักษำน้ ำนม   

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

 

1(1-0-2) 
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5193312  ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรแปรรูปน้ ำนม  
Dairy Processing Technology Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน: 5193311 เทคโนโลยีกำรแปรรูปน้ ำนม 
Co-requisite:  5193311 Dairy Processing Technology  

ฝึกปฏิบัติด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่ำง ๆ  เช่น น้ ำนมพร้อมดื่ม 
ไอศกรีม โยเกิร์ต กำรควบคุมคุณภำพและกำรเก็บรักษำน้ ำนม  

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

 

2(0-4-2) 

5193313  เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียจำกสัตว์  
Animal Waste Management Technology  

คุณสมบัติของของเสียจำกสัตว์ ปัญหำมลภำวะที่เกิดจำกกำรเลี้ยงสัตว์ 
ลักษณะของเสีย ระบบกำรจัดกำรและกรรมวิธีในกำรก ำจัด  กำรน ำของเสียไปใช้
ประโยชน์  ปัญหำกำรใช้ของเสียจำกสัตว์และแนวทำงในกำรแก้ไข กำรผลิต
พลังงำนทดแทนจำกของเสียจำกสัตว์ และกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือน
กระจก 

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   ตลำดธุรกิจปศุสัตว์  
Livestock Business Marketing  

สถำนกำรตลำดและปริมำณปศุสัตว์ในประเทศไทย รำคำ อุปสงค์ และ
อุปทำนของปศุสัตว์ กำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิต กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ 
กำรผลิต กำรด ำเนินธุรกิจปศุสัตว์และกิจกำรสหกรณ์ ตลำดปศุสัตว์ท้องถิ่นและ
ตลำดในประเทศ วิธีปรับปรุงกำรตลำด 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
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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. 

 
หมำยเหตุ : * และ ** = บังคับเรียน 1 รำยวิชำ 

 

3) วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ  

 บังคับเรียน 
 

5004921 สัมมนำทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ      
Seminar in Aquatic Animal Production Technology 

อภิปรำยกลุ่ม เสนอรำยงำนเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ ๆ เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่ำง ๆ รวมทั้งปัญหำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำของ
ประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ  

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

 

1(0-2-1) 

5061155 

 
มีนวิทยำ  

Ichthyology 
กำรแบ่งกลุ่มของปลำ กำยวิภำคและสรีรวิทยำพ้ืนฐำนของระบบต่ำง ๆ 

เช่น ระบบหำยใจ ระบบโครงสร้ำง  กล้ำมเนื้อ กำรเคลื่อนไหว ระบบทำงเดิน
โลหิต และระบบกำรสืบพันธุ์ของปลำ 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) 
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5061315 นิเวศวิทยำแหล่งน้ ำ         
Aquatic Ecology   

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศ โดยเฉพำะระบบนิเวศของแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ ำ วัฏจักรของสำร  
กำรแพร่กระจำยของพืชและสัตว์ ประชำกร มลพิษในแหล่งน้ ำ กำรสงวน
ทรัพยำกร และกำรศึกษำนอกสถำนที ่
 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) 

5062158  เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ    
Biotechnology in Aquaculture  

ควำมส ำคัญของเทคโนโลยีชีวภำพต่อกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรคัดเลือก
พ่อแม่พันธุ์ วิธีกำรและเทคโนโลยีชีวภำพที่เกี่ยวข้องกับกำรเพำะพันธุ์ กำรอนุบำล 
และกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ  

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

 

3(2-2-5)
  

5062212 โภชนำกำรสัตว์น้ ำ         
Aquatic Animal Nutrition 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062213 ปฏิบัติกำรโภชนำกำรสัตว์น้ ำ 
Co-requisite :  5062213 Aquatic Animal Nutrition Laboratory                 

ควำมต้องกำรสำรอำหำรของสัตว์น้ ำ คุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำร
สัตว์น้ ำ  รูปแบบของอำหำรสัตว์น้ ำ กำรสร้ำงสูตรอำหำรเพ่ือกำรเลี้ ยง 
สัตว์น้ ำ กำรให้อำหำรสัตว์น้ ำ และมำตรฐำนในกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำส ำเร็จรูป 

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) 
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5062213 ปฏิบัติกำรโภชนำกำรสัตว์น้ ำ        
Aquatic Animal Nutrition Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062212 โภชนำกำรสัตว์น้ ำ 
Co-requisite : 5062212 Aquatic Animal Nutrition   

ฝึกวิเครำะห์คุณค่ำทำงโภชนำกำรสัตว์น้ ำ กำรตรวจสอบคุณภำพวัตถุดิบ
ส ำหรับผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ กำรค ำนวณสูตรอำหำรสัตว์น้ ำ กำรผลิตอำหำรสัตว์
น้ ำและกำรให้อำหำรสัตว์น้ ำ 

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) 

5062313 คุณภำพน้ ำและกำรจัดกำร      
Water Quality and Management   
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062314 ปฏิบัติกำรคุณภำพน้ ำและกำร

จัดกำร 
Co-requisite :  5062314 Water Quality and Management Laboratory 

คุณภำพน้ ำในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ เทคนิคกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 
และกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำให้เหมำะสม  

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

1(1-0-2) 

5062314 ปฏิบัติกำรคุณภำพน้ ำและกำรจัดกำร       
Water Quality and Management Laboratory  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5062313 คุณภำพน้ ำและกำรจัดกำร 
Co-requisite : 5062313 Water Quality and Management   

ปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำทั้งทำงด้ำนกำยภำพ เคมี 
และชีววิทยำ กำรใช้จุลินทรีย์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ระบบน้ ำหมุนเวียนและ
กำรจัดกำร 

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) 
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5062411 โรคและปรสิตสัตว์น้ ำ        
Diseases and Parasites of Aquatic Animals 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062412 ปฏิบัติกำรโรคและปรสิตสัตว์น้ ำ 
Co-requisite : 5062412 Diseases and Parasites of Aquatic  
     Animals Laboratory 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ชนิด ลักษณะ อำกำร 
กำรป้องกัน กำรก ำจัด กำรรักษำโรคและปรสิตที่ส ำคัญ 

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) 

5062412 ปฏิบัติกำรโรคและปรสิตสัตว์น้ ำ       
Diseases and Parasites of Aquatic Animals Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5062411 โรคและปรสิตสัตว์น้ ำ 
Co-requisite : 5062411 Diseases and Parasites of Aquatic Animals 
 ฝึกปฏิบัติกำรตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ ำเบื้องต้น กำรตรวจและแยกเชื้อ
ปรสิตและแบคทีเรียในสัตว์น้ ำ เทคนิคกำรย้อมสีแกรมแบคทีเรียและเทคนิค 
กำรเก็บ องค์ประกอบของเลือดสัตว์น้ ำ กำรทดสอบควำมไวต่อยำปฏิชีวนะ  
กำรตรวจสอบสุขภำพสัตว์น้ ำด้วยวิธีกำรทำงเนื้อเยื่อวิทยำ และทำงอณูชีววิทยำ 
 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 
 

เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงแพลงก์ตอน     
Plankton Culture Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5063157 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยง 
                                    แพลงก์ตอน 
Co-requisite : 5063157 Plankton Culture Technology Laboratory 
  

1(1-0-2) 
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ควำมหมำยของแพลงก์ตอน บทบำทของแพลงก์ตอนในห่วงโซ่อำหำร 
แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  เทคโนโลยีกำร
เพำะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ กำรเก็บรักษำ และกำร
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จำกแพลงก์ตอน 

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. 
 

5063157 ปฏิบัติกำรเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงแพลงก์ตอน 
Plankton Culture Technology Laboratory 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5063156  เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยง 

แพลงก์ตอน 
Co-requisite : 5063156 Plankton Culture Technology 
 ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชและ 
แพลงก์ตอนสัตว์ กำรเก็บรักษำ และกำรยุกต์ใช้ประโยชน์จำกแพลงก์ตอน 
 Practice cultivation technology of phytoplankton and 
zooplankton, the storage and utilization of plankton. 
 

2(0-4-2) 
 

5063159 งำนช่ำงทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ  
Technician Work in Aquaculture  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5063160  ปฏิบัติกำรงำนช่ำงทำงกำร

เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
Co-requisite : 5063160 Technician Work Laboratory in 

Aquaculture    
ควำมปลอดภัยในงำนช่ำง ควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนช่ำงสำขำต่ำง ๆ เช่น 

ง ำนช่ ำ ง เ ชื่ อ ม โ ลหะ  ง ำนช่ ำ งปร ะปำและท่ อส่ ง น้ ำ เ พ่ื อ ก ำร เ กษตร  
งำนคอนกรีตเสริมเหล็ก งำนช่ำงไฟฟ้ำ รวมทั้งกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องยนต์ขนำดเล็ก 

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) 
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5063160 ปฏิบัติกำรงำนช่ำงทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
Technician Work Laboratory in Aquaculture  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  5063159  งำนช่ำงทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
Co-requisite : 5063159 Technician Work in Aquaculture 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเชื่อมชิ้นงำนด้วยไฟฟ้ำและแก๊ส กำรติดตั้งระบบ 
ท่อส่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร กำรวำงผังและกำรหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กำรเดิน
สำยไฟฟ้ำ กำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย กำรใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องยนต์ขนำด
เล็กทำงกำรเกษตร 

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. 

   

2(0-4-2) 

5064615 กำรแปรรูปสัตว์น้ ำ        
Processing Aquatic Animal  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5064616 ปฏิบัติกำรกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ 
Co-requisite : 5064616 Processing Aquatic Animal Processing 

Laboratory 
 หลักกำร วิธีกำรแปรและกระบวนกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ กำรใช้เศษสิ่งเหลือ
ใช้จำกกำรแปรรูปสัตว์น้ ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด มำตรฐำนโรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ  
 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 ปฏิบัติกำรกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ       
Processing Aquatic Animal Processing Laboratory  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5064615 กำรแปรรูปสัตว์น้ ำ          
Co-requisite : 5064615 Processing Aquatic Animal  
 ปฏิบัติกำรกำรใช้ควำมร้อน ควำมเย็น สำรเคมี และวิธีกำรอ่ืน ๆ ในกำร 
แปรรูปสัตว์น้ ำ ปฏิบัติกำรแปรรูปสัตว์น้ ำในท้องถิ่น ปฏิบัติกำรกำรออกแบบ
โรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำตำมมำตรฐำนโรงงำน 
 
 

2(0-4-2) 
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 Practice thermal processing, refrigeration, chemical, and other 
ways in aquatic animals processing, production of local aquatic 
animal products and aquatic animal processing plant design. 
 

5064901 เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ ำ      
Genetics Improvement of Aquatic Animal Technology 

พันธุศำสตร์เชิงคุณภำพและปริมำณของสัตว์น้ ำ เทคโนโลยีชีวภำพ และ
กำรคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงลักษณะที่ต้องกำรและส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

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

3(3-0-6) 

           เลือกเรียน  
 

 

5003906 พื้นฐำนกำรวิจัยทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ 
Basic Research in Aquatic Animal Production Technology  

ระเบียบวิธีกำรวิจัยและขอบข่ำยกำรวิจัยทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร  
กำรก ำหนดหัวข้อวิจัย กำรนิยำมปัญหำและวิธีด ำเนินกำรวิจัย กำรสรุปและ
อภิปรำยผล กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย กำรประเมินผลงำนวิจัย  ตลอดจนกำรฝึก
กำรเขียนเค้ำโครงงำนวิจัย  

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 ควำมปลอดภัยทำงน้ ำส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ    
Life Safety in Water for Aquaculture 

ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงน้ ำ สภำพแหล่งน้ ำและจุดเสี่ยงที่จะ
ท ำให้เกิดอันตรำยทำงน้ ำส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ทักษะกำรเอำชีวิตรอด 
ในน้ ำ กำรว่ำยน้ ำพื้นฐำนและกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทำงน้ ำ 

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) 
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5063163 กำรเพำะพันธุ์ปลำ        
Fish Breeding 

กำรคัดเลือก กำรเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลำ ระบบสืบพันธุ์ หลักกำร วิธีกำร
เพำะพันธุ์ พัฒนำกำรของตัวอ่อนและลูกปลำ กำรอนุบำลลูกปลำ และกำร
ปรับปรุงพันธุ์ปลำ 

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) 

5063164 สัตว์น้ ำไม่มีกระดูกสันหลัง         
Invertebrate Aquatic Animals 

ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับสัตว์น้ ำไม่มีกระดูกสันหลัง กำรแบ่งหมวดหมู่ 
รูปร่ำงลักษณะเด่น กำรแพร่กระจำยของสัตว์น้ ำไม่มีกระดูกสันหลัง กำรรวบรวม
และเก็บตัวอย่ำง และกำรศึกษำภำคสนำม 

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 หลักกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ       
Principles of Aquaculture  

หลักกำร วิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกพ้ืนที่ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำ วิธีกำร
และระบบกำรเพำะเลี้ยง   

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

 

3(2-2-5) 

5063166 เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงปลำสวยงำม         
Ornamental Fish Aquaculture Technology 

ประเภท ลักษณะ ควำมเป็นอยู่ กำรคัดเลือก พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ เทคโนโลยี
กำรเพำะเลี้ยงปลำสวยงำม โรคพยำธิและกำรป้องกันรักษำ ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์ในกำรเลี้ยงปลำสวยงำม เช่น ภำชนะที่ใช้เลี้ยง พันธุ์ไม้น้ ำที่ใช้ในกำรจัด 
ตู้ปลำ ระบบกำรกรองน้ ำ  คุณสมบัติของน้ ำ และอำหำรที่ ใช้ เลี้ ยงปลำ 
แต่ละชนิด 
 

3(2-2-5) 
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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. 
 

5063167 เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล        
Marine Shrimp Aquaculture Technology 

เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเล กำรเลือกสถำนที่ กำรเตรียมบ่อ
เพำะเลี้ยงกุ้งทะเล กำรให้อำหำร กำรป้องกันก ำจัดศัตรู กำรดูแลรักษำ และ
กำรตลำดของกุ้งทะเลที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ  

Marine shrimp aquaculture technology, site selection, pond 
preparation for marine shrimp aquaculture, feeding, pest control, 
treatment, and marketing of economically important marine 
shrimp. 

 

3(2-2-5) 

5063168 เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม        
Giant Freshwater Prawn Aquaculture Technology 

ชีววิทยำของกุ้งก้ำมกรำม ลักษณะเพศ ฤดูผสมพันธุ์วำงไข่ กำรคัดเลือก
แม่กุ้ง กำรเพำะฟักและกำรอนุบำล กำรพัฒนำกำรและกำรเจริญเติบโตของ 
ตัวอ่อนและกำรเลี้ยง  

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 เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกิจ     
Economic Crab and Molluscs Aquaculture Technology 

ชีววิทยำของปูและหอยที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ แหล่งเพำะเลี้ยง 
กำรจัดหำพันธุ์ รูปแบบกำรเลี้ยง ผลผลิต กำรป้องกันก ำจัดศัตรู กำรดูแลรักษำ  
กำรตลำด และกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำในกำรเลี้ยง  

 
 
 

3(2-2-5) 
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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.  
 

5063170 กำรเลี้ยงสัตว์น้ ำแบบผสมผสำน 
Integrated Aquaculture 

หลักกำร วิธีกำรเลี้ยงสัตว์ร่วมกับกำรท ำเกษตรสำขำอ่ืน ๆ ประเภทและ
วิธีกำรใช้เศษเหลือทำงกำรเกษตรเพื่อกำรเลี้ยงสัตว์น้ ำ 

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) 

5063171 เทคโนโลยีกำรเลี้ยงปลำร่วมกับกำรปลูกพืช        
Aquaponics Technology 

หลักกำรและกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ำหรับกำรเลี้ยงปลำร่วมกับกำร
ปลูกพืช กำรเตรียมพันธุ์ ปลำ  กำรเตรี ยมต้นกล้ ำ พืชส ำหรับปลูกร่ วม   
วัสดุ อุปกรณ์ กำรออกแบบระบบและโรงเรือน กำรควบคุมดูแล  ระบบกำร
ตรวจสอบปริมำณธำตุอำหำรและคุณภำพน้ ำเบื้องต้น รวมทั้งกระบวนกำร 
ไนตริฟิเคชัน     

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 เรื่องเฉพำะทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ      
Selected Topics in Aquaculture 

หัวข้อที่น่ำสนใจทำงกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำและน ำเสนอหัวข้อเรื่อง
เปลี่ยนไปในแต่ละภำคกำรศึกษำ 

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

3(3-0-6) 
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5063514 มำตรฐำนฟำร์มและกฎหมำยประมง       
Farming Regulations and Fisheries Law 

มำตรฐำนฟำร์มสัตว์น้ ำทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน ระเบียบกฎเกณฑ์
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระรำชบัญญัติและพระรำชก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับ 
กำรประมง 

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 กำรส่งเสริมกำรประมง            
Fisheries Extension 

ควำมหมำย ควำมส ำคัญ และขอบเขตของกำรส่งเสริมกำรประมง  
สภำพวิถีชีวิตของชำวประมงพ้ืนบ้ำน  รูปแบบกำรส่งเสริมกำรประมง  กำรเขียน
โครงกำร  กำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ในกำรส่งเสริม  และกำรศึกษำนอกสถำนที่ 

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. 

 

3(2-2-5) 

5063516 กำรจัดกำรฟำร์มและธุรกิจกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ        
Farm and Aquaculture Business Management 

หลักกำรทั่วไปในกำรจัดกำรท ำฟำร์มสัตว์น้ ำ  กำรวำงแผน กำรจัดกำร
ธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ส ำหรับกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กำรเขียนแผนธุรกิจ กำรตลำด 
ปัญหำและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรฟำร์ม 

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 กำรตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำ        
Marketing of Fishery Products 

แนวคิดเบื้องต้น หลักกำรและบทบำทของกำรตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำ ในยุค
ปัจจุบัน กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด รูปแบบและช่องทำงกำรตลำดสินค้ำ
สัตว์น้ ำ สภำวะกำรตลำดสินค้ำสัตว์น้ ำ คุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำสัตว์น้ ำ 
กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อกำรจ ำหน่ำยสินค้ำสัตว์น้ ำ 

3(2-2-5) 
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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. 

 
5063617 เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรดูแลรักษำสัตว์น้ ำ     

Post-harvest Technology and Handling of Aquatic Animals 
องค์ประกอบทำงเคมีของสัตว์น้ ำ กำรเสื่อมเสียและกำรเปลี่ยนแปลง

คุณภำพของสัตว์น้ ำ หลักกำรและวิธีที่เกี่ยวข้องกับกำรเก็บรักษำควำมสดและ
คุณภำพหลังกำรเก็บเก่ียว กำรขนส่งและกำรเก็บรักษำสัตว์น้ ำ 

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. 

 

3(2-2-5) 

5063618 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำพื้นบ้ำน        
Local Fishery Products 

ชนิดของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ พ้ืนบ้ำนในท้องถิ่น กระบวนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำพ้ืนบ้ำน บรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ ควำมปลอดภัยใน 
กำรบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำพ้ืนบ้ำน มำตรฐำนและกำรควบคุมคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำพื้นบ้ำน 

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 เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งเหลือใช้ทำงกำรเกษตรและกำรประมง  
Utilization of Agricultural and Fishery By-Products Technology  

กำรใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทำงกำรเกษตรและสัตว์น้ ำ เพ่ือก่อให้เกิด
มูลค่ำเพ่ิมหรือได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ 

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

3(2-2-5) 
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     2.2 กลุ่มวิชำโครงงำน   

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

น ำควำมรู้ประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ท ำโครงกำรที่เกี่ยวข้องหรือ
น ำมำใช้ท ำกำรทดลองในงำนที่เรียน ศึกษำและค้นคว้ำถึงปัญหำทำงกำรเกษตร
หรือทำงเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนกำรผลิตพืชตำมควำมสนใจของผู้เรียน จัดท ำ
แบบเสนอโครงกำรและสอบร่ำงโครงกำรพิเศษ เพ่ือขออนุมัติท ำโครงกำรพิเศษ
จำกคณะกรรมกำร 

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. 

 

1(0-2-1) 

*5004914 โครงร่ำงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์  
Proposal of Professional Skill Development Project in Animal 
Production Technology 

น ำควำมรู้ประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ท ำโครงกำรที่เกี่ยวข้องหรือ
น ำมำใช้ท ำกำรทดลองในงำนที่เรียน ศึกษำและค้นคว้ำถึงปัญหำทำงกำรเกษตร
หรือทำงเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนกำรผลิตสัตว์ตำมควำมสนใจของผู้เรียน จัดท ำ
แบบเสนอโครงกำรและสอบร่ำงโครงกำรพิเศษ เพ่ือขออนุมัติท ำโครงกำรพิเศษ
จำกคณะกรรมกำร 

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) 
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*5004915 โครงร่ำงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ 
Proposal of Professional Skill Development Project in Aquatic 
Animal Production Technology  

น ำควำมรู้ประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ท ำโครงกำรที่เกี่ยวข้องหรือ
น ำมำใช้ท ำกำรทดลองในงำนที่เรียน ศึกษำและค้นคว้ำถึงปัญหำทำงกำรเกษตร
หรือทำงเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนกำรผลิตสัตว์น้ ำตำมควำมสนใจของผู้เรียน 
จัดท ำแบบเสนอโครงกำรและสอบร่ำงโครงกำรพิเศษ เพ่ือขออนุมัติท ำโครงกำร
พิเศษจำกคณะกรรมกำร 

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) 

**5004916 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  
Professional Skill Development Project in Crop Production 
Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5004913 โครงร่ำงโครงกำรพัฒนำทักษะ 
                                 วิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  
Pre-requisite : 5004913 Proposal of Professional Skill 

Development Project in Crop Production 
Technology 

ศึกษำและวิจัยตำมแบบเสนอโครงกำรพิเศษทำงกำรผลิตพืช วิเครำะห์
ผลกำรศึกษำของโครงกำร รำยงำนผลกำรศึกษำของโครงกำรและส่งโครงกำร
พิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรลงนำมรับรอง 

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) 
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**5004917  โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์  
Professional Skill Development Project in Animal Production 
Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5004914 โครงร่ำงโครงกำรพัฒนำทักษะ 
                                 วิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว ์ 
Pre-requisite : 5004914 Proposal of Professional Skill 
                    Development Project in Animal Production  
                    Technology 

ศึกษำและวิจัยตำมแบบเสนอโครงกำรพิเศษทำงกำรผลิตสัตว์ วิเครำะห์
ผลกำรศึกษำของโครงกำร รำยงำนผลกำรศึกษำของโครงกำรและส่งโครงกำร
พิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรลงนำมรับรอง 

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) 

**5004918 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ 
 Professional Skill Development Project in Aquatic Animal 
Production Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5004915 โครงร่ำงโครงกำรพัฒนำทักษะ 
                                  วิชำชีพทำงเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ 
Pre-requisite : 5004915 Proposal of Professional Skill 
                    Development Project in Aquatic Animal    

 Production Technology 
ศึกษำและวิจัยตำมแบบเสนอโครงกำรพิเศษทำงกำรผลิตสัตว์น้ ำ 

วิเครำะห์ผลกำรศึกษำของโครงกำร รำยงำนผลกำรศึกษำของโครงกำรและส่ง
โครงกำรพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรลงนำมรับรอง 

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) 

   หมำยเหตุ : * และ ** = บังคับเรียน 1 รำยวิชำ 
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   2.3  กลุ่มวิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ   

     2.3.1 กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ     

*5002809 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
Preparation for Professional Experience in Crop Production 
Technology  

จัดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์พ้ืนฐำนด้ำนกำรผลิตพืชและเทคนิคกำรใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 

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

2(1-2-3) 

*5002810 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์  
Preparation for Professional Experience in Animal Production 
Technology  

จัดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์พ้ืนฐำนด้ำนกำรผลิตสัตว์และเทคนิคกำรใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 

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

2(1-2-3) 

*5002811 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ  
Preparation for Professional Experience in Aquatic Animal 
Production Technology  

จัดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์พ้ืนฐำนด้ำนกำรผลิตสัตว์น้ ำและเทคนิคกำร
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร 

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

2(1-2-3) 
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**5004808  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตพืช  
Professional Experience in Crop Production Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5002809 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
                                  ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตพืช 
Pre-requisite : 5002809  Preparation for Professional Experience  

 in Crop Production Technology  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรผลิตพืชในองค์กรที่

เกี่ยวข้องทำงเกษตร ทั้งภำครัฐ หรือเอกชน มีกำรท ำรำยงำนและน ำเสนอกำร
ปฏิบัติงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ควบคุม 

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) 

**5004809  กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์  
Professional Experience in Animal Production Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5002810 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
                                  ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ 
Pre-requisite : 5002810 Preparation for Professional Experience    

 in Animal Production Technology  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรผลิตสัตว์ในองค์กรที่

เกี่ยวข้องทำงเกษตร ทั้งภำครัฐ หรือเอกชน มีกำรท ำรำยงำนและน ำเสนอกำร
ปฏิบัติงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ควบคุม 

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) 
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**5004810 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ  
Professional Experience in Aquatic Animal Production 
Technology  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5002811 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
                                  ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ 
Pre-requisite : 5002811 Preparation for Professional Experience  

 in Aquatic Animal Production Technology  
ฝึกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบกำรณ์วิชำชีพทำงกำรผลิตสัตว์น้ ำในองค์กรที่

เกี่ยวข้องทำงเกษตร ทั้งภำครัฐ หรือเอกชน มีกำรท ำรำยงำนและน ำเสนอกำร
ปฏิบัติงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ควบคุม 

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) 

หมำยเหตุ :  * และ ** = บังคับเรียน 1 รำยวิชำ 

   2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษำ 

7003507  กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำส ำหรับเทคโนโลยีกำรเกษตร  
Cooperative Education Preparation for Agricultural Technology 

หลักกำร แนวคิด และกระบวนกำรของสหกิจศึกษำ ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ควำมรู้พ้ืนฐำนและเทคนิคในกำรสมัครงำนอำชีพ ควำมรู้พ้ืนฐำนใน
กำรปฏิบัติงำน กำรสื่อสำร และมนุษยสัมพันธ์กำรพัฒนำบุคลิกภำพ ระบบกำร
บริหำรคุณภำพในสถำนประกอบกำร เทคนิคกำรน ำเสนอกำรเขียนรำยงำน 

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) 
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7004507 สหกิจศึกษำส ำหรับเทคโนโลยีกำรเกษตร  
Cooperative Education for Agricultural Technology 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 7003507 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ 
                                  ส ำหรับเทคโนโลยีกำรเกษตร 
Pre-requisite : 7003507 Cooperative Education Preparation for  
      Agricultural Technology 

กำรปฏิบัติงำนในลักษณะเสมือนพนักงำนตำมโครงกำรที่ ได้รับ
มอบหมำย ตลอดจนกำรจัดท ำรำยงำนและกำรน ำเสนอ 

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

 

6(640) 

หมำยเหตุ  
 1) หำกนักศึกษำไม่มีคุณสมบัติเฉพำะของสหกิจศึกษำ ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
 2) กรณีนักศึกษำผ่ำนกำรเรียนในรำยวิชำ 7003507 กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำส ำหรับ

เทคโนโลยีกำรเกษตรแล้ว แต่ไม่สำมำรถไปสหกิจศึกษำ หรือเหตุผลใดก็ตำม นักศึกษำสำมำรถลงทะเบียน  

เรียนในรำยวิชำ 5004808 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตพืช หรือ 5004809 กำรฝึก

ประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ หรือ 5004810 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ โดยไม่ต้องลงทะเบียนรำยวิชำ 5002809 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตพืช หรือ 5002810 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ 

หรือ 5002811 กำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น้ ำ 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์ 
3.2.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 

ชื่อ- สกุล เลขประจ ำตัว 
บัตรประชำชน 

ต ำแหน่ง คุณวุฒิและสำขำวิชำ กำรส ำเร็จกำรศึกษำ ภำระงำนสอน  
(ชม./สัปดำห์/ปีกำรศึกษำ) 

สถำบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 2567 
วิชำเอกเทคโนโลยกีำรผลิตพืช 
1. นายคริษฐ์สพล   
หนูพรหม 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

ปร.ด.พืชศาสตร ์
กษ.บ.ส่งเสริมการเกษตร 
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 
2544 

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 

วิชำเอกเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ 
1. นายสันติ หมดัหมัน 
 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.ม.สัตวศาสตร ์
วท.บ.เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2553 
2549 

30 30 30 30 30 

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

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2544 
2539 

30 30 30 30 30 
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ชื่อ- สกุล เลขประจ ำตัว 

บัตรประชำชน 
ต ำแหน่ง คุณวุฒิและสำขำวิชำ กำรส ำเร็จกำรศึกษำ ภำระงำนสอน  

(ชม./สัปดำห์/ปีกำรศึกษำ) 
สถำบัน ปี พ.ศ. 2563 2564 2565 2566 2567 

3. นางสาวปิยะนันท์  
นวลหนูปล้อง 

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

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2550 
2545 

30 30 30 30 30 

วิชำเอกเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์น  ำ 
1. นางสบาย ตันไทย x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์
วท.ม.วิทยาศาสตร์การประมง 

วท.บ.วาริชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2535 
2527 

24 24 24 24 24 

2. นายศรัญย์  

รักษาพราหม 

x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.ม.วิทยาศาสตร์การประมง 

ทษ.บ.สตัวศาสตร์ (ประมงน ้าจืด) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

2539 
2534 

30 30 30 30 30 

3. นายมงคล  เทพรัตน ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ ปร.ด.สัตวศาสตร ์
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 อำจำรย์พิเศษ 
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี   

1. หน่วยงานของรัฐ 
2. หน่วยงานเอกชน  

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ)  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้นักศึกษาทั งหมด 6 หน่วยกิต (640 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากสถานประกอบการเอกชน โดยจัดฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ไม้ การจัดและตกแต่งภูมิทัศน์  
การตั งราคาพรรณไม้ รวมทั งการจัดตกแต่งร้าน และเทคนิคในการจ้าหน่ายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติในการ
ผลิตและดูแลรักษาปศุสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ การผสมเทียมสัตว์ หรือฝึกปฏิบัติในหน่วยงานราชการ  
เช่น ศูนย์วิจัย สถานีทดลอง โดยฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึก และการท้าโครงงานแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงานและผู้ รับผิดชอบการฝึกงาน ตัวแทนจากหน่วยงานนั น  ๆ 
รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง    

   ส่วนนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาจ้านวน 3 หน่วยกิต  
และสหกิจศึกษา จ้านวน 6 หน่วยกิต (640 ชั่วโมง) 

4.1  ผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
1. มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึก  
2. ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทน 

 3. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเทคนิควิธีการท้างานใน
สถานที่ฝึกงาน 

4. สามารถใช้ความรู้เพ่ือเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
5. สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 

  6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล  
4.2  ช่วงเวลำ 

            ปีที่  4 ภาคการศึกษาที่ 2 
4.3  กำรจัดเวลำและตำรำงสอน 

  ตามเวลาท้างานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงานโดยให้ได้เวลาการฝึกงานรวมอย่างน้อย  640 ชั่วโมง 
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5.   ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
 5.1  ค ำอธิบำยโดยย่อ  

 การบรรยายกระบวนการท้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ รายละเอียดตามรายวิชาโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ โดยจัดแบ่งนักศึกษาในการท้าโครงการพิเศษกลุ่มละ 2-3 คน ท้าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพตามโจทย์ที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั นน้าเสนอโครงร่างโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ น้าเสนอผลงานโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในรูปแบบรายงานและการน้าเสนอ แล้วแต่การพิจารณาของคณะกรรมการ และต้องผ่านการ
ประเมินผลงานโครงการ 
5.2  ผลกำรเรียนรู้ 

1. มีองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม หรือสร้างเสริมอาชีพ จากการท้าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
2. สามารถแก้ไขปัญหาโดยการน้าความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ หรือโดยการทดลองปฏิบัติ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผล 
5. สามารถปรับตัวท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 
6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3  ช่วงเวลำ  
            ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

5.4  จ ำนวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
5.5  กำรเตรียมกำร 

1. อาจารย์ท้าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค้าแนะน้าแก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาเป็นผู้เลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ      

2. อาจารย์จัดตารางเวลาเพื่อให้ค้าปรึกษาและติดตามการท้างานของนักศึกษา 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งานมีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน 
4. มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การท้างานนอกเวลา 
5. มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห้องปฏิบัติการ

ของคณะ 
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5.6  กระบวนกำรประเมินผล 
1. ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ้าวิชา 

และคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท้างานโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยและ

ตรวจสอบเอกสารรายงาน 
3. ประเมินการน้าเสนอผลงานในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์และชิ นงาน โดยอาจารย์ประจ้าวิชา  

และคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
4. ประเมินผลการท้างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท้างาน ผลงานที่เกิดขึ น  

ในแต่ละขั นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที ่4  ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธก์ำรสอนและกำรประเมินผล 
 

1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ 
1. มีความช้านาญทักษะทางวิชาชีพ ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไม่ต่้ากว่า 180 ชั่วโมงตลอด

หลักสูตร 
2. มีทักษะการใช้ภาษาที่ 3 ได้แก่ ภาษามาเลย์หรือ
ภาษาอินโดนีเซีย 

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

 
2.  กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน 
 2.1 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
  2.1.1 ด้ำนด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 
    2.1.1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 
     (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  โดยมี
ความพอเพียงเป็นฐานในการด้าเนินชีวิต 
     (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
     (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
    2.1.1.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  
     (1)  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื อหาคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ 
และความซื่อสัตย์สุจริต 
     (2)  ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ้าวันที่เกิดจากการ  ยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
     (3)  ฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพื นฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้าชั นเรียนตรง
ต่อเวลา การแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน ้าใจเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
     (4)  อาจารย์ผู ้สอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
     (5)  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 
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    2.1.1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั งก่อนและหลังเรียน 

     (2)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาทั งในและนอกชั นเรียน 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

     (4)  ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การน้าเสนอหน้าชั นเรียน ความสนใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเรียน 
 
  2.1.2 ด้ำนควำมรู้ 
   2.1.2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
     (1)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื นฐานชีวิตใน
เนื อหาวิชาที่ศึกษา 

     (2)  มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั งความเข้าใจ
หลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพื นฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

     (3)  สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ จาก
แหล่งที่หลากหลาย 

     (4)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง   
เพ่ือยกระดับการพัฒนาตนเองทั งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 

     (5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 

     (6)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ น    
อันจะน้าไปสู่การด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
    2.1.2.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้   
     (1)  เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก 
     (2)  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื อหาสาระ 
     (3)  ให้ความส้าคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     (4)  เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
      (5)  สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ 
      (6)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
      (7)  บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษาน้าเสนอความคิดเห็น 
และถาม-ตอบในชั นเรียน 
      (8)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื นฐานชีวิตใน
เนื อหาวิชาที่ศึกษา 
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     2.1.2.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้  

     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมในชั น
เรียน เช่น ความตั งใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท้า แบบฝึกหัด การสอบย่อยสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค 

      (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

      (4)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 
  2.1.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
    2.1.3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

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

     (1)  เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการตั งค้าถาม ฝึกการคิดในหลากหลายรูปแบบ 

      (2)  เน้นการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
      (3)  จัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน 

     (4)  สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
    2.1.3.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ  

      (1)  สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ ความตั งใจ
ในการแสวงหาความรู้ 
      (2)  สังเกตวิธีคิดในการตั งค้าถาม หาค้าตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา 

      (3)  อาจารย์จัดสอบเพ่ือประเมิน 
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  2.1.4 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
     2.1.4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

     (1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและ
รู้ถึงคุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
     (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

     (3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 

     (4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

     (5)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
     (6)  มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
    2.1.4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

     (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้มีการท้างานร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา 

      (2)  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

     (3)  สอนเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดี สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     (4)  สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีน ้าใจต่อผู้อ่ืน 

      (5)  สอนเรื่องการท้างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหาในการ
ท้างานเป็นกลุ่ม 
    2.1.4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

      (1)  ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาทั งในและนอกห้องเรียน 

      (2)  ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพ่ือนนักศึกษา 

      (3)  ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ นระหว่างจัดกิจกรรม 

      (4)  แบบฝึกหัด ชิ นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
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  2.1.5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำร  และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     2.1.5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำร  และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพื นฐาน
ของหลักการทางวิชาการในการด้าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

      (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน  

      (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน้าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 

      (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและ
วิเคราะห์ บนหลักการทางวิชาการได้ 
      (5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ปัจจุบัน 
     2.1.5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข   
กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาและสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (2)  จัดการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่าง
สม่้าเสมอ 
      (3)  สอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
      (4)  บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่าง 
      (5)  มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และท้ากิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
      (6)  แนะน้านักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้สอนได้ และศึกษา
จาก website สื่อการสอน e–learning ได ้
     2.1.5.3 กลยุทธ์กำรประเ มินผลกำรเรียนรู้ ด้ ำนทักษะกำรวิเครำะห์ เชิ งตัวเลข   
กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

      (1)  ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่างด้าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
      (3)  ประเมินผลจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
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      (4) การน้าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 

      (5) แบบฝึกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

      (6) ประเมินจากเทคนิคการน้าเสนอผลงาน 

2.2  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน 
  2.2.1 ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม  

จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม สามารถท้างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งตามล้าดับ ความส้าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.2.1.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก้าหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการแต่ง

กายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2) จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในศิลปวัฒนาธรรมไทย 
(3) จัดกิจกรรมเพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้น้าและฝึกการรับผิดชอบในการท้างาน

ร่วมกันเป็นทีม 
(4) มอบหมายงานโดยการให้นักศึกษามีการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการ

แก้ปัญหาและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี  
(5) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีการส่งเสริมให้ก้าลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ เสียสละ และ
ท้าประโยชน์ต่อสังคม 

2.2.1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั นเรียนการส่งงานที่ได้

มอบหมายตามระยะเวลาที่ก้าหนด การมีระเบียบวินัย และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 



118 
 

 

118 

(2) ประเมินจากการมีภาวะความเป็นผู้น้าและการเข้าร่วมกิจกรรมทั งในและนอก
คณะ โดยพร้อมเพรียงกันของนักศึกษา 

(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงานผู้อ่ืน 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินเป็น

รายบุคคลและรายกลุ่ม 
(5) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
 

2.2.2 ควำมรู้ 
2.2.2.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 

(1)  มีความรู้และเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื นฐาน
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส้าคัญ ทั งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 

(3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ท้างาน 

(4)  สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได ้

2.2.2.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
(1)  มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น

และมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที ่
(2)  มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั งการบรรยาย การอภิปรายการฝึก

ปฏิบัติจริง 
(3)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั งการเรียนการสอนในชั นเรียนและนอก

ชั นเรียน 
(4)  จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

จากภายในและภายนอก 
(5) จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการเพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 
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2.2.2.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ 
(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากการจัดท้ารายงาน ผลงาน ในชั นเรียน 
(4)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ

ปฏิบัติสหกิจศึกษา 
 

2.2.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
2.2.3.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

ทางด้านเทคโนโลยี 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ 

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วย

ตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.2.3.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

(1)  มีการอภิปรายในชั นเรียนในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(2)  ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยน้าความรู้ที่มีมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ 
(3)  จัดให้มีการเรียนรู้รายวิชาโครงงานและสัมมนา เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการคิด

วิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล 
2.2.3.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

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

หรือการสัมมนา เป็นต้น  
(4)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
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2.2.4 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
2.2.4.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั งให้ความช่วยเหลือ
และอ้านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั ง
ของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท้างานตามที่มอบหมาย ทั ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท้างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั งในฐานะผู้น้าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

(5)  มีจิตส้านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท้างานด้านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน 

2.2.4.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ 

(1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นส้าคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็น 

(2) เน้นการท้างานเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและมีภาวะผู้น้า 
(3) ให้การส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั งภายในและภายนอก 
(4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานและให้แนวทางในการ

ปรับตัวที่ด ี
2.2.4.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 
(1) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็นผู้น้าและผู้ตามขณะท้า

กิจกรรมร่วมกัน 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการท้างานกลุ่ม การน้าเสนอ

ผลงานกลุ่ม  
(3) ประเมินจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื อหาในงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินจากการน้าเสนอ และการจัดท้ารายงานที่อาจารย์มอบหมาย 
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2.2.5  ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.2.5.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส้าหรับการท้างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสาร การน้าเสนอข้อมูลทั งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และ

การสื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน้าเสนอที่เหมาะสม 
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการค้านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพ

สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ 
2.2.5.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(1) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(2) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากกรณีศึกษาหรือสถานการณ์  

จ้าลอง  
(3) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นส้าคัญและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง

เท่าเทียมกันทั งในรูปแบบการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติความเห็นของกลุ่ม 
(4) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ด้านเทคโนโลยี 

2.2.5.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(1) ประเมินจากความสามารถน้าเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
ตรงตามความต้องการ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล 

(3) ประเมินทักษะในการน้าเสนอผลงานและการแสดงความคิดเห็นในประเด็นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 



122 
 

 

122 

2.2.6 ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน 
2.2.6.1 ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน 

(1)  มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

(2)  มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั งการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการท้างานอย่างต่อเนื่อง 

(3)  สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท้างาน 
(4)  มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท้างานรูปแบบโครงงาน (project 

oriented) 
(5)  สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

2.2.6.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน 
(1) ฝึกปฏิบัติทั งรายกลุ่มและรายบุคคลเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือ

และอุปกรณ์พื นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการ 

การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั งการปรับปรุงพัฒนาระบบการท้างานอย่างต่อเนื่อง 
(3) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(4) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน 
(5) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 

2.2.6.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน 
(1) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย 
(2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั งสามารถ

อธิบาย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแนะน้าแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาต่อไปได ้

(3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินการโครงการ 
(4) สังเกตพฤติกรรมการท้างานของนักศึกษา 
(5) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
(6) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ 
(7) ผลการน้าเสนอโครงงานและเล่มรายงาน 
(8) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศน์ 
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3. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum  
Mapping)    
 3.1 ผลกำรเรียนรู้หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ในตารางมีความหมาย  ดังนี  
  1. ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  โดยมีความพอเพียง
เป็นฐานในการด้าเนินชีวิต 
   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   (4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 
  2. ด้ำนควำมรู้  

   (1) มีความรู้ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื นฐานชีวิตในเนื อหาวิชาที่ศึกษา 

    (2) มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั งความเข้าใจหลักการประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพื นฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสม
กับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

   (3) สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ จากแหล่งที่
หลากหลาย 

    (4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง  เพ่ือยกระดับการพัฒนา
ตนเองทั งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 

    (5) พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 

(6) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ น   อันจะน้าไปสู่การ
ด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
 
  3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

(1) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาโดยมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  

(2) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และก้าหนดแนวทาง
ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

(3) ทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้ 
(4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหา 
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  4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

   (1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและรู้ถึงคุณค่า
ความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
    (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

    (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

    (4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

    (5) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
    (6) มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
 
  5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

    (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพื นฐานของหลักการ
ทางวิชาการในการด้าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

   (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และวาระที่แตกต่างกัน  

   (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน้าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 

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

 ควำมรับผิดชอบหลัก    ควำมรับผิดชอบรอง 
 

รำยวิชำ 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำง
ปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำง
ปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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  
 ส้านักงานอัตโนมตั ิ

                         

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับ 
 สิ่งแวดล้อม 

                         

GESC404 สุขภาพทันยุค                          

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล                          
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำง
ปัญญำ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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 ผลกำรเรียนรู้หมวดวิชำเฉพำะในตำรำงมีควำมหมำย ดังนี  
3.2.1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  เข้าใจและซาบซึ งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม สามารถท้างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล้าดับ ความส้าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
3.2.2 ด้ำนควำมรู้ 

(1)  มีความรู้และเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื นฐานการบริหาร
จัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส้าคัญ ทั งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 

(3)  มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท้างาน 
(4)  สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานจริงได้ 
 

3.2.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้าน

เทคโนโลยี 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 
 3.2.4 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั งให้ความช่วยเหลือและอ้านวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท้างานตามที่มอบหมาย ทั งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท้างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั งในฐานะผู้น้าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

(5)  มีจิตส้านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท้างานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 

 
3.2.5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส้าหรับการท้างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสาร การน้าเสนอข้อมูลทั งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ

ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการน้าเสนอที่เหมาะสม 
(5)  สามารถใช้เครื่องมือการค้านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพสาขา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ 
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3.2.6 ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน 
(1)  มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2)  มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั งการปรับปรุงพัฒนา

ระบบการท้างานอย่างต่อเนื่อง 
(3)  สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท้างาน 
(4)  มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท้างานรูปแบบโครงงาน (project oriented) 
(5)  สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) 

 ควำมรับผิดชอบหลัก    ควำมรับผิดชอบรอง 
รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

กลุ่มวชิำเฉพำะพื นฐำน (วิชำพื นฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) 

5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพื นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลย ี
ชีวภาพพื นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพื นฐาน
ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
กายภาพพื นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001115 คณิตศาสตร์พื นฐานสา้หรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5001116 การใช้คอมพิวเตอร์เบื องต้น
ส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

กลุ่มวชิำเฉพำะพื นฐำน (วิชำพื นฐำนทำงเทคโนโลยี) 

5002111 ภาษาอังกฤษส้าหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพื นฐาน
ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5012104 เทคโนโลยีดินและปุย๋                               

5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยดีนิและ
ปุ๋ย 

                              

5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์
น ้าเบื องต้น 

                              

5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าเบื องต้น 

                              

5133104 การส่งเสรมิและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

                              

5133105 มาตรฐานและระบบคณุภาพ
ผลผลติทางการเกษตร 

                              

5133106 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร 

                              

5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช                               
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลย ี
การผลิตพืช 

                              

5173604 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการประยุกต์ใช้ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

                              

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
การจัดการฟาร์มสัตว ์

                              

5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มสัตว ์

                              

5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร  

                              

กลุ่มวชิำเฉพำะด้ำน 

วิชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตพืช (บังคับเรียน) 

5004919 สัมมนาทางเทคโนโลยีการ 
             ผลิตพืช 

                              

5012402 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช                               

5012403 ปฏิบัติการการจดัการดนิเพื่อ   
             การผลิตพืช 

                              

5083103 เทคโนโลยีการจัดการศตัรูพืช                               



134 
 

 

134 

รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
จัดการศตัรูพืช 

                              

5161302 การผลิตพืชผัก                               

5162603 การผลิตพืชไร ่                               

5163405 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ                                

5163503 การผลิตไมผ้ล                               

5171102 การขยายพันธุ์พืช                               

5171103 ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช                               

5173105 การผลิตเมลด็พันธ์ุ                               

5173106 ปฏิบัติการผลิตเมลด็พันธ์ุ                               

5173204 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                               

5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยหีลังการ
เก็บเกี่ยว 

                              

5173412 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช                                    

วิชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ วิชำเอกเทคโนโลยกีำรผลิตพืช (เลือกเรียน) 

5003904 พื นฐานการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการผลติพืช  
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

5013105 การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์                               

5013206 ความอุดมสมบรูณ์ของดิน                               

5014606 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน                               

5112104 การจัดการน ้าเพื่อการผลิตพืช                               

5163106 พืชเศรษฐกิจภาคใต้                               

5163107 พืชท้องถิ่นและการใช้
ประโยชน ์

                              

5163108 การประยุกต์ใช้สารควบคุม
การเจรญิเติบโตเพื่อการผลิต
พืช 

                              

5163406 การผลิตและการจัดการ
กล้วยไม ้

                              

5163605 การผลิตยางพารา                               

5163802 การผลิตปาล์มน ้ามัน                               

5173413 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยง
เนื อเยื่อพืช 

                              

5173414 การผลิตเห็ด                               

5173415 ชีวภัณฑ์พืช                               
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

5173416 ผลิตภณัฑ์จลุินทรีย ์                               

5173417 การผลิตพืชอินทรีย ์                               

5203106 การตลาดสินค้าเกษตร                               

วิชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์ (บังคับเรียน) 

5004920 สัมมนาทางเทคโนโลย ี
การผลิตสัตว ์

                              

5181102 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มไกเ่นื อ 

                              

5181103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มไก่เนื อ 

                              

5181402 เทคโนโลยีอาหารสตัว์                               

5182202 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มสุกร 

                              

5182203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มสุกร 

                              

5182302 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มแพะ 

                              

5182303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มแพะ 
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

5182402 การวิเคราะห์อาหารสตัว์                               

5182403 ปฏิบัติการการวิเคราะห์
อาหารสตัว ์

                              

5183303 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มโคเนื อ 

                              

5183304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มโคเนื อ 

                              

5183502 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว ์                               

5192102 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์
เลี ยงเบื องต้น 

                              

5192103 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและ 
กายวิภาคสตัว์เลี ยงเบื องต้น 

                              

5193104 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว ์                               

5193306 สุขภาพสัตว์และการ
สุขาภิบาลทั่วไป 

                              

5193307 ยาและการใช้ยาสตัว ์                               

วิชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ วิชำเอกเทคโนโลยกีำรผลิตสัตว์ (เลือกเรียน) 

5003112 กฎหมายเกี่ยวกับสตัว์และการ
ปศุสัตว ์
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 พื นฐานการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

                              

5163703 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหาร
สัตว ์

                              

5183103 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มไกไ่ข ่

                              

5183104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มไก่ไข ่

                              

5183105 เทคโนโลยีการฟักไข่และการ
จัดการโรงฟัก 

                              

5183305 เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการฟาร์มโคนม 

                              

5183306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการฟาร์มโคนม 

                              

5183606 โรงเรือนและอุปกรณ์เพือ่การ
ผลิตสัตว ์

                              

5183607 เทคนิคการเลี ยงสตัว์เฉพาะ
อย่าง 

                              

5183609 การผลิตปศสุัตว์อินทรยี์                               
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

5193105 เทคโนโลยีการสืบพันธุส์ัตว ์                               

5193308 การผลิตสัตว์และผลิตภณัฑ์
สัตว์ปลอดภัย 

                              

5193309 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื อสัตว ์                               

5193310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ  
แปรรูปเนื อสัตว ์

                              

5193311 เทคโนโลยีการแปรรูปน า้นม                               

5193312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ   
แปรรูปน ้านม 

                              

5193313 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
จากสัตว ์

                              

5204103 ตลาดธุรกิจปศสุัตว ์                               

วิชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น  ำ (บังคับเรียน) 

5004921 สัมมนาทางเทคโนโลย ี
การผลิตสัตว์น ้า 

                              

5061155 มีนวิทยา                               

5061315 นิเวศวิทยาแหล่งน ้า 
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

5062158 เทคโนโลยีชีวภาพทาง 
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

                              

5062212 โภชนาการสัตว์น ้า                               

5062213 ปฏิบัติการโภชนาการสตัว์น ้า                               

5062313 คุณภาพน ้าและการจัดการ                               

5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน ้าและ 
การจัดการ 

                              

5062411 โรคและปรสิตสัตว์น ้า                               

5062412 ปฏิบัติการโรคและปรสติ  
สัตว์น ้า 

                              

5063156 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยง
แพลงก์ตอน 

                              

5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
เพาะเลี ยงแพลงก์ตอน 

                              

5063159 งานช่างทางการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้า 

                              

5063160 ปฏิบัติการงานช่างทางการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

                              

5064615 การแปรรูปสตัว์น ้า                               
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

5064616 ปฏิบัติการการแปรรูปสตัว์น ้า                               

5064901 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น ้า 

                              

วิชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ วิชำเอกเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์น  ำ (เลือกเรียน) 

5003906 พื นฐานการวิจัยทาง
เทคโนโลยีการผลติสตัว์น ้า 

                              

5061174 ความปลอดภัยทางน ้าสา้หรับ
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

                              

5063163 การเพาะพันธุ์ปลา                               

5063164 สัตว์น ้าไม่มีกระดูกสันหลัง                                 

5063165 หลักการเพาะเลี ยงสตัวน์ ้า                               

5063166 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงปลา
สวยงาม     

                              

5063167 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงกุ้ง
ทะเล 

                              

5063168 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงกุ้ง
ก้ามกราม 

                              

5063169 เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงปู
และหอยเศรษฐกิจ 
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

5063170 การเลี ยงสัตว์น ้าแบบ
ผสมผสาน 

                              

5063171 เทคโนโลยีการเลี ยงปลา
ร่วมกับการปลูกพืช 

                              

5063172 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้า 

                              

5063514 มาตรฐานฟาร์มและกฎหมาย
ประมง 

                              

5063515 การส่งเสรมิการประมง                               

5063516 การจัดการฟารม์และธรุกิจ
การเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 

                              

5063517 การตลาดสินค้าสตัว์น ้า                               

5063617 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
และการดูแลรักษาสตัว์น ้า 

                              

5063618 ผลติภณัฑ์สตัว์น ้าพื นบา้น                               

5063619 เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร
และการประมง 
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

กลุ่มวชิำเฉพำะด้ำน วิชำโครงงำน 

5004913 โครงร่างโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การผลิตพืช  

 

                              

5004914 โครงร่างโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การผลิตสัตว ์

 

                              

5004915 โครงร่างโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์น ้า 

 

                              

5004916 โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ
ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

                              

5004917 โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์

 

                              

5004918 โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า 
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

กลุ่มวชิำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

                              

5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว ์

                              

5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์น ้า 

                              

5004808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช                               

5004809 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์                               

5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีการผลติสตัว์น ้า                               

7003507 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
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รำยวิชำ 1. คุณธรรม  จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

6. ทักษะกำรปฏิบัติงำน 

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 

7004507 สหกิจศึกษาส้าหรบั 
            เทคโนโลยีการเกษตร 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1 มีทักษะงานฟาร์มทางด้านการเพาะขยายพันธุ์ พืช สัตว์ และสัตว์น ้า 
2 มีทักษะทางด้านการเลี ยง ดูแลพืช สัตว์ สัตว์น ้าให้เจริญเติบโต และเป็นหัวหน้างาน

ฟาร์มได้  
3 มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี ภาษา คอมพิวเตอร์ และสามารถเป็นผู้จัดการฟาร์มได้ 
4 มีทักษะทางด้านธุรกิจ การตลาด พร้อมเป็นผู้ประกอบการได้ 

 

  



147 
 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ที่แบ่งการประเมินผลการศึกษา 
เป็น 2 ระบบ ดังนี  

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 

 
ระบบนี ใช้ส้าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่

ต่้ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่้ากว่า“D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
สอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนต่้ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ ส่วน
การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้
ระดับคะแนนต่้ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  
 
 1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้ 

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

      
 ระบบคะแนนนี ใช้ส้าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก้าหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก้าหนดให้เรียนเพ่ิม 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา          
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่ก าลังศึกษา  

  หลักสูตรก้าหนดระบบและกลไกการทวนสอบในระดับรายวิชาทั งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ 
มีการประเมินการสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั งทวนสอบวิธีการวัดผลการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในแผนการสอนหรือในรายละเอียดวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
  การก้าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส้าเร็จการศึกษา   

เพ่ือน้ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั งการประเมินคุณภาพ  
ของหลักสูตร โดยใช้การประเมินต่อไปนี   

  2.2.1 ภาวะการมีงานท้าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส้าเร็จการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท้า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ  

  2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และ เข้าท้างานในสถานประกอบการนั น ๆ  

  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั น (ถ้ามีนักศึกษา
เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา)   

  2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก 
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือน้ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ น  

  2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตรหรือเป็น
อาจารย์พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     ใช้เกณฑ์การส้าเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี  
  3.1 เรียนครบตามจ้านวนหน่วยกิตท่ีก้าหนดไว้ในหลักสูตร 

3.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั งแต่ 2.00 ขึ นไป 
3.3 นักศึกษาจะต้องไม่มีพันธะใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

  3.4 นักศึกษาต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและการท้ากิจกรรมครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
3.5 นักศึกษาต้องสอบผ่านการประเมินผลความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 
3.6 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าดว้ยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือเป็นการปฐมนิเทศ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และ
เข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 1.2 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้ความถนัด เพ่ือทดลองท้าการสอนภายใต้ค้าแนะน้าของอาจารย์พ่ีเลี ยง หรือประธาน

กรรมการหลักสูตร 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์          
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

           2.1.1 มีการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และมหาวิทยาลัย 
        2.1.2 ชี แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
        2.1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
        2.1.4 มีอาจารย์พ่ีเลี ยงช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าในการท้างานของอาจารย์ใหม่ 
        2.1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการท้างานอย่างต่อเนื่อง 

   2.1.6 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท้าวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์

   2.1.7 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  
จริยธรรม 

  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท้าผลงานทางวิชาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง 
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  2.2.3 ส่งเสริมการท้าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ  

  2.2.4 จัดสรรงบประมาณส้าหรับการท้าวิจัย 
  2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  

  2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ ได้แก่ การก้ากับมาตรฐาน
หลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจ้าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโดยด้าเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพ ดังนี  

1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก้าหนดโดย สกอ. 

1. ก้ากับควบคุมจ้านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องไม่
น้อยกว่า 5 คน และเป็นเกินกว่า  
1 หลักสูตรไม่ได้ และอยู่รับผิดชอบ
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั น 
2. ก้ากับควบคุมคุณวุฒิอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ คือมีคุณวุฒิระดับปริญญา
โ ท ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  ห รื อ ด้ า ร ง
ต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้ ากว่า
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน 
3 .  ส่ ง เสริมติดตามให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลังไม่
น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4.  ปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ท้าหน้าที่ ในการบริหาร
หลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดยการ
วางวางแผน ติดตาม ทบทวนการ
ด้าเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงาน
ประจ้าหลักสูตรนั นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าระดับ
ปริญญาโท หรือด้ารงต้าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่้ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ 
3. อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู 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
ผลการเรียนรู้ทั ง  5 ด้าน โดย
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

2.2 การได้งานท้าของผู้ส้าเร็จ
การศึกษา 

ส้ารวจเก็บข้อมูลการมีงานท้าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ส้าเร็จ
การศึกษา 

บัณฑิตมีงานท้าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

 
3. นักศึกษา 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3.1 การรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา 

1 .  ป ร ะชุ มห ลั ก สู ต ร เ พ่ื อ ว า ง
แผนการรับนักศึกษาและก้าหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2. หลักสูตรก้าหนดเกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือกนักศึกษา 
3 .  หลั กสู ตรร่ วมกับคณะและ
มห า วิ ท ย า ลั ย ด้ า เ นิ น ก า ร รั บ
นักศึกษา 
4.  จัดกิจกรรมส่ ง เสริมพัฒนา
นักศึกษาให้มีความพร้อมทางการ
เรียน 
5. หลักสูตรประเมินระบบกลไก
การรับนักศึกษาและการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 

1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร 
2. ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
3 .2  การส่ ง เสริ มและพัฒนา
นักศึกษา 

ระบบการดูแลให้ค้าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแล
นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุม
การดูแลการให้ค้าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3 .  หลั กสู ต รประชุ มประ เมิ น
กระบวนการ ในการคั ด เ ลื อก
อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร 
และการให้ค้าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวชีวิต 

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ น 
2. นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 
3. จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ระบบการดูและให้ค้าปรึกษาไม่น้อยกว่า 
4.00 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนก้าหนด
ทักษะของนักศึกษาแต่ละชั นปี 
เ พ่ื อให้ นั กศึ กษามี คุณลั กษณะ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาในแต่ละชั นปี 
โดยจัดท้าเสนอของบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 
3. หลักสูตรติดตามและประเมิน
กระบวนการของการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะของนักศึกษา 
4. หลักสูตรน้าผลการประเมินมา
ปรั บปรุ ง กระบวนการ พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะที่
จ้าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
2. นักศึกษามคีุณลักษณะตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
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4. อาจารย์ 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

4 . 1  กา รบริ ห า รและ พัฒนา
อาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตั งอาจารย์
ประจ้าหลักสูตรและระบบการ
บริหารอาจารย์ 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับ
และการแต่งตั งอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดท้าแผนอัตราก้าลัง
อาจารย์ และแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 
3. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
การรับและการแต่งตั งอาจารย์
ประจ้าหลักสูตร 
4. หลักสูตรน้าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการรับ
และการแต่งตั งอาจารย์ประจ้า
หลักสูตร 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มี
คว าม เหมาะสมทางด้ านคุณวุฒิ และ
ต้าแหน่งทางวิชาการ 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตรครบ
ตลอดระยะ เวลาที่ จั ดการศึ กษาตาม
หลักสูตร 
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
4.00 

ระบบการส่ ง เสริ มและพัฒนา
อาจารย์ 
1. หลักสูตรท้าแผนพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ทั งด้านคุณวุฒิ การขอ
ต้าแหน่งทางวิชาการ ศาสตร์ที่สอน
วิจัย การจัดการเรียนรู้ 
2 .  หลักสู ตรมี ระบบกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
3. หลักสูตรติดตามการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาตนเอง และติดตามการ
รายงานผลการพัฒนาตนเองของ

1. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรมีอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มี
คว าม เหมาะสมทางด้ านคุณวุฒิ และ
ต้าแหน่งวิชาการ 
3. อาจารย์ประจ้าหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมขึ น 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
อาจารย์ 
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
5. หลักสูตรน้าผลการประเมินมา
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 ใ น
หลักสูตร 

1.  หลักสู ตรตั งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของหลักสูตร 
2. หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิตและนักวิชาการ 
3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือ
การ พัฒนาที่ จ้ า เป็ น เ พ่ือน้ า มา
พิจารณาในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร 
4. หลักสูตรน้าผลการประเมิน
หลักสูตรและรายงานการประเมิน
ตนเองของหลักสูตร (มคอ.7) น้ามา
พิจารณาในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร 
5. ก้าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

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

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

1. หลักสูตรประชุมก้าหนดอาจารย์
ผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
รายวิชา 
2.  หลักสูตรด้าเนินการประชุม
พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือ
ตรวจสอบการวางแผนการสอน 
เครื่องมือในการวัดการประเมินผล
ทักษะการเรียนรู้ทั ง 5 ด้าน และ
ทักษะการเรียนรู้  5  ด้ าน ต้อง
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 ละรายวิ ช าผ่ านระบบของ
มหาวิทยาลัย 
 

1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในรายวิชา 
2. ผู้ เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
5 .  อาจาร ย์ ผู้ ส อนด้ า เนิ นกา ร
รายงานผลการสอนตาม มคอ.5 
และ มคอ.6 
6. หลักสูตรด้าเนินการทวนสอบผล
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. หลักสูตรน้าผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 1. หลักสูตรด้าเนินการพิจารณา 
มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือตรวจสอบ
การวางแผนการสอน เครื่องมือใน
การวัดการประเมินผลทักษะการ
เรียนรู้ทั ง 5 ด้าน มีความเหมาะสม
หรือไม ่
2. หลักสูตรทวนสอบข้อสอบ 
3. หลักสูตรพิจารณาการกระจาย
ของเกรด 
4. ส่งเกรดตามระบบประกาศผล 
5. นักศึกษาประเมินผู้สอนในเรื่อง
เครื่องมือการวัดประเมินผล 
6. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 
7. หลักสูตรน้าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด้าเนินงาน 

1. มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ 
2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้น่าเชื่อถือ 
3. มีข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ สอนน้าไปพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. มีข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 .  หลั กสู ต รส้ า รวจตามความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษา 
2. หลักสูตรน้าผลการส้ารวจมา
วิเคราะห์เพ่ือจัดล้าดับความส้าคัญ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ ไม่
เพียงพอ 
3. จัดท้าคุณสมบัติของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพ่ือของบประมาณ 
4. ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างตาม
ระเบียบราชการ 
5 .  ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม 
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6 .  ห ลั ก สู ต ร ป ร ะชุ ม ป ร ะ เ มิ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ซื อ จั ด ห า สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้และวิเคราะห์
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ 
7. หลักสูตรน้าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด้าเนินงาน  

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย ทันต่อ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อย
กว่า 4.00 



159 
 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

           ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร  

           ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
           เกณฑ์มาตรฐาน  : ระดับ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด้าเนินงาน
หลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ 

3)  มี ร ายละ เ อียดของรายวิ ชา  และรายละ เ อียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการจัดท้า 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

4) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดท้า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตร ตาม
เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง ก า ร จั ด ท้ า  ม ค อ . 7  ภ า ย ใ น  
60 วัน หลังสิ นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด้าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

- √ √ √ √ 

8) อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค้าแนะน้าด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9) อาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 

√ √ √ √ √ 

10)  จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน      
(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 ดังนี  ตัวบ่งชี บังคับ  
(ตัวบ่งชี ที่ 1-5) มีผลด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ้านวนตัวบ่งชี ที่มีผลด้าเนินการ บรรลุเป้าหมายไม่น้อย
กว่า 80% ของตัวบ่งชี รวม โดยพิจารณาจากจ้านวนตัวบ่งชี บังคับ และตัวบ่งชี รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกระบวนการที่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพ่ือการพัฒนา   
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอน
จะต้องประเมินผู้ เรียนว่ามีความเข้าใจในเนื อหาของบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย         
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบค้าถามในชั นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถประเมินเบื องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื อหาของ
บทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่ หากผู้เรียนมีความเข้าใจเนื อหาบทเรียนต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน 
รวมทั งอาจต้องจัดล้าดับเนื อหาบทเรียนเพ่ือให้ง่ายต่อการท้าความเข้าใจ และหรือให้มีการประชุมคณาจารย์ใน
โปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค้าแนะน้า 
  การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในเนื อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะท้าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจดีขึ น สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนดได้ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบในการ
สอน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้สื่อการสอนประกอบ ทั งนี ให้
ท้าทุกรายวิชาที่เปิดสอน และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพให้กับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือเป็นข้อมูลย้ อนกลับและ
น้าไปปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส้ารวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม หรือสัมมนากลุ่มย่อยจาก 
  1) นักศึกษาปีสุดท้ายและหรือบัณฑิต 
  2) ผู้ใช้บัณฑิตและหรือสถานประกอบการ 
  3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ด้าเนินการประเมินผลตามตัวบ่งชี ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั ง 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมข้อมูล ท้าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั งในภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีที่
พบปัญหาให้จัดล้าดับความส้าคัญและความจ้าเป็น เพ่ือวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา เช่น ปัญหา
การเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรด้าเนินการแก้ไขในภาคการศึกษาต่อไป หรือปัญหาในเชิงนโยบายควรเสนอ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและด้าเนินการตามขั นตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสาขาวิชาจะต้อง
ด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั งฉบับทุก ๆ 5 ปี ทั งนี เพ่ือให้หลักสูตรและการจัดการเรียน  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 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อหลกัสูตร 
ภาษาไทย :      หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิตสาขาวิชา    
                      เทคโนโลยีการเกษตร  
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Technology Program in 

Agricultural Technology 
แขนงวิชา :         การผลิตพืช (Crop Production) 

      การผลิตสตัว์ (Animal Production) 

1. ชื่อหลกัสูตร 
ภาษาไทย :         หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา 
                       เทคโนโลยีการเกษตร  
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Technology Program in 

Agricultural Technology 
วิชาเอก   :         เทคโนโลยีการผลิตพืช  
                      (Crop Production Technology) 

      เทคโนโลยีการผลติสตัว์  
      (Animal Production Technology) 

             เทคโนโลยีการผลติสัตว์น า้  
                      (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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้คู่คณุธรรม 

มีทักษะปฏิบัติ น้าเทคโนโลยีทางการเกษตรและ ภูมิปญัญา สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น   

3. ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้คู่คณุธรรม 

มีทักษะปฏิบัติ น้าเทคโนโลยีทางการเกษตรและภูมิปญัญาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่น   

ไม่เปลี่ยนแปลง  

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน้าความรูท้างทฤษฎี ปฏิบัติการ และ

ประสบการณ์การฝึกงานในด้านการผลิตพืช และผลติสตัว์ มาปรับใช้
ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปญัหาในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับทรัพยากร สิ่งแวดลอ้ม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
สามารถสื่อสารและปรับตัวในการท้างานร่วมกับผู้อื่นมีคณุธรรม
จริยธรรมในการด้าเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความรับผดิชอบ
ต่อสังคม อีกทั งสามารถน้าภูมิปญัญาท้องถิ่นมาพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อให้บัณฑิตสามารถน้าความรู้ทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และ

ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
น ้า มาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น สามารถสื่อสารและปรับตัวในการท้างานร่วมกับผู้อื่น มี
คุณธรรมจริยธรรมในการด้าเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม อีกทั งยังสามารถน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ 

เปลี่ยนแปลง เพื่อแสดงความชัดเจนในการ
ด้าเนินของหลักสูตร 

5. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
129 หน่วยกิต 

5. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
129 หน่วยกิต 

ไม่เปลี่ยนแปลง  

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

6. ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายคริษฐ์สพล  หนูพรหม 
2. นางสาวอมรรตัน์  ชุมทอง 
3. นางสาววนิดา  เพ็ชร์ลมลุ 
4. นายสันติ  หมัดหมัน 
5. นายทวีศักดิ์  ทองไฝ 

เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับเปลีย่นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

6. นายรัญจวน อิสรรักษ์ 
 

6. นางสาวปิยะนันท์  นวลหนปูลอ้ง 
7. นางสบาย  ตันไทย 
8. นายศรัณย์  รักษาพราหมณ ์
9. นายมงคล  เทพรัตน ์

7. หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  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 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9 
หน่วยกิต 

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

กลุ่มวชิาแกน    19 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   66 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีการเกษตร 36 หน่วยกิต 

7. หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  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 
 

  เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ มาตรฐาน
คุณวุฒิปรญิญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยี
บัณฑิต  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 -  กลุ่มวิชาเนื้อหา   30 หน่วยกิต 
    -บังคับเรียน   24 หน่วยกิต 
    -เลือกเรยีน      6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม   8 หน่วยกิต 
หรือประสบการณ์วิชาชีพ 
- วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  8 หน่วยกิต 

 หรือเลือกสหกิจศึกษา     8 หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  89 หน่วยกิต 
7.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  44 หน่วยกิต 

7.2.1.1 วิชาพื นฐานทางคณิตศาสตร ์
          และวิทยาศาสตร์              12 หน่วยกิต 
7.2.1.2 วิชาพื นฐานทางเทคโนโลยี 32 หน่วยกิต 

7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 41 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 

 

 

 

 

 

 



193 
193 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                        3(3-0-6) 

    Thai for Communication  
    พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง  การพูด  การ

อ่าน  และการเขียน  ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  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 การพูดน้าเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
    Strengthen learners in terms of communicative 

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

  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

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

แสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษา
และการด้ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

    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   
    ค้าศัพท์ ส้านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา 

ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ และฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่ก้าหนดทั งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ้าวัน 

    English vocabulary, expressions, structures and 
non-verbal language through various types of media such 
as movies, songs, online communications and printed 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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 matters. Practice English in designed language situations 
not only inside but also outside classrooms in order to 
apply the language use to daily life. 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน             3(3-0-6) 
    English at Work 
    ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการท้างาน  

และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน  สมัคร งาน  สัมภาษณ์
งาน  และบริบทอ่ืนๆ ของการท้างาน  

    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 ที่ใช้ในสถานท่ีท้างาน และบริบท  
อื่น ๆ ของการท้างาน รวมทั งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อ
การน้าเสนองานในรูปแบบต่าง 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.  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

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

พูด  อ่าน  เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ้าวัน  เรียนรู้การศึกษาค้นคว้า
ภาษาจีนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั งเรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 

    Study and practice basic structure of Mandarin 
Chinese with an emphasis on developing listening, 
speaking, reading and writing skills with application to a 

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

ค้าศัพท์และบทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน พร้อมทั งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-
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 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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number of familiar everyday topics Enhance learner 
autonomy through technology Learn about culture and 
develop inter cultural awareness.  

language skills: listening, speaking, reading and writing and 
recognize the intercultural awareness between Thai and 
Chinese. 

GEL0305 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
   ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการ

พูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน  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 การอ่านและการเขียน

ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวัน และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรม
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น 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. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 

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

โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

   Study and practice skills in listening, speaking, 
reading  and  writing  in  Malay, focusing  on  listening  and 
speaking for daily communication and promoting the 

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

เน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

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

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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understanding of Thai and Malay cultures. understanding of Thai and Malay cultures. 
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร              3(3-0-6) 

Korean for Communication 
การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

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

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

เกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวัน 

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

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

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

ภาษาพม่า  โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

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

 เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

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

โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซียเพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

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

เน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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   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. 

    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. 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้              3(3-0-6) 

    Information for Learning 
    ความหมาย  ความส้าคัญ  และความต้องการสารสนเทศ  

ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การประเมินสารสนเทศ  การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม  การน้าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 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 ความส้าคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิด

และทฤษฎี  ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

เพื่อใหค้รอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ น 
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สุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้ามขีดจ้ากัด
การแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการ
คิดเชิงระบบจิตส้านึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุล
ชีวิตและการเรียน การด้าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 

     Meaning and importance of life skills; principles, 
concepts and theories related to human behavior; self-
development in physical, mind, emotional and social 
development; contemplation; 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. 

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

และศาสนา  สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา 
หลักค้าสอนของศาสนาต่างๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล  ครอบครัว  สังคม  เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

     

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

ปรัชญาและศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความ
แตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและ
ศาสนา หลักค้าสอนของศาสนาต่าง ๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและ 
สันติสุข 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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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. 

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

GEH0403 มนุษยก์ับความงาม              3(3-0-6) 
    Human and Aesthetics 
    แนวคิดทฤษฎีความงามเบื องต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ  

ดนตรี  และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
    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 ทฤษฎีความงามเบื องต้น  องค์ประกอบทาง

ศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน  
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.  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

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

พัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต  ส้านึกในความเป็นพลเมืองไทย 
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การ
ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
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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. 
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง             3(3-0-6) 

    Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
    ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการด้ารงชีวิต 

การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การน้าหลักธรรมมาใช้ใน
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 ทักษะในการด้าเนินชีวิตในสังคม

ปัจจุบัน การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ต่อต้านทุจริต  จิตสาธารณะ 
การแก้ไขสถานการณ์  ตระหนักถึงการด้าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
แนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจ้าวัน การปรับตัวเข้ากับสังคม

เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ น 
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สมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม 
    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. 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา                        3(3-0-6) 
    Songkhla Lake Basin Living 
    ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ 

สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการพระราชด้าริ  รวมทั งสร้างจิตสาธารณะ  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 วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา และ
หรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด้าริ 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. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

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

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

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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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. 
 

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, 
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 มนุษยก์ับการเปลี่ยนแปลง              3(3-0-6) 
    Man and Changing World 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การ
ด้าเนินชีวิตบนพื นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    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 
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on the sufficiency economy philosophy. 
GEH0407 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต             3(3-0-6) 

    Fundamental Law for Quality of Life  
    วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและ

สิทธิขั นพื นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

    Evolution of the law, human rights, constitutional 
law and fundamental rights, emphasizing, on laws related 
to student Life, and educate students to have virtue, 
morality, and corruption prevention. 

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

และสิทธิขั นพื นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 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 
prevent corruption. 
  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

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

Development 
    หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล

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

เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ น 
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    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. 

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

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

    Thinking Analysis 
    กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล 
    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 ปัจจัยพื นฐานของการคิด ลักษณะ

ของการคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การ
ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน  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 
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. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 

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

ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
    Technology in daily life, technology effects, 

security, ethics and computer laws.  

GESC402 โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ            3(2-2-5) 
    Office Automations 
    ความรู้ เกี่ยวกับส้านักงานอัตโนมัติ  การประยุกต์ใ ช้

คอมพิวเตอร์ในส้านักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลค้าเพื่อจัดการ
งานเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางค้านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
ท้างาน โปรแกรมน้าเสนอ โปรแกรมสื่อสารในส้านักงาน โปรแกรม
ประยุกต์บนคลาวด์ 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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    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. 

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.  

  

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
    Life and Environment  
    ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมใน

ชีวิตประจ้าวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การป้องกันและควบคมุมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ด้ารงชีวิตหลักการอนุรักษ์พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตรโ์ลกทั งระบบ
ในสภาพธรรมชาติการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อน้าไปสูแ่นวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์
เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง 

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

เทคโนโลยี มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการ
ด้าเนินชีวิตยุคใหม่ 

 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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        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.  

    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. 

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

ปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร 
    Agriculture in daily life, agriculture for recreation, 

safe agriculture, revolution in agricultural technology. 
 

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

เบื องต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
การเกษตร เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร
และนวัตกรรม 

    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. 

 
 
 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ             3(2-2-5) 
    Integrated Health Care  
    ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพ

แบบบูรณาการ  ด้านอาหาร  การออกก้าลังกาย  และการจัดการ
ความเครียด  เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนการแก้ไขความเช่ือที่
ผิดทางด้านสุขภาพ 

    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 สุขภาพทันยุค              3(2-2-5) 
    Modern Health 
    ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการ

จัดการความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื นฐาน
เกี่ยวกับอาหาร การบริโภคอาหาร การออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ 

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

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน              3(2-2-5) 
    Jobs on a Daily Basis 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพื นฐาน  การ

บ้ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส้านักงาน  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 นักค้นคว้าข้อมลู              3(2-2-5) 
    Information Explorers 
    การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 

Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google 
Application และ Application อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียน
บรรณานุกรม ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั งการ
น้าเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

    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 ในสังคมปัจจุบันมากขึ น 

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

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ  มนุษย์  และสรรพสิ่ง  การใช้
พลังงานในชีวิตประจ้าวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์โลกทั งระบบที่น้าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความ
ยั่งยืน 

 
 

เพื่อใหค้รอบคลุมการใช้ การเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัย ในสังคมปัจจุบันมากขึ น 
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            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. 

 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 ในสังคมปัจจุบันมากขึ น 
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กลุ่มวชิาแกน วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5001401 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพ้ืนฐานส าหรับ         3(2-2-5) 
             เทคโนโลยีการเกษตร  

    Principles of  Biological Sciences for 
Agricultural Technology 

    คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ก้าเนิดชีวิต สารประกอบโมเลกุล
ใหญ่ในเซลล์ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน การสังเคราะห์ด้วย
แสง การหายใจ การสืบพันธุ์ การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม 
ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์พืชและสัตว์ 

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

5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทาง                    1(1-0-2) 
             เทคโนโลยีการเกษตร   

    Basic Biotechnology in Agricultural 
Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  5001112 ปฏบิติัการ

เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร 

Co-requisite : 5001112 Basic Biotechnology Laboratory 
in Agricultural Technology 

หลักการและความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้
พื นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการเตรียม
ชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ ระบบการหมัก การท้างานและการควบคุมถัง
หมัก ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั งพืชและสัตว์ 
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. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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 5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทาง       2(0-4-2) 
             เทคโนโลยีการเกษตร  

Basic Biotechnology Laboratory in Agricultural 
Technology  
รายวชิาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5001111 เทคโนโลยีชีวภาพ

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001111 Basic Biotechnology in 

Agricultural Technology 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการผลติ การใช้ และการเตรียม

ชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ ระบบการหมัก การท้างานและการควบคุมถัง
หมัก การใช้จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การก้าจัดของเสีย และการ
ควบคุมโรคพืช 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. 

 
 
 
 

 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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5001402 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐาน               3(2-2-5) 
             ส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  

    Principles of Physical  Sciences for Agricultural 
Technology 

    โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี  
กรด  เบส  เกลือ ความเข้มข้นของสารละลาย แรงและพลังงาน 
กลศาสตร์เบื องต้น หลักการท้างานของเครื่องจักรทางการเกษตร  

    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 
                                    วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐาน 
                                    ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร 
Co-requisite : 5001114 Basic Physical Sciences in 

Agricultural Technology Laboratory 
หลักทฤษฎี หลักการคิดวเิคราะห์ และหลักการค้านวณ

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
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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 5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐาน        2(0-4-2) 
             ทางเทคโนโลยีการเกษตร  

    Basic Physical Sciences in Agricultural 
Technology Laboratory 
รายวชิาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพ

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001113 Basic Physical Sciences in 

Agricultural Technology 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ งานและ

พลังงาน เครื่องผ่อนแรง ไฟฟ้า และเตรียมสารละลายที่มีคุณสมบัติ
ต่าง ๆ ตามที่ก้าหนดได้ 

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

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

5001403 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยี            3(2-2-5) 
             การเกษตร   

    Introductory Microbiology for Agricultural 
Technology 

   การจัดจ้าแนกลักษณะ การจัดแบ่งหมวดหมู่ของจุลินทรีย์ 
แบคทีเรีย เชื อรา ยีสต์ สาหร่าย โปรโตชัว ไวรัสหรือวิสา สัณฐานวิทยา 
และโครงสร้างของจุลินทรีย์  การตรวจสอบจุลินทรีย์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต เชื อบริสุทธิ์และลักษณะ

 ยกเลิกรายวิชาจุล ชีววิทยาพื นฐานส้าหรับ
เทคโนโลยีการเกษตรโดยให้ไปเป็นบทเรียนใน
รายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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ของเชื อ การควบคุมจุลินทรีย์โดยปัจจัยทางกายภาพ สารเคมี สาร
ปฏิชีวนะ และสารเคมีอย่างอื่นที่ใช้เป็นยารักษาโรค  

   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. 
5003404 พันธุศาสตร์เบ้ืองต้นส าหรับเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
             การเกษตร   

    Introductory Genetics for Agricultural 
Technology 

    ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย ความส้าคัญของวิชา
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 
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5001405 คณิตศาสตร์และสถติิเบือ้งต้น                     3(3-0-6) 
             ส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  

    Introductory Mathematics and Statistics for 
Agricultural Technology 

การค้านวณพื นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ทางเรขาคณิต 
พื นที่ เศษส่วนย่อย สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกระจายของข้อมูล
การทดสอบสมมุติฐาน การน้าเสนอข้อมูลทางการเกษตรในรูปแบบ 
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 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับเทคโนโลยี          3(3-0-6) 
             การเกษตร   

    Basic Mathematics  for Agricultural 
Technology 

การค้านวณพื นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ทาง
เรขาคณิต พื นท่ี เศษส่วนย่อย สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกระจาย
ของข้อมูล การทดสอบสมมุติฐาน และการน้าเสนอข้อมูลทาง
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. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 

5002401 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์              3(2-2-5) 
             ใช้งานส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

    Software Packages and Application for 
Agricultural Technology 

    ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปที่
นิยมใช้ในปัจจุบันประเภทต่างๆ เช่น word processor, Electronic 
worksheet และที่ใช้ส้าหรับงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น SPSS 
เป็นต้น 

    Study on the structure and use of software 
packages commonly used in the various categories, such as 

5001116 การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นส าหรับ              3(2-2-5) 
             เทคโนโลยีการเกษตร   

    Introduction to Computer Utilization for 
Agricultural Technology 

การใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบ
พื นฐานของคอมพิวเตอร์ วิธีการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปประเภทต่าง ๆ 
เช่น โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศ, การจัดการเอกสารและข้อมูล และ
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ส้าหรับงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เป็นต้น การใช้อินเทอร์เน็ตเบื องต้น 
เทคโนโลยีสื่อประสมและสื่อจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและ

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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word processor, Electronic worksheets, SPSS, used for 
agricultural technology, and etc. 
 

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. 

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

เกี่ยวข้องหรือน้ามาใช้ท้าการทดลองในงานท่ีเรียน ศึกษาและค้นคว้าถึง
ปัญหาทางการเกษตรหรือทาง เทคโนโลยีการเกษตรด้านต่างๆ จัดท้า
แบบเสนอโครงการ และสอบร่างโครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติท้า
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. 

 

 
 
 
 

เปลี่ยนเป็นรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
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กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  
1552605 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร       2(1-2-3) 

   English for Agricultural Technology 
   พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้น

ค้าศัพท์และบทอ่านเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั งการ
ค้นคว้าและน้าเสนองานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร 

   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 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร      3(3-0-6) 
English for Agricultural Technology 

    พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้น
ค้าศัพท์และบทอ่านเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั งการ
ค้นคว้าและน้าเสนองานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร 

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

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 

 5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพืน้ฐานทาง                     2(90) 
             เทคโนโลยีการเกษตร   

    Fundamental Skills Practicum in Agricultural 
Production Technology 

จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนในดานการ
รับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ ความรู พื นฐาน
เกี่ยวกับหองปฏิบัติการงานฟารม รวมทั งทักษะ 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 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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suitable skills, attitudes, motivation and qualifications. 
5012103 ดินและปุ๋ย                    3(2-2-5) 

    Soil and Fertilizer 
    ความรู้พื นฐานด้ านดินและปุ๋ ย  การผสมปุ๋ ย ใ ช้ เอง 

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด การเก็บตัวอย่างดิน การตรวจสอบธาตุอาหารพืช
ในดินแบบรวดเร็ว เทคโนโลยีการการอนุรักษ์ดินและน ้า 

    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  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดิน
และปุ๋ย 

Co-requisite : 5012105 Soil and Fertilizer Technology 
Laboratory 

ความรู้พื นฐานด้านดินและปุ๋ย สมบัติดิน ดินปัญหา ดิน
เสื่อมโทรมและแนวทางการแก้ไข ธาตุอาหารพืช ปุ๋ย การใช้ปุ๋ย 
เทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน ้า 

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
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

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

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

    ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บและเตรียมตัวอย่างดิน สมบัติดิน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการปุ๋ย 

     
 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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Practice soil samplings preparation and 
collection, soil properties, soil fertility, organic fertilizer  
production, and fertilizer management.  

 5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบ้ืองต้น        1(1-0-2) 
    Introduction to Aquaculture Technology 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
                                    การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบ้ืองต้น 
Co-requisite : 5061154 Introduction of Aquaculture 

Technology Laboratory  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์น ้า การเลือกพื นที่ ชนิดของสัตว์

น ้า การ เพาะขยายพันธุ์ น ้าและอาหารเพื่อการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
หลักการและเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าท่ีเป็นที่นิยม 

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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้าดังนั นรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่มเข้ามา 

 5061154 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง              2(0-4-2) 
             สัตว์น้ าเบ้ืองต้น   

Introduction of Aquaculture Technology 
Laboratory  
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

สัตว์น้ าเบ้ืองต้น  

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้าดังนั นรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่มเข้ามา และ
มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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Co-requisite : 5061153 Introduction to Aquaculture 
Technology 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกพื นที่ ชนิดสัตว์น ้า การคัดเลือก
พ่อแม่พันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ คุณภาพน ้า และอาหารในการเลี ยง
สัตว์น ้า และการน้าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า     

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. 

5133103 การสง่เสริมและถา่ยทอดเทคโนโลยี              3(2-2-5) 
            ทางการเกษตร   

   Agricultural Extension and Technology Transfer 
แนวคิดและหลักการด้ า เนิน งานส่ ง เ สริ มการ เกษตร 

กระบวนการเรียนรู้การ ติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
วางแผนและประเมินผล การส่งเสริมแบบยั่ งยืน การส่งเสริม
เปรียบเทียบสารสนเทศ  และเทคโนโลยีทางการเกษตร  กระบวนการ
ยอมรับ นวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

    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, 

5133104 การสง่เสริมและถา่ยทอดเทคโนโลยี             3(2-2-5) 
             ทางการเกษตร   

    Agricultural Technology Transfer and 
Extension  

    แนวคิดและหลักการด้าเนินงานส่งเสริมการเกษตร 
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, 

ปรับรหสัวิชา 
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comparative extension work, agricultural information and 
technology. Innovation and adoption process for target 
audience. Media communication for technology transfer. 

comparison of agricultural information and technology 
extension, adoption process, innovation of target groups, media 
usage for agricultural technology transfer. 

5003201 มาตรฐานและระบบคณุภาพผลผลิต             3(3-0-6) 
            ทางการเกษตร    

   Standard and Quality System of Agricultural 
Products       

   ค้าจ้ากัดความ ความส้าคัญ คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิตทางการเกษตร ระบบการผลิตของสินค้าเกษตรประเภทต่างๆ 
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 มาตรฐานและระบบคุณภาพทาง                 3(3-0-6) 
             การเกษตร    

    Standard and Quality System of Agricultural 
Products  

    ความหมาย ความส้าคัญ คุณภาพและมาตรฐานของ
ผลผลิตทางการเกษตร ระบบการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร และการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

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

ปรับรหสัวิชา 

 5133106 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล                    3(2-2-5) 
             ทางการเกษตร   

    Agricultural Products Processing Technology 
    ประเภทของผลผลิตทางการเกษตร การปฏิบัติการหลัง

การเก็บ เกี่ยว การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ หลักการแปรรูปต่าง 
ๆ ได้แก่ การแปร รูปด้วยความร้อน การท้าแห้ง การแช่แข็ง การหมัก 
เป็นต้น 

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

5161102 การผลิตพืช               3(2-2-5) 
   Crop Production 
   ความส้าคัญของการผลิตพืช การจ้าแนกพืชปลูกทางการ

เกษตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช การเลือกใช้พันธุ์
และเมล็ดพันธ์ุ 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. 

 

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

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
                                    การผลิตพืช 
Co-requisite : 5161104 Crop Production Technology 

Laboratory 
    ความส้าคัญของการผลิตพืช การจ้าแนกพืชปลูกทางการ

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.  

 
 
 

มีการปรับเปลีย่นหน่วยกิตใหต้รงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และใหค้รอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมคีวามทันสมัยมากขึ น 
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 5161104 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตพืช            2(0-4-2) 
    Crop Production Technology Laboratory 

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

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพืช การเตรียมพื นที่ การคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจ้าหน่าย
ผลผลิต 

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

มีการปรับเปลีย่นหน่วยกิต และเพิม่รายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และใหค้รอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมคีวามทันสมัยมากขึ น 

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

    ความหมายและความส้ าคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์และวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร 

     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 

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

Technology  
    ความหมายและความส้ าคัญของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อุปกรณ์และวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร 

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

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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information technology to benefit in agriculture. technology application for agriculture benefits. 
5172601 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ                 3(2-2-5) 
             ต่อภาคการเกษตร    

   Climate Changes on Agricultural Sectors 
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร 
แนวทางการเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตรเพื่อรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย   

    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

ความส้าคัญของการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์ การผสมพันธุ์การ
ปรับปรุงพันธุ์การวางแผนการผลิตการจัดการฟาร์มสัตว์ชนิดต่างๆการ
จัดการด้านเทคนิคในการเลี ยงสัตว์ปัจจัยส้าคัญต่อการผลิต การเลี ยง
สัตว์แบบผสมผสาน แนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 

    Study of condition and livestock system, 

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ               1(1-0-2) 
             ฟาร์มสัตว ์   

    Animal Production and Farm Management 
Technology  
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 

การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 
Co-requisite : 5181604 Animal Production and Farm 

Management Technology Laboratory 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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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. 
 

    สภาพและระบบการผลิตสั ตว์ เศรษฐกิ จแต่ ละชนิ ด 
ความส้าคัญของการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ พันธุ์สัตว์  การผสมพันธุ์  
การปรับปรุงพันธุ์ การวางแผนการผลิต การจัดการฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
การจัดการด้านเทคนิคในการเลี ยงสัตว์ ปัจจัยส้าคัญต่อการผลิต การเลี ยง
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) 
             การจัดการฟาร์มสัตว์ 

    Animal Production and Farm Management 
Technology Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                    การจัดการฟาร์มสัตว์ 
Co-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 
    ฝึกปฏิบัติการผสมพันธ์ุ การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์

ชนิดต่าง ๆ และเทคนิคการเลี ยงสัตว์ 
     

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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Practice breeding, production and management 
of livestock farms and animal husbandry techniques. 

5203104 การบริหารจัดการธุรกิจเกษตร               3(2-2-5) 
   Agribusiness Management 
   ความหมายและความส้าคญัของธุรกิจเกษตร การน้า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการธุรกจิเกษตร การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสบความส้าเร็จ การประเมินโอกาส
ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ การจัดท้าแผนธุรกจิ 
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 
   ความหมายและความส้าคัญของธุรกิจเกษตร การน้า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการธุรกิจเกษตร การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ประสบความส้าเร็จ รูปแบบในการ
ด้าเนินธุรกิจเกษตร ความรู้พื นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรในการ
ด้าเนินธุรกิจ การจัดการด้านการบริหารองค์การ การตลาด การเงิน 
การจัดท้าแผนธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   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. 
  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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5123101 ทักษะงานชา่งและเคร่ืองจกัรกล                  3(2-2-5) 
             ทางการเกษตรเบ้ืองต้น   

   Basic Skill of  Construction Work and 
Agricultural Machinery 

   ประวัติ ความส้าคัญ และการพัฒนาเครื่องมือช่างเกษตร 
ความปลอดภัยในการท้างาน งานโลหะ งานไม้ งานปูน งานไฟฟ้า และ
งานประปาเบื องต้น การท้างานและการใช้งาน เครื่องจักรกลทาง
การเกษตรเบื องต้น 

   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. 

 ยกเลิกรายวิชาโดยให้ไปเป็นบทเรยีนในรายวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

5003903 พ้ืนการวิจยัทางเทคโนโลยีการเกษตร             3(2-2-5) 
   Research Basic in Agricultural Technology 
   ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ข อ บ ข่ า ย ก า ร วิ จั ย ท า ง

เทคโนโลยีการเกษตร การก้าหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหา 
วิธีด้าเนินการ การสรุปและอภิปรายผล  การเขียนรายงานการวิจัย  
และการประ เมินผลงานวิจัย  ตลอดจนการฝึกการ เขียนเค้ า
โครงการวิจัย 

Methodology and scope of research in agricultural 
technology, determining research topics, defining the 
problems, research methodology, conclusion and 

 เปลี่ยนไปเป็นวิชาเลือกเอก 
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discussion, writing research, research evaluation, writing 
research proposal practice. 
5004907 โครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์             2(0-4-2) 

   Special  Project in  Animal Production  
   ท้าการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการ

ผลิตสัตว์ วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษา
ของโครงการ และส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนาม
รับรอง 

   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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนเป็นรายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์

5004908 โครงการพิเศษทางการผลิตพืช             2(0-4-2) 
   Special  Project in  Crop Production  
   ท้าการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการ

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

วิทยาการใหม่ทางด้านการผลิตสัตว์ทั งในประเทศ หรือต่างประเทศ 
เพื่อท้ารายงานและน้าเสนอต่อที่ประชุม 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 ์

5004911 สัมมนาทางการผลิตพืช              1(1-0-2) 
   Seminar in Crop Production 
   ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร ข้อมลูต่างๆ งานวิจัย หรืองาน

วิทยาการใหม่ทางด้านการผลิตพืชทั งในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อ
ท้ารายงานและน้าเสนอต่อที่ประชุม 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 
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กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง  แขนงวิชาการผลิตพืช กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  

 

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

ใหม่ทางด้านการผลิตพืชทั งในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อท้า
รายงานและน้าเสนอต่อที่ประชุม 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. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 

5012401 การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช             3(2-2-5) 
   Soil Management for Crop Production 
   ความส้าคัญของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา 

มลพิษทางดินและเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ความเสื่อมโทรมของ
ดินและการควบคุม การจัดการดินส้าหรับการปลูกข้าว พืชไร่ และ   
พืชสวน เทคโนโลยีการจัดการดินตามแนวพระราชด้าริ 

 Importance of soils, problems soil management 
technology, soil pollution and waste management 
technology, soil degradation and control, soil management 
for growing rice, field crops  

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

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5012403 ปฏิบัติการการจัดการดิน 
                                    เพ่ือการผลิตพืช 
Co-requisite : 5012403 Soil Management Laboratory for 

Crop Production  
ความส้าคญัของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินท่ีมีปญัหา 

มลพิษทางดินและเทคโนโลยีการจดัการของเสีย ความเสื่อมโทรมของ
ดิน การควบคุมและการจัดการดินส้าหรับการปลูกข้าว พืชไร่ และพชื
สวน เทคโนโลยีการจัดการดินตามแนวพระราชด้าริ    

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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and horticultural crops, soil management technology in 
accordance with the royal theory.   

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. 

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

Production  
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5012402 การจัดการดินเพ่ือการ 
                                    ผลิตพืช 
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). 

 
 
 
 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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 5083103 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช            1(1-0-2) 
    Plant Pest Management Technology  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
จัดการศัตรูพืช 

Co-requisite : 5083104 Plant Pest Management  
                    Technology Laboratory 

    ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช 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
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

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

Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5083103 เทคโนโลยีการจัดการ 
                                    ศัตรูพืช 
Co-requisite : 5083103 Plant Pest Management 
                    Technology 

    ปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ เบื องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ความ
เสียหาย วิธีการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและ
ควบคุมศัตรูพืช 

     

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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Practice basic concepts of plant pests, damage, 
pest management, and technology usage in preventing 
and controlling plant pests.  

5112103 การจัดการน้ าเพ่ือการผลิตพืช               3(2-2-5) 
   Water Management for Crop Production 
   ความหมายและความส้าคัญของการจัดการน ้าเพื่อการผลิต

พืช ความสัมพันธ์ระหว่างน ้า ดิน และพืช ระบบการให้น ้าแก่พืช การ
ผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีการให้น ้าที่ทันสมัย และการประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับระบบน ้าเพื่อการผลิตพืช 

   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 
   ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับพืชผัก สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช้
พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูกและการดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการปลูกผัก การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
การแปรรูปและการตลาด   

   

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

การเจริญเติบโตและผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การ
เลือกใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูก การดูแลรักษา การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกผัก การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการตลาด   

    

เปลี่ยนแปลง เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ 
และมีความทันสมัยมากขึ น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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 
   ความหมายและความส้าคัญของพืชไร่ การจ้าแนกพืชไร่ พืช

ไร่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ การพิจารณาพื นที่ปลูก การปลูกและการดูและ
รักษา 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  
    ความหมายและความส้าคัญของพืชไร่ การจ้าแนกพืชไร่ 

พืชไร่เศรษฐกิจที่ส้าคัญ การพิจารณาพื นที่ปลูก 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 เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ 
และมีความทันสมัยมากขึ น 

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

Plant Production       
   ความหมายและความส้าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภท

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

   ความหมายและความส้าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ 
ประเภทและลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครอบคลมุเนื อหาการเรยีนรู้ 
และมีความทันสมยัมากขึ น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

และลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ไม้
ดอกและไม้ประดับที่มี ความส้ าคัญทางเศรษฐกิจ  การขยาย 
พันธุ์ การปลูก และการดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับ และการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ 

   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. 

เจริญเติบโต ไม้ดอกและไม้ประดับที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ การ
ขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้
ดอกไม้ประดับและการตลาด 

   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 
    ความหมายและความส้าคัญของไม้ผล การจ้าแนกประเภท

และสรีรวิทยาของไม้ผล ไม้ผลเศรษฐกิจที่ส้าคัญ 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              3(2-2-5) 
    Pomology Production  
   ความหมายและความส้าคัญของไม้ผล การจ้าแนกประเภท

และสรีรวิทยาของไม้ผล ไม้ผลเศรษฐกิจที่ส้าคัญ การปลูก การดูแล
รักษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลติไม้ผล การเก็บเกี่ยวและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวไม้ผล การแปรรูปและการตลาด 

   Definition and importance of pomology, 
classification and physiology of pomology, economic 
pomology, cultivation, treatment, technology usage in  
pomology production, harvesting and post-harvesting, 
processing and marketing. 

  

เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ 
และมีความทันสมัยมากขึ น 
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การเปลี่ยนแปลง 

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

เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช ขั นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืช
โดยวิธีการต่างๆ 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 

    ความหมายและความส้าคัญของการขยายพันธ์ุพืช ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการขยายพันธุ์พืช ขั นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชโดย
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
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

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

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน :  5171102 การขยายพันธุ์พืช 
Co-requisite : 5171102 Plant Propagation 

    ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและไม่
อาศัยเพศ 

    Practice types of plant propagation: sexual and 
asexual. 
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การเปลี่ยนแปลง 

5172301 การพัฒนาพันธุ์พืช                  3(2-2-5) 
   Plant Variety Development   
   ความหมาย ความส้าคัญ และวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

พันธุ์พืช  พัฒนาการของการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย หลักการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชเบื องต้น ขั นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืช 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

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

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5173106 ปฏิบัติการการผลิต 
 เมล็ดพันธุ์ 

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
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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 5173106 ปฏิบัตกิารการผลิตเมล็ดพันธุ ์            2(0-4-2)
   Seed Production Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 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 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

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

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลัง 
                                    การเก็บเกี่ยว 
Co-requisite : 5173205 Post-harvest Technology  
                    Laboratory  

    บทบาทและความส้าคัญ 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
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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 5173205 ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว          2(0-4-2) 
    Post-harvest Technology Laboratory  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5173204 เทคโนโลยีหลังการ 
                                    เก็บเกี่ยว  
Co-requisite : 5173204 Post-harvest Technology  

    ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความส้าคัญ ความเสียหายและ
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา 
การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ การ
ขนส่ง 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 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

 5173412 เทคโนโลยีชวีภาพทางพืช             3(2-2-5) 
    Plant Biotechnology 
    ค ว า ม รู้ พื น ฐ า น ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี ชี ว ภ า พ พื ช  

การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช  การปลูกพืชไร้ดิน พืชดัดแปลงพันธุกรรม 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช 

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

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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กลุ่มวชิาบังคับเฉพาะแขนง แขนงวิชาการผลิตสัตว์ กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

 

 5004920 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์            1(1-0-2) 
    Seminar in Animal Production Technology 
    ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่างๆ  งานวิจัย หรืองานวิทยาการ

ใหม่ทางด้านการผลิตพืชทั งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อท้า
รายงานและน้าเสนอต่อที่ประชุม 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. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

5181101 การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ              3(2-2-5) 
             Production and Farm Management of Boiler 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการ

ฟาร์มสัตว์ 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพการผลิต

ไก่เนื อ เศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่เนื อท่ีเป็น
การค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก 
โรงเรือนและอุปกรณ์อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์ม
ไก่เนื อแบบต่างๆ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม  การวางแผน
การผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี ยงในระยะ

5181102 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ               1(1-0-2) 
             ฟาร์มไก่เนื้อ   
             Broiler Production and Farm Management 

Technology  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                  จัดการฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm  
                        Management Technology  
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5181103  ปฏิบัตกิารเทคโนโลยีการ 
                                           ผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ  

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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ต่างๆ  ธุรกิจและการตลาดไก่เนื อ 
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. 
 

Co-requisite : 5181103 Broiler Production and Farm 
Management Technology Laboratory 

    ความส้ าคัญและสภาพการผลิตไก่ เนื อ  เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่เนื อที่เป็นการค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและ
อุปกรณ์อาหาร การให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มไก่เนื อแบบ 
ต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต  
การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง ๆ  ธุรกิจ
และการตลาดไก่เนื อ 

    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. 
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 5181103 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 
             ฟาร์มไก่เนื้อ   

    Broiler Production and Farm Management 
Technology Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5181102  เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                    การจัดการฟาร์มไก่เนื้อ 
Co-requisite : 5181102 Broiler Production and Farm 

Management Technology  
    ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ 

อาหารและการให้อาหาร และเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง ๆ ในไก่เนื อ 
    Practice selection, breeding, broiler housing, and 

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

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

5181401 เทคโนโลยีอาหารสตัว์              3(2-2-5) 
   Animal  Feed  Technology 
   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความส้าคัญด้าน

อาหารสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป  การวิเคราะห์  
การประเมินคุณภาพของอาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์  
ตลอดจนกรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาและวิธีการน้าไปใช้เลี ยง
สัตว์  การค้านวณสูตรอาหารตามความต้องการของสัตว์เลี ยงแต่ละ
ชนิดในระยะต่างๆ 

 

5181402 เทคโนโลยีอาหารสตัว์             3(2-2-5) 
    Animal Feed Technology 
    ความหมายและความส้าคัญด้านอาหารสัตว์ อุตสาหกรรม

การผลิตอาหารสัตว์ทั่วไป  การวิเคราะห์  การประเมินคุณภาพของ
อาหารสัตว์ ลักษณะวัตถุดิบอาหารสัตว์  กรรมวิธีในการผลิต การเก็บ
รักษาและวิธีการน้าไปใช้เลี ยงสัตว์  การค้านวณสูตรอาหารตามความ
ต้องการของสัตว์เลี ยงแต่ละชนิดในระยะต่าง ๆ 

 
 

เปลี่ยนแปลง เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ 
และมีความทันสมัยมากขึ น 
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   Study and practice on the meaning and 
importance of the animal feed, general animal feed 
industry, analysis and evaluation of animal feed quality, 
raw material characteristics and processes in production of 
animal feed, storage and use, the calculation formula to 
meet the needs of different animals in different stages. 

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. 

5182201 การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร             3(2-2-5) 
   Production and Farm Management of Swine 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการ 
                                  ฟาร์มสัตว ์

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพการผลิต
สุกรภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตสุกรที่เป็นการค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือกและการ
ผสมพันธุ์โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหาร
และการจัดการฟาร์มสุกรแบบต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ฟาร์ม การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิค
การเลี ยงในระยะต่าง 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 

5182202 เทคโนโลยีการผลิตและ                           1(1-0-2) 
             การจัดการฟาร์มสุกร   

    Swine Production and Farm Management  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                  การจัดการฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 
                     Management Technology  
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5182203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ 
                                    ผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 
Co-requisite :  5182203 Swine Production and Farm 

Management Technology  
    ความส้าคัญและสภาพการผลิตสุกรภายในประเทศและ

ต่างประเทศ การผลิตสุกรที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์สุกร การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือน
และอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการ
ฟาร์มสุกรแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผน

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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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. 
 

การผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง 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. 

 5182203 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ  2(0-4-2) 
             ฟาร์มสุกร   

    Swine Production and Farm Management 
Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5182202 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                    การจัดการฟาร์มสุกร 
Co-requisite : 5182202 Swine Production and Farm  
                    Management   

ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหาร และเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง ๆ ในสุกร 

 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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Practice selection, breeding, swine housing, and 
equipment, feed and feeding, and farming techniques at 
different stages of swine. 

5182301 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ             3(2-2-5) 
   Production and Farm Management of Goats  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการ
ฟาร์มสัตว์ 

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพผลิตแพะ
ภายในประเทศ การผลิตแพะที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้
อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มแพะแบบต่างๆ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการฟาร์ม  การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการ
ด้านเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง ๆ  ธุรกิจและการตลาดแพะ 

Study and practice on the importance and status of 
goats production of domestic economy and abroad, 
commercial goats production by focusing on the suitability 
of the local, varieties and selection, goats housing and 
equipment, feed and feeding, various farm management 
system of goat, factors associated with the farm 
management, production planning, the administration and 
management of farming techniques at different stages, 
business and marketing of goat. 

5182302 เทคโนโลยีการผลิตและการจดั                   1(1-0-2) 
             การฟาร์มแพะ    
             Goat Production and Farm Management 
Technology  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                  การจัดการฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm  
                     Management Technology  
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5182303 ปฏิบัติการเทคโนโลยี 
                                    การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 
Co-requisite : 5182303 Goat Production and Farm 

Management Technology Laboratory 
    ความส้าคัญและสภาพการผลิตแพะภายในประเทศและ

ต่างประเทศ การผลิตแพะที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น ประเภทและพันธุ์แพะ การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือน
และอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การบริหารและการจัดการ
ฟาร์มแพะแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การวางแผน
การผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี ยงในระยะ 
ต่าง ๆ ธุรกิจและการตลาดแพะ 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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 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 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                    การจัดการฟาร์มแพะ 
Co-requisite : 5182302 Goat Production and Farm 
                    Management Technology  

    ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหาร และเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง ๆ ในแพะ 

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

 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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5182401 การวิเคราะห์อาหารสัตว์              3(2-2-5) 
   Feed Analysis 
   ปัญหาของการใช้อาหารสัตว์ในประเทศไทย การเก็บ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และ
การประเมินโภชนะชนิดต่างๆในอาหารสัตว์ 
            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 ปฏิบัตกิารการวิเคราะห์ 
                                    อาหารสัตว์ 
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
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

 5182403 ปฏิบัตกิารการวิเคราะห์อาหารสัตว์            2(0-4-2) 
     Animal Feed Analysis Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5182402 การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 
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 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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5183301 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ   3(2-2-5) 
             Production and Farm Management of Beef 
Cattle  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการ 
                                  ฟาร์มสัตว ์

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพผลิตโคเนื อ
ภายในประเทศ  การผลิตโคเนื อที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสม
กับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์อาหารและการ
ให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มโคเนื อแบบต่าง ๆ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการฟาร์ม  การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการ
ด้านเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการตลาดโคเนื อ 

 
   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   
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                  การจัดการฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 
                     Management Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ 
                                     ผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 
Co-requisite : 5183304 Beef Cattle Production and Farm 

Management Technology Laboratory 
    ความส้าคัญและสภาพการผลิตโคเนื อภายในประเทศ การ

ผลิตโคเนื อที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ การ
คัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการ
จัดการฟาร์มโคเนื อแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม การ
วางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี ยงใน
ระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการตลาดโคเนื อ 

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, 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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 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 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและ               2(0-4-2) 
             การจัดการฟาร์มโคเนื้อ   

 Beef Cattle Production and Farm Management 
Technology Laboratory  
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5183303 เทคโนโลยีการผลิต 
                                    และการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 
Co-requisite : 5183303 Beef Cattle Production and Farm 

Management Technology   
    ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์ 

อาหารและการให้อาหารและเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง ๆ ในโคเนื อ 
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 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

5183501 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์              3(2-2-5) 
   Animal  Breeding  Techniques 
   เทคนิคท่ัวไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการคัดเลือกและการผสม

พันธุ์สัตว์ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

5183502 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์            3(2-2-5) 
      Animal Breed Development Techniques 
      เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ ๆ ในการคัดเลือกและการ

ผสมพันธุ์สัตว์ แผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้สอดคล้องกับความ

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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ตลาด โดยใช้หลักพันธุศาสตร์ การบันทึกประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูล
และการคัดเลือกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุง
พันธุ์ 

   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. 

ต้องการของตลาดโดยใช้หลักพันธุศาสตร์ การบันทึกประวัติ การ
วิเคราะห์ข้อมูล การคัดเลือกและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ 

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 สรีระวิทยาและกายวิภาคสัตว์เลี้ยง               3(2-2-5) 
             เบ้ืองต้น   

   Introduction to Animal Physiology and 
Anatomy 

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะใน
ระบบต่างๆของร่างกายสัตว์เลี ยงเบื องต้น 

   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 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5192103  ปฏิบัติการสรีรวิทยาและ 
                                    กายวิภาคสัตว์เลี้ยงเบ้ืองต้น 
Co-requisite : 5192103 Principle of Animal Physiology  

and Anatomy Laboratory 
    โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของ

ร่างกายสัตว์เลี ยงเบื องต้น 
Basic concepts of structures and functions of 

various organ systems in animal body.  
 
 
 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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 5192103 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาค              2(0-4-2) 
             สัตว์เลี้ยงเบ้ืองต้น   

     Introduction of Animal Physiology and 
Anatomy Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5192102 สรีรวิทยาและกายวิภาค 
                                     สัตว์เลี้ยงเบ้ืองต้น 
Co-requisite: 5192102 Principle of Animal Physiology 
                   and Anatomy 

    ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ีของอวัยวะในระบบ
ต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์เลี ยงเบื องต้น 

    Practice structures and functions of various organ 
systems in animal body. 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

 5193104 เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์            3(2-2-5) 
    Animal Artificial Insemination Technology 
    ปฏิบัติเกี่ยวกับสรีรวิทยาและกายวิภาคของระบบสืบพันธุ์

ของสัตว์ ระบบต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์ การรีดเก็บน ้าเชื อ การ
ประเมินคุณภาพน ้าเชื อ การเจือจางน ้าเชื อ การเก็บรักษาน ้าเชื อ การ
เป็นสัด เทคนิคการผสมเทียม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการติดโรคทางระบบ
สืบพันธุ์และการแก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์สัตว ์

 Practice the physiology and anatomy of the 
reproductive systems of the animal, endocrine systems in 
reproductive  systems, semen  collection, semen  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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evaluation, semen dilution, semen storage, estrus, artificial 
insemination techniques, factors affecting the infection  
in reproductive systems, and problem solving of 
reproductive systems. 

 5193306 สุขภาพสัตว์และการสขุาภิบาลทั่วไป            3(2-2-5) 
    Animal Health and General Sanitation 

ลักษณะของโรคสัตว์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคในสัตว์ 
โรคต่าง ๆ และปรสิตที่เกิดขึ นในสัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ โรคใน
พระราชบัญญัติและโรคระบาด โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ การ
ตรวจวินิจฉัยและการป้องกันก้าจัดโรคต่าง 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. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

 5193307 ยาและการใช้ยาสัตว์             3(2-2-5) 
    Animal Drugs and Usage   
    ปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของยา สารสังเคราะห์และสมุนไพรที่

ใช้ในการเลี ยงสัตว์ รูปแบบของยา ลักษณะและสรรพคุณของยา 
ต่าง ๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ การให้ยาสัตว์ 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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ขนาดของการให้ยา การเก็บรักษายา 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. 

 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 

 

 5004921 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า          1(0-2-1) 
    Seminar in Crop Production Technology 
    การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการ 

ใหม่ ๆ การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้าของประเทศไทยหรือต่างประเทศ 

    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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5061155 มีนวิทยา              3(2-2-5) 
    Ichthyology 
    การแบ่งกลุ่มของปลา กายวิภาคและสรีรวิทยาพื นฐาน 

ของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบหายใจ ระบบโครงสร้าง  กล้ามเนื อ  
การเคลื่อนไหว ระบบทางเดินโลหิต และระบบการสืบพันธุ์ของปลา 
เป็นต้น     

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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. 

 5061315 นิเวศวิทยาแหลง่น้ า             3(2-2-5) 
    Aquatic Ecology   

ความหมาย ความส้าคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศของแหล่งเลี ยง
สัตว์น ้า วัฏจักรของสาร การแพร่กระจายของพืชและสัตว์ ประชากร 
มลพิษในแหล่งน ้า 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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5062158 เทคโนโลยีชีวภาพทางการ                        3(2-2-5) 
             เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

    Biotechnology in Aquaculture 
    ความส้าคัญของเทคโนโลยีชีวภาพตอ่การเพาะเลี ยงสัตว์น า้ 

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ วิธีการและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ
การเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี ยงสัตว์น ้า 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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

 5062212 โภชนาการสตัว์น้ า             1(1-0-2) 
    Aquatic Animal Nutrition 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5062213 ปฏิบัติการโภชนาการ 
                                    สัตว์น้ า 
Co-requisite : 5062213 Aquatic Animal Nutrition  
                    Laboratory 

    ความต้องการสารอาหารของสัตว์น ้ า  คุณค่ าทาง
โภชนาการของอาหารสัตว์น ้า รูปแบบของอาหารสัตว์น ้า การสร้าง
สูตรอาหารเพื่อการเลี ยงสัตว์น ้า การให้อาหารสัตว์น ้า และมาตรฐาน
ในการผลิตอาหารสัตว์น ้าส้าเร็จรูป 

    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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5062213 ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้ า            2(0-4-2) 
    Aquatic Animal Nutrition Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5062212 ปฏิบัติการโภชนาการ 
                                      สัตว์น้ า 
 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

Co-requisite : 5062212 Aquatic Animal Nutrition 
    ฝึกวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการสัตว์น ้า การตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบส้าหรับผลิตอาหารสัตว์น ้า การค้านวณสูตรอาหาร
สัตว์น ้า การผลิตอาหารสัตว์น ้าและการให้อาหารสัตว์น ้า 

    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. 

 5062313 คุณภาพน้ าและการจัดการ             1(1-0-2) 
    Water Quality and Management   

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน้ า 
                                      และการจัดการ 
Co-requisite : 5062314 Water Quality and Management 
                    Laboratory  

คุณภาพน ้าในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เทคนิคการวิเคราะห์
คุณภาพน ้า และการจัดการคุณภาพน ้าให้เหมาะสม    

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

 
 
 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน้ าและการจัดการ            2(0-4-2) 
    Water Quality and Management  Laboratory  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5062313 คุณภาพน้ าและการ 
                                     จัดการ 
Co-requisite : 5062313 Water Quality and Management 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทั งทางด้าน
กายภาพ เคมี และชีววิทยา การใช้จุลินทรีย์ในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
ระบบน ้าหมุนเวียนและการจัดการ 

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

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5062411 โรคและปรสติสตัว์น้ า             1(1-0-2) 
    Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5062412  ปฏิบัติการโรคและปรสิต 
                                    สัตว์น้ า 
Co-requisite : 5062412 Diseases and Parasites of 
                   Aquatic Animals Laboratory 

   ความหมาย ความส้าคัญ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ชนิด 
ลักษณะ อาการ การป้องกัน การก้าจัด การรักษาโรคและปรสิตที่
ส้าคัญ 
 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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

 5062412 ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้ า            2(0-4-2)  
    Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5062411 โรคและปรสิตสัตว์น้ า 
Co-requisite : 5062411 Diseases and Parasites of  
                   Aquatic Animals 

    ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น ้าเบื องต้น การตรวจ
และแยกเชื อปรสิตและแบคทีเรียในสัตว์น ้า เทคนิคการย้อมสีแกรม
แบคทีเรียและเทคนิคการเก็บ องค์ประกอบของเลือดสัตว์น ้า  
การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะ การตรวจสอบสุขภาพสัตว์น ้าด้วย
วิธีการทางเนื อเยื่อวิทยา 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. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 



260 
260 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
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 5063156 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน            1(1-0-2) 
    Plankton Culture Technology 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ 
                                    เพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน 
Co-requisite : 5063157 Plankton Culture Technology  
                    Laboratory 

   ความหมายของแพลงก์ตอน บทบาทของแพลงก์ตอนใน
ห่วงโซ่อาหาร แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ที่ ใช้ในการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า  เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงแพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ การเก็บรักษา และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
จากแพลงก์ตอน 

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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง              2(0-4-2) 
             แพลงก์ตอน   

    Plankton Culture Technology Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5063156  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง 
                                    แพลงก์ตอน 
Co-requisite : 5063156 Plankton Culture Technology 

 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงแพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอนสัตว์ การเก็บรักษา และการยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
แพลงก์ตอน 

 Practice cultivation technology of phytoplankton 
and zooplankton, the storage and utilization of plankton. 

 
 

5063159 งานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า            1(1-0-2) 
    Technician Work in Aquaculture 

รายวิชาที่ ต้องเรียนควบคู่กัน : 5063160 ปฏิบัติการงานช่าง
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Co-requisite : 5063160 for Technician Work Laboratory 
in Aquaculture 

ความปลอดภัยในงานช่าง ความรู้ความเข้าใจในงานช่าง
สาขาต่าง ๆ เช่น งานช่างเชื่อมโลหะ งานช่างประปาและท่อส่งน ้าเพื่อ
การเกษตร งานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานช่างไฟฟ้า รวมทั งการใช้และ
การบ้ารุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 

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. 

 
 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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 5063160 ปฏิบัติการงานช่างทางการเพาะเลี้ยง            2(0-4-2) 
             สัตว์น้ า   
             Technician work in Laboratory Aquaculture 
รายวิชาที่ ต้องเรียนควบคู่กัน :  5063159 งานช่างทางการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
Co-requisite : 5063159 Technician Work in Aquaculture 

     ปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมชิ นงานด้วยไฟฟ้าและแก๊ส   การ
ติดตั งระบบท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตร การวางผังและการหล่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก การเดินสายไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย การใช้และ
บ้ารุงรักษาเครื่องยนต์ขนาดเล็กทางการเกษตร 

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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5064615 การแปรรูปสตัว์น้ า             1(1-0-2) 
    Processing Aquatic Animal 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5064616  ปฏิบัตกิารการแปรรูป 
                                    สัตว์น้ า 
Co-requisite : 5064616 Processing Aquatic Animal 

Processing Laboratory 
 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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    หลักการ วิธีการแปรและกระบวนการแปรรูปสัตว์น ้า การ
ใช้เศษสิ่งเหลือใช้จากการแปรรูปสัตว์น ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มาตรฐานโรงงานแปรรูปสัตว์น ้า  

 Principles, methods, and processes of aquatic 
animal processing, utilization of aquatic animal processing 
by-product and standard of aquatic animal processing 
plant. 

 5064616 ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้ า            2(0-4-2) 
Processing Aquatic Animal Processing 

Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5064615 การแปรรูปสัตว์น้ า 
Co-requisite :  5064615 Processing Aquatic Animal 

   ปฏิบัติการการใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี และวิธีการ
อื่น ๆ ในการแปรรูปสัตว์น ้า ปฏิบัติการแปรรูปสัตว์น ้าในท้องถิ่น 
ปฏิบัติการการออกแบบโรงงานแปรรูปสัตว์น ้าตามมาตรฐานโรงงาน 

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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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 5064901 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า            3(3-0-6) 
    Genetics Improvement of Aquatic Animal 

Technology 
    พันธุ ศาสตร์ เ ชิ งคุณภาพและปริ ม าณของสัต ว์ น ้ า 

เทคโนโลยีชีวภาพ และการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ต้องการ
และส้าคัญทางเศรษฐกิจ 

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

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะแขนง  แขนงวิชาการผลิตพืช กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะเอก  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  
 5003904 พ้ืนฐานการวิจยัทางเทคโนโลยีการ              3(2-2-5) 

             ผลิตพืช    
     Basic Research in Crop Production Technology 
     ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ ละ ขอบข่ า ย ก า ร วิ จั ย ท า ง

เทคโนโลยีการเกษตร การก้าหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและ
วิธีด้าเนินการวิจัย การสรุปและอภิปรายผล 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.  

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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5013104 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย ์             3(2-2-5) 
   Organic Fertilizer Production Technology 
   ความหมาย ความส้าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ศึกษาขั นตอนและ

เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อน้ามา
ผลิต  การน้าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดท้าบรรจุภัณฑ์ การค้านวณค่าใช้จ่าย  การจัดจ้าหน่าย  และการ
ประเมินผล 

      The meaning and importance of organic 
fertilizers, study of step and techniques using tools, 
equipment and local materials to the  production, 
utilization of organic fertilizer by application of appropriate 
technology and folk wisdom through sufficiency economy 
philosophy, packaging, calculating costs, distribution and 
evaluation.    

5013105 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์             3(2-2-5) 
    Organic Fertilizer Production  
    ความหมาย ความส้าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ขั นตอนและ

เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อน้ามา
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การน้าปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดท้าบรรจุภัณฑ์ การค้านวณค่าใช้จ่าย การจัดจ้าหน่าย
และการประเมินผล  

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.   

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

5013205 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน              3(2-2-5) 
   Soil  Fertility   
   ปัจจัยที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร ความ

เป็นประโยชน์ ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช 
บทบาทของจุลินทรีย์ดินต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใส่ปูน การ
ใส่ปุ๋ยและวัสดุอื่นๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

   

5013206 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน             3(2-2-5) 
    Soil Fertility 
    ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร 

ประโยชน์ ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช 
บทบาทของจุลินทรีย์ดินต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใส่ปูน การ
ใส่ปุ๋ยและวัสดุอื่น ๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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 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. 

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. 

5014605 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน              3(2-2-5) 
   Soilless Culture Technology 
   ความหมาย ประวัติ และความส้าคัญของการปลูกพืชโดยไม่

ใช้ดิน ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน สารละลายและการเตรียมสารละลายธาตุ
อาหารพืช การปลูกและการจัดการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และการตลาด 

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

5014606 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน             3(2-2-5) 
    Soilless Culture Technology  
    ความหมาย ประวัติ และความส้าคัญของการปลูกพืชไร้ดิน 

ระบบการปลูกพืชไร้ดิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่
ปลูกแบบไร้ดิน สารละลายและการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช 
การปลูก การจัดการพืชไร้ดินและการตลาด 

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. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

5083101 ศัตรูพืชและการจัดการ              3(2-2-5) 
   Plant Pest and Management 
   ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับศตัรูพืช ความเสียหาย วิธีการจดัการ 

และการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 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 
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5083203 เทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช               3(2-2-5) 
            ในระบบฟาร์ม   

   Plant Pest Insect Management Technology in 
Farm System 

   ความหมาย บทบาท และความส้าคัญของแมลงในระบบ
ฟาร์มปลูกพืช แมลงศัตรูพืช วงจรชีวิต การเข้าท้าลาย ความเสียหาย 
การจัดการและการใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมในการ
ป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบฟาร์มปลูกพืช 

   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 
 

 5112104 การจดัการน้ าเพ่ือการผลิตพืช            3(2-2-5) 
    Water Management for Crop Production 
    ความหมายและความส้าคัญของการจัดการน ้าเพื่อการผลิต

พืช ความสัมพันธ์ระหว่างน ้า ดิน และพืช ระบบการให้น ้าแก่พืช การ
ผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีการให้น ้าท่ีทันสมัย และการประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับระบบน ้าเพื่อการผลิตพืช 

Definition and importance of water management 
for crop production, relationship of water, soil and plants, 
irrigation systems, crop production with modern irrigation 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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technologies and running  a business on irrigation systems 
for crop production. 

5163103 พืชเศรษฐกิจภาคใต้                 3(2-2-5) 
   Economic Crops of Southern Thailand     
   ความส้าคัญของพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ 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 fo Southern Thailand 
  ความส้าคัญของพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ 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 

5163104 พืชท้องถิ่นและการใชป้ระโยชน์             3(2-2-5) 
   Application of Growth Regulators for Crop 

Production     
   พันธุ์พืชกับวิถีชีวิตคนไทยตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้าน

ปัจจัยสี่  ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืชและ
พฤกษศาสตร์เบื องต้น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชที่ส้าคัญของคน
ไทย ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความหลากหลายของพืชท้องถิ่นที่
ลดลง 

   Plant sand ways of life in Thailand from the past 
to the present, the four factors: traditions, arts, cultures, 

5163107 พืชท้องถิ่นและการใชป้ระโยชน์            3(2-2-5) 
   Local Crops and Crop Utilization    
   พันธุ์พืชกับวิถีชีวิตคนไทยตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยสี่ 

ประ เพณี  ศิ ลปะ  วัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิ ธานพืชและ
พฤกษศาสตร์เบื องต้น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชที่ส้าคัญของ
คนไทย ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาความหลากหลายของพืชท้องถิ่น
ที่ลดลง  

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 

ปรับรหสัวิชา 
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and religions, plant taxonomy and botanical basics, 
wisdoms related to Thai plant species, problems and 
solutions to a variety of local plants decreased. 

related to Thais major plant species, problems and 
solutions to a decrease of the varieties of local plants. 

5163105 การประยุกต์ใชส้ารควบคุม                        3(2-2-5) 
             การเจริญเติบโตเพ่ือการผลิตพืช  

    Application of Growth Regulators for Crop 
Production     

    ความหมายและความส้ าคัญของสารควบคุ มการ
เจริญเติบโตของพืช ประเภทและชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืช ลักษณะและคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
แต่ละกลุ่ม การใช้ประโยชน์สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิต
พืชเศรษฐกิจ และผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อ
สภาพแวดล้อม 

    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 ความส้าคัญ ประเภทและชนิดของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ลักษณะและคุณสมบัติของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแต่ละกลุ่ม การใช้ประโยชน์สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจ และผลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อสภาพแวดล้อม 

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 

5163202 การจัดการโรงเรือนเพ่ือการผลิตพืช              3(2-2-5) 
   Housing Management for Crop Production 
   ความส้าคัญของโรงเรือนปลูกพืช ประเภทของโรงเรือน การ

เลือกใช้โรงเรือนที่เหมาะสมกับการผลิตพืชเฉพาะอย่าง การจัดการ

 
 
 
 

ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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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. 

 
 
 
 

5163203 การจัดสวนและการตกแต่งสถานที ่             3(2-2-5) 
   Landscape Gardening 
   ความส้าคัญ ประโยชน์ของการจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 

ทฤษฎีและองค์ประกอบทางศิลป์ การเขียนแบบและออกแบบจัดสวน 
ประเภทของการจัดสวนและหลักการจัดสวน  ประเภทต่างๆ 
องค์ประกอบของการจัดสวน การเลือกวัสดุและพันธุ์ไม้ วิธีการปลูก
หญ้าและพันธ์ุไม้ ในสวน การบ้ารุงรักษาสวน การค้านวณค่าใช้จ่ายใน
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. 

  

5163404 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้              3(2-2-5) 
   Orchid Production Technology 
   ประวัติและการพัฒนาการเลี ยงกล้วยไม้ การจ้าแนกชนิด

ของกล้วยไม้ ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ 

5163406 การผลิตและการจัดการกล้วยไม้            3(2-2-5) 
    Orchid Production and Management 
    ประวัติและการพัฒนาการเลี ยงกล้วยไม้ การจ้าแนกชนิด

ของกล้วยไม้ ปัจจัยที่ส่งต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้  โรงเรือน 

ปรับรหสัวิชา 
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โรงเรือนและวัสดุเพาะเลี ยงกล้วยไม้ 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. 

วัสดุเพาะเลี ยงกล้วยไม้ 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. 

5163503 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล             3(2-2-5) 
  Technology of Off-Season Pomology Production 
  ความส้าคัญของการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล หลักการแนวคิด

ในการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล กรณีศึกษาการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาลบาง
ชนิด การเตรียมการก่อนการชักน้าหรือบังคับให้ออกดอก 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 

5163603 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา               3(2-2-5) 
   Rubber Production Technology  
   การวางแผนการผลิตยางพารา การบันทึกข้อมูลการผลิต 

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

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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คุณสมบัติของพื นที่ปลูกและการเตรียมพื นที่ การขยายพันธ์และการ
เตรียมกล้ายาง วิธีการปลูก การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกัน
ก้าจัดศัตรูยางพารา การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูก
พืชร่วมและแซมยางพารา การกรีดยาง การแปรรูปและการใช้
ประโยชน์ 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. 

คุณสมบัติของพื นที่ปลูกและการเตรียมพื นที่ การขยายพันธุ์ การ
เตรียมกล้ายาง วิธีการปลูก การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกัน
ก้าจัดศัตรูยางพารา การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูก
พืชร่วมและแซมยางพารา 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. 

5163604 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ                3(2-2-5) 
   Coffee Production Technology 
   ความส้าคัญและประวัติของกาแฟ สถานการณ์การผลิต

กาแฟของโลก ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของกาแฟ ชนิด พันธุ์และนิสัยการเจริญเติบโตของกาแฟ 
การขยายพันธ์ุและการปรับปรุงพันธุ์กาแฟ 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 
   ประวัติและความส้าคัญของข้าว ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม

ต่อการปลูกข้าว การเตรียมดิน ความต้องการธาตุอาหารของข้าว สรรีะ
วิทยา การเจรญิเติบโต และการพัฒนาของข้าว พันธุ์และการปรับปรุง
พันธุ์ การจัดการดิน น ้า ปุ๋ย และศตัรูข้าว เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว 
การแปรรปู 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 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ ามนั               3(2-2-5) 

   Oil Palm Production Technology  
   ความหมายและความส้าคัญของปาล์มน ้ามัน ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์ปาล์มน ้ามัน การเลือกพื นที่ปลูก การปลูกและการ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูป และการตลาดปาล์ม
น ้ามัน 

   Meaning and importance of oil palm, botany, 
varieties, selection of planting areas, planting and 
management, harvesting, processing, and marketing. 

5163802 การผลิตปาลม์น้ ามัน             3(2-2-5) 
    Oil Palm Production  
    ความหมายและความส้าคัญของปาล์มน ้ามัน ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์ปาล์มน ้ามัน การเลือกพื นที่ปลูก การปลูก การ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปและการตลาด 

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

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 

5173104 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ ์               3(2-2-5) 
   Seed Production Technology 
   ประโยชน์และความส้าคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิต

เมล็ดพันธ์ุผสมเปิด เมล็ดพันธ์ุแท้ และเมล็ดพันธุ์ลูกผสม การปลูกและ
การดูแลรักษาพ่อแม่พันธุ์ การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุ การทดสอบเมล็ดพันธุ์เบื องต้น 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
เมล็ดพันธุ์  ที่ ต้ อ ง เ รี ยนควบคู่ กั บรายวิ ช า 
5173106 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์ อยู่ใน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
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5173202 เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยว                       3(2-2-5) 
             ผลิตผลของพืช     

   Post-harvest Technology of Crop Commodities  
   บทบาทและความส้าคัญ 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 
   ความหมายและความส้าคัญของการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช 

เครื่องมือและเทคนิคการเลี ยงเนื อเยื่อพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี ยง
เ นื อ เ ยื่ อ พื ช ใ น ห ล อ ด ท ด ล อ ง  ก า ร เ ลี ย ง โ พ ร โ ต พ ล า ส  
การปรับปรุงพันธุ์พืชในหลอดทดลอง การประยุกต์ใช้การเพาะเลี ยง
เนื อเยื่อในงานด้านต่างๆ 

   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 ความส้าคัญ เครื่องมือและเทคนิคการเลี ยง

เนื อเยื่อพืช ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลี ยงเนื อเยื่อพืชในหลอดทดลอง การ
เลี ยงโพรโตพลาส การปรับปรุงพันธุ์พืชในหลอดทดลอง การ
ประยุกต์ใช้การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อในงานด้านต่าง 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 
   หลักพื นฐานและประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 

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 การจัดจ้าแนก ชนิดของเห็ดที่

ส้าคัญของประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเชื อและก้อนเชื อ โรงเรือน
และสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดใน
ระดับการค้าและอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

   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 

5173414 การผลิตเห็ด              3(2-2-5) 
   Mushroom Production  
   ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด การจ้าแนก  ชนิดของเห็ดที่

ส้าคัญของประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเชื อและก้อนเชื อ โรงเรือน
และสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดใน
ระดับการค้าและอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรักษา การแปรรูป การ
บรรจุผลิตภัณฑ์ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

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, 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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production levels of commerce and industry, storage, 
processing, packaging, field trips included. 

commercial and industrial mushroom production, storage, 
processing, packaging and field trips. 

5173407 เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืช               3(2-2-5) 
   Plant Bioproduct Production Technology      
   ความหมาย ความส้าคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสาร

ออกฤทธ์ิ การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอย่างพืช เทคโนโลยีการ
ผลิตชีวภัณฑ์พืชและการใช้ประโยชน์ เช่น ชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน
และอุตสาหกรรมอาหาร สุขภัณฑ์ และสารก้าจัดศัตรูพืช 

   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 ความส้าคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสาร

ออกฤทธิ์ การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอย่างพืช เทคโนโลยี
การผลิตชีวภัณฑ์พืชและการใช้ประโยชน์ เช่น ชีวภัณฑ์เพื่อใช้ใน
ครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร สุขภัณฑ์และสารก้าจัดศัตรูพืช 

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. 

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 

5173408 เทคโนโลยีผลติภัณฑ์จลุินทรีย์               3(2-2-5) 
   Microbial Product Technology 
   เทคโนโลยีการคัดเลือก และการเพิ่มจ้านวนจุลินทรีย์ที่มี

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 การเพิ่มจ้านวนจุลินทรีย์ที่มี

ประโยชน์ทางการเกษตร การพัฒนา การเตรียม การประเมิน
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และจุลินทรีย์ในรูปแบบของเหลวและของแข็ง  

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

เพื่อใหค้รอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมคีวาม
ทันสมัยมากขึ น 
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5173703 การผลิตผักอินทรีย ์                 3(2-2-5) 
   Organic Vegetable Production 
   ความหมาย ความส้าคัญ และมาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์ 

กระบวนการผลิตพืชผักด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผนการผลิต การ
จัดการดิน การจัดการน ้า 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 ความส้าคัญ และมาตรฐานการผลิตพืชผัก

อินทรีย์ กระบวนการผลิตพืชผักด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผนการ
ผลิต การจัดการดิน น ้าและศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวและการตลาด 

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 ความส้าคัญ และมาตรฐานการผลิตไม้ผล

อินทรีย์ การวางแผนการผลิต การจัดการดิน การจัดการน ้า 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 ความส้าคัญ และมาตรฐานการผลิตพืชไร่

อินทรีย์ การวางแผนการผลิต การจัดการดิน การจัดการน ้า การ
จัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และ
การตลาดพืชไร่อินทรีย์ 

    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) 
             พระราชด าริ    

    Royal Theory for Agriculture 
    แนวทางหรือหลักการในการบริหารงานและการจัดการ

ที่ดินและน ้าในการท้าการเกษตรตามแนวพระราชด้าริ ผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และระดับ
ชุมชน แปลงสาธิตการเกษตรตามแนวพระราชด้าริ โดยอาศัยหลักการ 
30-30-30-10 ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจในหลักการและ
ความสัมพันธ์ของพืชสัตว์ในระบบนี  

    Guidelines or principles for the administration 
and management of land and water in royal theory for 
agricultural, impact of natural resources on the economic 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
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system at the household and community levels, 
demonstration farms based on royal theory, guided by the 
principle 30-30-30-10, practice in order to understand the 
relationship of plants and animals in this system.  
5174701 การจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์                   3(2-2-5) 

    Farm Management in Organic Agriculture     
    การวางแผนการจัดการฟาร์มเพื่อการผลิตพืช การผลิตสัตว์ 

และการผลิตสัตว์น ้าในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเหมาะสม การเลือก
พื นที่ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในระบบ
ฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการศึกษากรณีตัวอย่างการ
จัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส้าเร็จ 

    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 
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5174702 เทคโนโลยีการจัดการเกษตร                       3(2-2-5) 
             อย่างย่ังยืน      

    Sustainable Agriculture Management 
Technology 

กรอบแนวคิดของการเกษตรยั่งยืนและผลที่เกิดขึ น การ
พัฒนา เทค โน โลยีที่ เ หมาะสม การจั ดการและการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการเกษตรและการจัดการทรัพยากร 
เพื่อประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร และการผลิตพืชในบริบทของ
เกษตรยั่งยืน      

    Concepts of sustainable agriculture and its 
implications, the development of appropriate technology, 
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. 

 ยกเลิกโดยให้ไปเป็นบทเรียนในรายวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

5204101 การตลาดสินค้าเกษตร              3(3-0-6) 
    Agricultural Marketing 
    ความหมายและหลักการตลาด การตลาดสินค้าเกษตร 

ลักษณะพิเศษของสินค้าเกษตร รวมทั งลักษณะการผลิตและการ
บริโภค ประเภทต่างๆ ของตลาดและการก้าหนดราคาสินค้าในแต่ละ
ตลาด หน้าท่ีและสถาบันการตลาดที่ส่งผลถึงการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อม
การตลาดและวิถีการตลาด การวางแผนการตลาด การรวมกลุ่มของ

5203106 การตลาดสินค้าเกษตร             3(3-0-6) 
    Agricultural Commodity Marketing  
    หลักการตลาด การจัดการตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะ

พิเศษของสินค้าเกษตร รวมทั งลักษณะการผลิตและการบริโภค 
ประเภทต่าง ๆ ของตลาดและการก้าหนดราคาสินค้าในแต่ละตลาด 
หน้าที่ของสถาบันการตลาดที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อม
การตลาดและวิถีการตลาด การวางแผนการตลาด การรวมกลุ่มของ

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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เกษตรกรเพื่อผลในการสร้างอ้านาจต่อรองทางการตลาดและบทบาท
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. 

เกษตรกรเพือ่ผลในการสร้างอ้านาจต่อรองทางการตลาดและบทบาท
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. 

กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะแขนง  แขนงวิชาการผลิตสัตว์ กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะเอก  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
5003111 กฎหมายเกี่ยวกับสัตวแ์ละการปศุสัตว์            3(3-0-6) 

    Laws of Animals and Livestock 
    กฎหมายและพระราชบัญญตัิที่เกี่ยวกับสัตว์และปศสุัตว์ ที่

เกี่ยวกับการเลี ยง การฆ่า การจ้าหน่าย การเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขต 
การส่งออกและการน้าเข้าประเทศ พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครอง
สัตว์ป่า และพระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    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 การเลี ยง การฆ่า การจ้าหน่าย การเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขต 
การส่งออกและการ น้าเข้าประเทศ 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 
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 5003905 พ้ืนฐานการวิจยัทางเทคโนโลยี                   3(2-2-5) 
            การผลิตสัตว์   

Basic Research in Animal Production 
Technology 

    ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ขอ บ ข่ า ย ก า ร วิ จั ย ท า ง
เทคโนโลยีการเกษตร การก้าหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและ
วิธีด้าเนินการวิจัย การสรุปและอภิปรายผล 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. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

5163702 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์             3(2-2-5) 
    Forage Crop Production Technology 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าแนกประเภทและชนิดของ

พืชอาหารสัตว์  การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์  คุณค่าทางอาหาร  การปลูกสร้างและการจัดการทุ่ง
หญ้าและถั่ว การบ้ารุงรักษาทุ่งหญ้า การเก็บเกี่ยวและการถนอมพืช
อาหารสัตว์ การเก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่างๆ 

     
 

5163703 เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์            3(2-2-5)  
    Forage Crop Production Technology 
    ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้าแนกประเภท ชนิดของพืชอาหารสัตว์  

การใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่า
ทางอาหาร  การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้าและถั่ว การ
บ้ารุงรักษาทุ่งหญ้า การเก็บเกี่ยว และการถนอมพืชอาหารสัตว์ การ
เก็บรวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์ต่าง ๆ  
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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. 

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.  

5183101 การผลิตและการจัดการฟาร์มไก่ไข่            3(2–2–5)  
    Production and Farm Management of  

Laying Hens 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการจัดการ 
                                  ฟาร์มสัตว ์

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญ และสภาพการผลิต
ไก่ไข่ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่ไข่ที่เป็น การค้าโดย
เน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและ
อุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มไก่ไข่แบบ
ต่างๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต การ
บริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง ๆ  ธุรกิจและ
การตลาดไก่ไข่ 

    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 

5183103 เทคโนโลยีการผลิตและการจดัการ               1(1-0-2) 
             ฟาร์มไก่ไข่   

Laying Hens Production and Farm 
Management Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                  การจัดการฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology  
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5183104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ 
                                    ผลิตและ การจัดการฟาร์มไก่ไข่ 
Co-requisite : 5183104 Laying Hens Production and 

Farm Management Technology  
Laboratory 

    ปฏิบัติ เกี่ยวกับความส้าคัญ และสภาพการผลิตไก่ไข่
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตไก่ไข่ที่เป็นการค้าโดยเน้น
ความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและ

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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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. 
 

อุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มไก่ไข่แบบ
ต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม การวางแผนการผลิต 
การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี ยงในระยะต่างๆ  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 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                    การจัดการฟาร์มไก่ไข่ 
Co-requisite : 5183103 5183103 Laying Hens Production 

and Farm Management Technology 
 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต และเพิ่มรายวิชาที่
เป็นปฏิบัติ ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ.2560 ก้าหนด และให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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    ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ 
อาหารและการให้อาหารและเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง 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
ประเมินผลการฟักการจัดการระบบการท้างานของอุปกรณ์ต่าง  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 เทคโนโลยีการฟักไขแ่ละ                          3(2-2-5) 
             การจัดการโรงฟัก    

     Incubation and Hatchery Management 
     Technology 
     เกี่ยวกับการฟักไข่สัตว์ปีก คัพภะวิทยาของสัตว์ปีก ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการฟักไข่ โรงฟักและตู้ฟักไข่ การฟักไข่ การปฏิบัติต่อไข่ก่อน
เข้าฟัก หลักและการปฏิบัติในการฟักไข่ การประเมินผลการฟัก และ
การจัดการระบบการท้างานของอุปกรณ์ต่าง 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. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 

5183302 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม           3(2–2–5)  
    Production and Farm Management of  
    Dairy Cattle 
    

5183305 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ               1(1-0-2) 
             ฟาร์มโคนม    

Dairy Cattle Production and Farm 
Management Technology  

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181602 การผลิตและการ
จัดการฟาร์มสัตว ์

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส้าคัญและสภาพผลิตโคนม
ภายในประเทศ  การผลิตโคนมที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น พันธุ์และการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้
อาหาร ระบบการจัดการฟาร์มโคนมแบบต่างๆ  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการฟาร์ม  การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการ
ด้านเทคนิคการเลี ยงในระยะต่างๆ การจัดการน ้านมและการตลาด 

    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. 
 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                  การจัดการฟาร์มสัตว์ 
Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 5183306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ 
                                     ผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม 
Co-requisite : 5183306 Dairy Cattle Production and 

Farm Management Technology 
Laboratory 

    ความส้าคัญและสภาพการผลิตโคนมเนื อภายในประเทศ 
การผลิตโคนมที่เป็นการค้าโดยเน้นความเหมาะสมกับท้องถิ่น พันธุ์ 
การคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร ระบบ
การจัดการฟาร์มโคนมแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการฟาร์ม 
การวางแผนการผลิต  การบริหารและการจัดการด้านเทคนิคการเลี ยง
ในระยะต่าง ๆ ธุรกิจและการน ้านมและตลาด 

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 
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farming techniques at different stages, milk management 
and marketing.      

 5183306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ                2(0-4-2) 
             การจัดการฟาร์มโคนม   

    Dairy Cattle Production and Farm Management 
Technology Laboratory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5183305 เทคโนโลยีการผลิตและ 
                                    การจัดการฟาร์มโคนม 
Co-requisite : 5183305 Dairy Cattle Production and Farm 

Management Technology 
    ฝึกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ 

อาหารและการให้อาหารและเทคนิคการเลี ยงในระยะต่าง 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 ก้าหนดและให้ครอบคลุมเนื อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 

5183601 โรงเรือนและอุปกรณ์เพ่ือการผลิตสัตว์           3(2-2-5)  
    Housing  and  Equipment for Animal 
    Production  
    รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี ยงสัตว์ชนิดต่างๆ การ

พิจารณาที่ตั งฟาร์ม การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สามารถใช้แรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การก้าหนดต้าแหน่งระบบการก้าจัดของเสีย
จากสัตว์การก้าหนดเส้นทางการขนส่งในฟาร์มปศุสัตว์ การประเมิน

5183606 โรงเรือนและอุปกรณ์เพ่ือการผลิตสตัว์  3(2-2-5) 
    Housing and Equipment for Animal  
    Production 
    รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ การ

พิจารณาที่ตั งฟาร์ม การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้สามารถใช้
แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การก้าหนดต้าแหน่งระบบการ
ก้าจัดของเสียจากสัตว์การก้าหนดเส้นทางการขนส่งในฟาร์มปศุสัตว์ 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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ราคาต้นทุนของสิ่งก่อสร้างโรงเรือนส้าหรับเลี ยงสัตว์ การศึกษา
เปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงเรือนระบบเปิดและ
ระบบปิด การค้านวณค่าต่างๆ ที่มีผลต่อระบบควบคุมอุณหภูมิของ
โรงเรือนระบบปิด 

    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. 

การประเมินราคาต้นทุนของสิ่งก่อสร้างโรงเรือนส้าหรับเลี ยงสัตว์ 
การศึกษาเปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรือนระบบ
เปิดและระบบปิด การค้านวณค่าต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบควบคุม
อุณหภูมิของโรงเรือนระบบปิด 

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 
    เลือกเรียนสัตว์ที่มีความน่าสนใจหรือมีความส้าคัญทาง

เศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภท
และพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี ยง ขั นตอนและวิธีการเลี ยงดู
ในระยะต่างๆการคัดเลือกพันธุ์และผสมพันธ์ุ  ธุรกิจและการตลาด 

    Choose to study interesting animals or local 
economic importance as appropriate, study about the 
types and varieties, housing and equipment, steps and 

5183607 เทคนิคการเลี้ยงสัตว์เฉพาะอย่าง            3(2-2-5) 
  Techniques of Specific Animal Husbandry 
  เลือกเรียนสัตว์ที่มีความน่าสนใจหรือมีความส้าคัญทาง

เศรษฐกิจของท้องถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภท
และพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี ยง ขั นตอนและวิธีการเลี ยงดู
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 

ปรับรหสัวิชา 



290 
290 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

methods culture in various stages, selection and mating, 
business and marketing. 

methods  of culture at different stages, selection and 
breeding, business and marketing. 

5183603 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน            3(2-2-5)  
    Integration of Livestock Enterprises 
    ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลี ยงสัตว์แบบผสมผสาน

แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี ยงสัตว์ร่วมกับจัดการของ
เสียเพื่อเป็นอาหารหรือกับงานเกษตรอย่างอื่น อัตราการเลี ยงแบบ
ผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใช้สมทบ การผลิต การจัดการ
วงจรการผลิต  ต้นทุนการผลิตและการจ้าหน่าย 

    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. 

  

5183604 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการผลิตสัตว์             3(2-2-5)  
    Computers Using for  Animal  Production 
    ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ

โปรแกรมส้าเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ การจัดการฟาร์ม และ
งานอาหารสัตว์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูล  การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสัตว์ การจัดการข้อมูลทางสัตวบาลที่
เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูล การท้าบัญชีฟาร์ม การสร้าง
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แบบฟอร์มผลผลิต การค้านวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื องต้น 
และการรายงาน 

    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 ความส้าคัญ 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 ความส้าคัญ 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. 
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5193102 การผสมเทียมสัตว ์   3(2-2-5) 
    Animal Artificial Insemination 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกายวิภาคและสรรีวิทยาของระบบ

สืบพันธุ์ของสัตว์ ระบบต่อมไร้ท่อในระบบสืบพันธุ์ การรีดเก็บน ้าเชื อ 
การประเมินคุณภาพน ้าเชื อ  และการเจือจางน ้าเชื อ การเก็บรักษา
น ้าเชื อ การเป็นสัด เทคนิคการผสมเทียม ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมติด
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. 

  

5193101 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว ์            3(2–2–5) 
    Animal Reproduction Technology 
    ศึกษาสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี ยงในฟาร์ม กลไก

ควบคุมที่มีผลต่อกระบวนการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ 
ระบบการผสมพันธุ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสืบพันธุ์ 

    Study on reproductive physiology of animals on 
farms, control mechanisms affecting the reproduction 

5193105 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์             3(2-2-5) 
    Animal Reproduction Technology 
    สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี ยงในฟาร์ม กลไกควบคุม

ที่มีผลต่อกระบวนการสืบพันธุ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบพันธุ์ ระบบ
การผสมพันธุ์  เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสืบพันธุ์ 

Reproductive physiology of animals in farms, 
controlling mechanisms affecting reproduction process, 
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process, factors affecting the reproduction, mating systems 
and technology related to reproduction, application of 
biotechnology to enhance the reproduction. 

factors affecting reproduction, breeding systems, 
reproductive technology, applying biotechnology to 
enhance the effectiveness reproduction. 

5193301 ยาและการใช้ยาสัตว์              3(2-2-5) 
    Animal Drugs and Usage 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของยา สารสังเคราะห์และ

สมุนไพรที่ใช้ในการเลี ยงสัตว์ รูปแบบของยา ลักษณะและสรรพคุณ
ของยาต่างๆ ที่ออกฤทธิ์กับระบบต่างๆ ของร่างกาย สัตว์ ยาการให้
สั ต ว์  ขนาดของการ ให้ ยา  การ เก็ บรั กษายา  กฎหมายและ
พระราชบัญญัติยา 

    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. 

  

5193302 การผลิตสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย       3(2-2-5) 
    Animal production  and  Safety Animal 
    Products 
    ศึกษาระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย มาตรฐานฟาร์ม 

มาตรฐานผลผลิตเนื อ นม ไข่ โรคและเชื อจุลชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต
สัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ การใช้สารเคมีในการเลี ยงสัตว์ สารตกค้างและ
สารพิษปนเปื้อน การตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์ 

5193308 การผลิตสตัว์และผลิตภัณฑส์ตัว์ปลอดภยั      3(2-2-5) 
    Animal Production and Safety Animal 
    Products 
     ระบบการผลิตสัตว์ที่ปลอดภัย มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐาน

ผลผลิตเนื อ นม ไข่ โรคและเชื อจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ การใช้สารเคมีในการเลี ยงสัตว์ สารตกค้างและสารพิษ
ปนเปื้อน การตรวจผลิตภัณฑ์สัตว์ 
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    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. 

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. 

5193303 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์            3(2-2-5)  
    Meat Processing Technology 
    โครงสร้างและองค์ประกอบของเนื อสัตว์ คุณสมบัติทางเคมี

และกายภาพของกล้ามเนื อ การเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื อเป็นเนื อ 
การเตรียมสัตว์ก่อนฆ่า วิธีการฆ่า การจ้าแนกคุณภาพเนื อ มาตรฐาน
โรงงานและอุปกรณ์ การน้าเนื อไปใช้ประโยชน์ การเก็บรักษาเนื อสัตว์ 
การแปรรูปเนื อสัตว์ การบรรจุหีบห่อ การตลาดเนื อและผลิตภัณฑ์ 

    The structure and composition of meat, chemical 
and physical properties of the muscles, changes the 
muscles to meat, preparations of animals before killing, 
killing methods, meat quality classification, standard of 
factories and equipment, the use of meat, preservation of 
meat, meat processing, packaging; marketing and products 
of meat. 

5193309 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสตัว์            1(1-0-2) 
    Meat Processing Technology 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5193310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ 
                                    แปรรูปเนื้อสัตว ์
Co-requisite : 5193310 Meat Processing Technology  
                    Laboratory 

    ชนิดและองค์ประกอบของเนื อสัตว์ การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพหลังการตาย หลักการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื อสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษา 

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

 
 
 
 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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 5193310 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสตัว์       2(0-4-2) 
    Meat Processing Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5193309 เทคโนโลยีการแปรรูป 
                                    เนื้อสัตว์  
Co-requisite : 5193309 Meat Processing Technology 

    ฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปเนื อสัตว์ การควบคุมคุณภาพ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื อประเภทบดหยาบ ผลิตภัณฑ์เนื อประเภท
บดละเอียดอิมัลช่ัน ผลิตภัณฑ์เนื อประเภทหมัก และผลิตภัณฑ์เนื อที่
ผ่านการท้าแห้ง 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
และให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
 

5193304 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ านม             3(2-2-5)  
    Dairy Processing Technology 
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบน ้านม คุณภาพ

น ้านม กายวิภาคและสรีรวิทยาของเต้านม โครงสร้างเต้านม ขบวนการ
กลั่นสร้างและองค์ประกอบของน ้านม การตรวจสอบคุณภาพน ้านม 
การฆ่าเชื อเพื่อถนอมและรักษา คุณภาพ การเก็บรักษาน ้านม การแปร
รูปและผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การตลาด กฎหมายเกี่ยวกับน ้านม
และผลิตภัณฑ์ 

     

5193311 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ านม  1(1-0-2) 
Dairy Processing Technology  

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5193312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ 
                                    แปรรูปน้ านม 
Co-requisite : 5193312 Dairy Processing Technology  
                    Laboratory 

    องค์ประกอบของน ้านม หลักการการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ชนิดต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาน ้านม   

 

มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื อหาการเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ น 
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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 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปน้ านม          2(0-4-2) 
    Dairy Processing Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน : 5193311 เทคโนโลยีการแปรรูป 
                                    น้ านม 
Co-requisite : 5193311 Dairy Processing Technology 

    ฝึกปฏิบัติด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ  เช่น 
น ้านมพร้อมดื่ม ไอศกรีม โยเกิร์ต การควบคุมคุณภาพและการเก็บ
รักษาน ้านม  

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
และให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
 

5193305 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว์           3(2-2-5)  
    Animal Waste Management Technology 
    ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเสียจากสัตว์ ปัญหา

มลภาวะที่เกิดจากการเลี ยงสัตว์ ลักษณะของเสีย ระบบการจัดการ 

5193313 เทคโนโลยีการจดัการของเสยีจากสตัว์          3(2-2-5) 
    Animal Waste Management Technology 
  คุณสมบัติของของเสียจากสัตว์ ปัญหามลภาวะที่เกิดจาก

การเลี ยงสัตว์ ลักษณะของเสีย ระบบการจัดการและกรรมวิธีในการ

ปรับรหสัวิชา 
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กรรมวิธีในการก้าจัด  การน้าของเสียไปใช้ประโยชน์  ปัญหาการใช้
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. 

ก้าจัด  การน้าของเสียไปใช้ประโยชน์  ปัญหาการใช้ของเสียจากสัตว์
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 
    ศึกษาเกี่ยวกับการท้าธุรกิจ ภาวการณ์ตลาดและปริมาณปศุ

สัตว์ในประเทศไทย ราคา อุปสงค์ และอุปทานของปศุสัตว์ การ
วางแผนและการเขียนแผนธุรกิจปศุสัตว์ การท้าบัญชีฟาร์ม การ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต และจัดท้า
รายงานสรุปผลการด้าเนินธุรกิจปศุสัตว์ 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 

5204103 ตลาดธุรกจิปศุสตัว์             3(3-0-6) 
    Livestock Business Marketing  
    สถานการตลาดและปริมาณปศุสัตว์ในประเทศไทย ราคา 

อุปสงค์ และอุปทานของปศุสัตว์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การด้าเนินธุรกิจปศุสัตว์และกิจการ
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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markets and domestic markets, how to improve the marketing. 
กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะแขนง  แขนงวิชาการผลิตสัตว์น้ า กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะเอก  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า  

 5003906 พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยี                   3(2-2-5) 
            การผลิตสัตว์น้ า   

    Basic Research in Aquatic Animal Production 
Technology     

ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ข อบ ข่ า ย ก า ร วิ จั ย ท า ง
เทคโนโลยีการเกษตร การก้าหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและ
วิธีด้าเนินการวิจัย การสรุปและอภิปรายผล 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 ความปลอดภยัทางน้ าส าหรับการ                3(2-2-5) 
             เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

    Life Safety in the Water for Aquaculture 
    ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน ้า สภาพแหล่งน ้าและ

จุดเสี่ยงที่จะท้าให้เกิดอันตรายทางน ้าส้าหรับการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
ทักษะการเอาชีวิตรอดในน ้า การว่ายน ้าพื นฐานและการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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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. 

 5063163 การเพาะพันธุป์ลา             3(2-2-5) 
    Fish  Breeding 
    การคัดเลือก การเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา 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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063164 สัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง             3(2-2-5) 
    Invertebrate Aquatic Animals 
    ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับสัตว์น ้าไม่มีกระดูกสันหลัง การแบ่ง

หมวดหมู่ รูปร่างลักษณะเด่น การแพร่กระจายของสัตว์น ้าไม่มีกระดูก
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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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 5063165 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า             3(2-2-5) 
    Principles of Aquaculture  
   หลักการ วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกพื นที่ ชนิดพันธ์ุสัตว์

น ้า วิธีการและระบบการเพาะเลี ยง   
Principles, methods of site selection, aquatic 

animal species and cultured system and techniques. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
 
 

 5063166 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม            3(2-2-5) 
    Ornamental  Fish  Aquaculture Technology 
     ประเภท ลักษณะ ความเป็นอยู่ การคัดเลือก พ่อพันธุ์ แม่

พันธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงปลาสวยงาม โรคพยาธิและการป้องกัน
รักษา ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ในการเลี ยงปลาสวยงาม เช่น ภาชนะที่
ใช้เลี ยง พันธุ์ไม้น ้าที่ใช้ในการจัดตู้ปลา ระบบการกรองน ้า คุณสมบัติ
ของน ้า และอาหารที่ใช้เลี ยงปลาแต่ละชนิด 

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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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 5063167 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล            3(2-2-5) 
    Marine Shrimp Aquaculture Technology 

เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงกุ้งทะเล การเลือกสถานที่ การ
เตรียมบ่อเพาะเลี ยงกุ้งทะเล การให้อาหาร การป้องกันก้าจัดศัตรู การ
ดูแลรักษา และการตลาดของกุ้งทะเลที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 

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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063168 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม            3(2-2-5) 
    Giant Freshwater Prawn Aquaculture 

Technology 
    ชีววิทยาของกุ้งก้ามกราม ลักษณะเพศ ฤดูผสมพันธุ์วางไข่ 

ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ ม่ กุ้ ง  ก า ร เ พ า ะ ฟั ก แ ล ะ ก า ร อ นุ บ า ล  
การพัฒนาการและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและการเลี ยง  

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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 



302 
302 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5063169 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกจิ  3(2-2-5) 
    Economic Crab and Molluscs Aquaculture 

Technology     
ชีววิทยาของปูและหอยท่ีมีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ แหล่ง

เพาะเลี ยง การจัดหาพันธุ์ รูปแบบการเลี ยง ผลผลิต การป้องกันก้าจัด
ศัตรู การดูแลรักษา การตลาด และการจัดการคุณภาพน ้าในการเลี ยง 

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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063170 การเลี้ยงสัตว์น้ าแบบผสมผสาน            3(2-2-5) 
    Integrated Aquaculture  
     หลักการ วิธีการเลี ยงสัตว์ร่วมกับการท้าเกษตรสาขาอื่น ๆ 

ประเภทและวิธีการใช้เศษเหลือทางการเกษตรเพื่อการเลี ยงสัตว์น ้า 
Principles and techniques of integrated 

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

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5063171 เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาร่วมกับ                  3(2-2-5) 
             การปลูกพืช    

    Aquaponics Technology   
   หลั กก า รและกา รประยุ กต์ ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี ส้ า ห รั บ 

การเลี ยงปลาร่วมกับการปลูกพืช การเตรียมพันธุ์ปลา การเตรียมต้น
กล้าพืชส้าหรับปลูกร่วม  วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบระบบและ
โรงเรือน การควบคุมดูแล  ระบบการตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร
และคุณภาพน ้าเบื องต้น รวมทั งกระบวนการไนตริฟิเคชัน 
 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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063172 เร่ืองเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า           3(3-0-6) 
   Selected Topics in Aquaculture 
  หัวข้อท่ีน่าสนใจทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าและน้าเสนอหัวข้อ

เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
Interesting topics in aquaculture and make a 

presentation depending on each semester.  
 
 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5063514 มาตรฐานฟาร์มและกฎหมายประมง           3(3-0-6) 
    Farm Standards and Fisheries Law 
    มาตรฐานฟาร์มสัตว์น ้าทั งในภาครัฐและภาคเอกชน 

ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั งพระราชบัญญัติและพระ
ราชก้าหนดที่เกี่ยวข้องกับการประมง 

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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063515 การสง่เสริมการประมง             3(2-2-5) 
    Fishery  Extension 
   ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม ส้ า คั ญ  แ ล ะ ข อ บ เ ข ต ข อ ง 

การส่งเสริมการประมง  สภาพวิถีชีวิตของชาวประมงพื นบ้าน  
รูปแบบการส่งเสริมการประมง  การเขียนโครงการ  การใช้
โสตทัศนูปกรณ์ในการส่งเสริม  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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5063516 การจดัการฟาร์มและธุรกิจการ                   3(2-2-5) 
             เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   

    Farm and Aquaculture Business Management 
    ห ลั ก ก า ร ทั่ ว ไ ป ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท้ า ฟ า ร์ ม สั ต ว์ น ้ า   

การวางแผน การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ส้าหรับการเพาะเลี ยง
สัตว์น ้า การเขียนแผนธุรกิจ การตลาด ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดการฟาร์ม 

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

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063517 การตลาดสินค้าสัตว์น้ า             3(2-2-5) 
    Marketing of Fishery Products 
    แนวคิดเบื องต้น หลักการและบทบาทของการตลาดสินค้า

สัตว์น ้า ในยุคปัจจุบัน การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รูปแบบและ
ช่องทางการตลาดสินค้าสัตว์น ้า สภาวะการตลาดสินค้าสัตว์น ้า คุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าสัตว์น ้า การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการ
จ้าหน่ายสินค้าสัตว์น ้า 

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, 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

new technology usage for fishery product marketing. 
 5063617 เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยวและ                 3(2-2-5) 

             การดูแลรักษาสัตว์น้ า   
Post-harvest Technology and Handling of 

Aquatic Animals 
   องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น ้า การเสื่อมเสียและการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น ้า หลักการและวิธีที่เกี่ยวข้องกับการ
เก็บรักษาความสดและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่งและการ
เก็บรักษาสัตว์น ้า 

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. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5063618 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพ้ืนบ้าน             3(2-2-5) 
    Local Fishery Products 
    ชนิดของผลิตภัณฑส์ัตว์น ้าพื นบ้านในท้องถิ่น กระบวนการ

ผลิตผลิตภณัฑส์ัตว์น ้าพื นบ้าน บรรจุภณัฑ์ การเก็บรักษา ความ
ปลอดภัยในการบรโิภคผลติภณัฑส์ัตว์น ้าพื นบ้าน มาตรฐานและการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น า้พื นบ้าน 

Types of local fishery products, processing of 
local fishery products, packaging, storage, consumption 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

safety of local fishery products, standards and quality 
control of local fishery products. 

 5063619 เทคโนโลยีการใชป้ระโยชนจ์าก                  3(2-2-5) 
             สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและการประมง  

    Utilization of Agricultural and Fishery  
By-Products Technology      

การใช้ประโยชน์สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและสัตว์น ้า 
เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ 

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

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 วิชาโครงการ  
 5004913 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ                   1(0-2-1) 

             วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
   Proposal of Professional Skill Development 

Project in Crop Production Technology 
   น้าความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ท้าโครงการที่

เกี่ยวข้องหรือน้ามาใช้ท้าการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้า
ถึงปัญหาทางการเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิต
พืชตามความสนใจของผู้เรียน จัดท้าแบบเสนอโครงการและสอบร่าง
โครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติท้าโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

เพื่อให้เนื อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 



308 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ                   1(0-2-1) 
             วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

     Proposal of Professional Skill Development 
Project in Animal Production Technology 

     น้าความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ท้าโครงการที่
เกี่ยวข้องหรือน้ามาใช้ท้าการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้า
ถึงปัญหาทางการเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิต
สัตว์ตามความสนใจของผู้เรียน จัดท้าแบบเสนอโครงการและสอบร่าง
โครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติท้าโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

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.  
 
 
 

เพื่อให้เนื อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 



309 
309 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5004915 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ                   1(0-2-1) 
            วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า  

    Proposal of Professional Skill Development 
Project in Aquatic Animal Production Technology 

    น้าความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ท้าโครงการที่
เกี่ยวข้องหรือน้ามาใช้ท้าการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้า
ถึงปัญหาทางการเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิต
สัตว์น ้าตามความสนใจของผู้เรียน จัดท้าแบบเสนอโครงการและสอบ
ร่างโครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติท้าโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

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. 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

 5004916 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                    3(0-6-3) 
             ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช    

    Professional Skill Development Project in 
Crop Production Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5004913 โครงร่างโครงการพัฒนา  
                                  ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการ 
                                  ผลิตพืช  
 

เพื่อให้เนื อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 



310 
310 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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. 

 5004917 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                    3(0-6-3) 
            ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

    Professional Skill Development Project in 
Animal Production Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5004914 โครงร่างโครงการพัฒนา  

                          ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการ 
                          ผลิตสัตว์  

Pre-requisite : 5004914 Proposal of Professional Skill 
Development Project in Animal 
Production Technology 

    ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิต
สัตว์ วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของ
โครงการและส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

เพื่อให้เนื อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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

 5004918 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ            3(0-6-3) 
            ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 

    Professional Skill Development Project in 
Aquatic Animal Production Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5004915 โครงร่างโครงการพัฒนา  

                          ทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิต 
                          สัตว์น้ า  

Pre-requisite : 5004915 Proposal of Professional Skill 
Development Project in Aquatic Animal 
Production Technology 

    ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิต
สัตว์น ้า 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. 

 
 
 

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เปลี่ยนแปลง  
 5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี             2(1-2-3) 

            ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  
    Preparation for Professional Experience in 

Crop Production Technology 
    จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พื นฐานด้านการผลิตพืชและ

เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
Provide basic professional experience training in 

crop production and techniques in using agricultural tools 
and equipment.  

เพื่อให้เนื อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 

 5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             2(1-2-3) 
            ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

    Preparation for Professional Experience in 
Animal Production Technology 

    จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พื นฐานด้านการผลิตสัตว์และ
เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

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

 
 

 

เพื่อให้เนื อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             2(1-2-3) 
             ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า   

    Preparation for Professional Experience in 
Aquatic Animal Production Technology 

    จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พื นฐานด้านการผลิตสัตว์น ้า
และเทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

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

เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2563 ได้เพิ่ม
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 

5004806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตสัตว์   6(640) 
    Field  Experience  Training  in  animal 
    production 
    ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์ ใน

องค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั งภาครัฐ หรือเอกชน มีการท้ารายงาน
และน้าเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ควบคุม 

    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 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
                                  วิชาชีพทางการผลิตสัตว์ 
Pre-requisite : 5002810 Preparation for Professional 

Experience in Animal Production 
Technology     

ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์ใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั งภาครัฐ หรือเอกชน มีการท้ารายงาน
และน้าเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ควบคุม 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 



314 
314 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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 ใน

องค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั งภาครัฐ หรือเอกชน มีการท้ารายงาน
และน้าเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ควบคุม 

    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 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                        6(640) 
            ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช   

    Professional Experience in Crop Production 
Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

                          วิชาชีพทางการผลิตพืช 
Pre-requisite : 5002809 Preparation for Professional 

Experience in Crop Production 
Technology 

    ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตพืชใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั งภาครัฐ หรือเอกชน มีการท้ารายงาน
และน้าเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ควบคุม 

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. 

เพื่อให้ครอบคลุมเนื อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ น 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี                        6(640) 
            ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า  

    Professional Experience in Aquatic Animal 
Production Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 

                          วิชาชีพทางการผลิตสัตว์น้ า 
Pre-requisite : 5002811 Preparation for 
Professional Experience in Aquatic 
Animal Production Technology 

    ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์น ้า
ในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั งภาครัฐ หรือเอกชน มีการท้า
รายงานและน้าเสนอการปฏิบัติงาน 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
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น ้า  ดั งนั น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น ้าจึงถูกเพิ่ม
เข้ามา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

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

ผลิตสัตว์  วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ  รายงานผลการศึกษา
ของโครงการ และส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนาม
รับรอง 

    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. 

 ยกเลิกรายวิชา 

5004908 โครงการพิเศษทางการผลิตพืช             2(0-4-2)  
    Special  Project in  Crop Production  
    ท้าการศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการ

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 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา                2(90) 

   Cooperative Education Preparation 
   หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ ความรู้พื นฐานในการปฏิบัติ งาน การสื่อสาร และ      
มนุษยสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน้าเสนอการเขียนรายงาน 

   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. 
 

กลุ่มสหกิจศกึษา 
7003507 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา              3(2-2-5) 
             ส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร   

    Cooperative Education Preparative for 
    Agricultural Technology 
    หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ ความรู้พื นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษย
สัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน้าเสนอการเขียนรายงาน 

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. 

เพื่อให้เนื อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 

7000490 สหกิจศึกษา           6(0-640-0) 
    Cooperative  Education 

รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน : 7000390 การเตรียมความพร้อม 
                               สหกิจศึกษา 
 

7004507 สหกิจศึกษาส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร         6(640) 
    Cooperative Education for Agricultural 

            Technology  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 7003507 การเตรียมความพร้อม 
                                  สหกิจศึกษา 

เพื่อให้เนื อหาครอบคลุมและเหมะสมสถานการ
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

Pre-requisite : 7000390 Cooperative Education  
                     Preparation     
              การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว  ตามโครงการ
ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท้ารายงานและการน้าเสนอ 

    Work as a temporary employee, according to 
assigned projects, as well as the preparation of reports and 
presentations. 

 

Pre-requisite : 7000390 Cooperative Education 
                     Preparative for Agricultural Technology  
             การปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานตามโครงการที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท้ารายงานและการน้าเสนอ 

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

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับปรญิญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 
กับหลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 
กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

  

รายการ มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1. จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต 129  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะ 

3.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
3.1.1 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

3.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
3.2.1 วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
3.2.2 วิชาโครงงาน 

3.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

93  หน่วยกิต 
44  หน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
32  หน่วยกิต 
41  หน่วยกิต 
37  หน่วยกิต 
 4  หน่วยกิต 
 8  หน่วยกิต 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  6  หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะของวิชาปฏิบัติและทฤษฎีของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 

รายการ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช      36 หน่วยกิต 
5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  2(0-4-2) 
5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 2(0-4-2) 
5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร   2(90) 
5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย     2(0-4-2) 
5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น   2(0-4-2) 
5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช     2(0-4-2) 
5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  2(0-4-2) 
5012403 ปฏิบัติการจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช    2(0-4-2) 
5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช    2(0-4-2) 
5171103 ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช      2(0-4-2) 
5173106 ปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์      2(0-4-2) 
5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    2(0-4-2) 
5004913 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1(0-2-1) 
5004916 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  3(0-6-3) 
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รายการ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  2(1-2-3) 
5004808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  6(540) 

2. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     38 หน่วยกิต 
5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  2(0-4-2) 
5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 2(0-4-2) 
5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร   2(90) 
5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย     2(0-4-2) 
5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น   2(0-4-2) 
5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช     2(0-4-2) 
5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  2(0-4-2) 
5181103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ  2(0-4-2) 
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) 
5004914 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1(0-2-1) 
5004917 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  3(0-6-3) 
5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  2(1-2-3) 
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รายการ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

5004809 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  6(540) 
3. วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์  า     38 หน่วยกิต 

5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  2(0-4-2) 
5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 2(0-4-2) 
5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร   2(90) 
5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย     2(0-4-2) 
5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น   2(0-4-2) 
5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช     2(0-4-2) 
5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  2(0-4-2) 
5062213 ปฏิบัติการโภชนาการสัตว์น้้า     2(0-4-2) 
5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน้้าและการจัดการ    2(0-4-2) 
5062412 ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตว์น้้า     2(0-4-2) 
5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน   2(0-4-2) 
5063160 ปฏิบัติการงานช่างทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า    2(0-4-2) 
5064616 ปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้้า     2(0-4-2) 
5004915 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า 1(0-2-1) 
5004918 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า  3(0-6-3) 
5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า 2(1-2-3) 
5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้้า  6(540) 
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รายการ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

วิชาทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตวิชาทฤษฎี      30 หน่วยกิต 
5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร   1(1-0-2) 
5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  1(1-0-2) 
5001115 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร   3(3-0-6) 
5001116 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(2-2-5) 
5002111 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร    3(3-0-6) 
5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย      1(1-0-2) 
5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น    1(1-0-2) 
5133104 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร   3(3-0-6) 
5133105 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร   3(3-0-6) 
5133106 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   3(2-2-5) 
5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช      1(1-0-2) 
5173604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5) 
5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์   1(1-0-2) 
5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร     3(3-0-6) 
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ตารางแสดงกลุ่มพื นฐานทางเทคโนโลยีของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

รายการ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมกลุ่ม 
พื นฐานทางเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 
 

1.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ     6  หน่วยกิต 
5001116 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นส้าหรับ   3(2-2-5) 

เทคโนโลยีการเกษตร           
5173604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทาง  3(2-2-5) 

เทคโนโลยีการเกษตร 
1.2  การพัฒนาบุคลากรและ

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
กลุ่มการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม

ด้านเทคโนโลยี 
กลุ่มการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  10  หน่วยกิต 
5012104 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย        1(1-0-2)                                                       
5002111 ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร   3(3-0-6)                                  
5133106 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร       3(2-2-5)                          
5133104 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร       3(3-0-6)                 

1.3  ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี
พื นฐาน 

กลุ่มฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื นฐาน กลุ่มฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื นฐาน   10  หน่วยกิต 
5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร      2(90) 
5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย      2(0-4-2)                                         
5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น     2(0-4-2)                  
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รายการ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช          2(0-4-2) 
5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์    2(0-4-2)               

1.4  ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 

กลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กลุ่มความปลอดภัยและอาชีวอนามัย    3  หน่วยกิต 
5133105 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  3(3-0-6) 

1.5  การจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม    3  หน่วยกิต 
5203105 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร    3(3-0-6) 

1.6  วัสดุอุตสาหกรรม กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรม กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรม     3  หน่วยกิต 
5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช      1(1-0-2) 
5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเบื้องต้น   1(1-0-2) 
5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  1(1-0-2) 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

ข๎อมูลประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรพร๎อมรายละเอียด
ผลงานวิชาการและประสบการณส์อน 
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ประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ล าดับที่ 1   นายคริษฐ์สพล  หนูพรหม 
ต าแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2557 
ปริญญาตรี กษ.บ. สํงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2555 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  2550 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
คริษฐ์สพล หนูพรหม, อมรรัตน์ ชุมทอง และพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์. (2560). ผลของมูลโคและน ้าหมักชีวภาพ 

ตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 25(4). 17 หน๎า, 
627-638. TCI(1) 

อมรรัตน์ ชุมทอง, คริษฐ์สพล หนูพรหม, ศุภัครชา อภิรติกร และธัชวีร์ ขวัญแก๎ว. (2559). ผลของน ้าหมักชีวภาพ
จากเปลือกจ้าปาดะด๎วยเชื อ Bacillus sp. ตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกวางตุ๎ง. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์. 3(ฉบับพิเศษ III), 7 หน๎า, M08/8-14. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม และฝนทิพย์ ทองนุ๎ย. (2559). ผลของการเติมเส๎นใยปาล์มน ้ามันลงในวัสดุปลูกตํอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตดอกของดาวเรืองกระถาง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 3(4). 6 หน๎า,  
23-28. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม, พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์, วิเศฐ ชูเล็ก และสถาพร เพ็งเผา. (2559). การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของกะหล ้าดอกพันธุ์ทนร๎อนในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24(4), 
9 หน๎า, 552-560. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม, ศรายุทธ แก๎วอาภรณ์, ศรัณยู เนียมรินทร์ และอดิศักดิ์ สิงสุด. (2559). ผลของน ้าส๎มควันไม๎
ตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24(3), 10 หน๎า, 
469-478. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2558). การผลิตบรอคโคลีในจังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระจอมเกล๎า. 33(3), 9 หน๎า, 
100-108. TCI(1). 
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คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2558). การผลิตผักอินทรีย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 24(6), 15 หน๎า,  
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, ชํอทิพย์ อังศุนิตย์ลาภา และอมรรัตน์  ชุมทอง. (2559). ผลของตาขํายพรางแสงตํอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดกวางตุ๎งในฤดูแล๎งของจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผํนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6. 9 กรกฎาคม 2559. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี. 6 หน๎า, 888-893. 

คริษฐ์สพล หนูพรหม, อมรรัตน์ ชุมทอง, และพงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์. (2559). ผลของปุ๋ยอินทรีย์ตํอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของบรอคโคลีพันธุ์ท็อปกรีนที ผลิตภายใต๎ระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดสงขลา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีเพื่อแผํนดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งท่ี 6. 9 กรกฎาคม 
2559. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 7 หน๎า, 901-907. 

คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). ผลของวัสดุเพาะกล๎าจากเศษวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรตํอความงอกและ               
การเจริญเติบโตของต๎นกล๎าบรอคโคลี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6. 16-17 กุมภาพันธ์ 2559. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 8 หน๎า,  
1172-1179. 

คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). ผลของการเด็ดยอดตํอการเจริญเติบโตและคุณภาพผลสดของพริกขี หนูพันธุ์บุตรสี. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 6. 16-17 กุมภาพันธ์ 
2559. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 8 หน๎า, 1172-1179.  

ต ารา/หนังสือ 
คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2559). หลักการผลิตผัก. สหมิตรพัฒนาการพิมพ์. กรุงเทพมหานคร. 200 หน๎า, 1-200. 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที สอน) 
 1. วิชาหลักการผลิตพืช  
 2. วิชาหลักการผลิตผัก  
 3. วิชาพืชพรรณเพื อชีวิต  
 4. วิชาการผลิตผักอินทรีย์  
 5. วิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร๎ดิน  
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 6. วิชาหลักพืชศาสตร์  
 7. วิชาพืชเศรษฐกิจที ส้าคัญของภาคใต๎ 
 8. วิชาการผลิตพืชที มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของท๎องถิ นภาคใต๎  
 9. วิชาสัมมนาทางการเกษตร  
 10. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร  
 11. วิชาการเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเกษตรศาสตร์  
 12. วิชาการเตรียมฝึกทักษะพื นฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  
 13. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร  
 14. วิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร  
 15. วิชาการผลิตพืชขั นสูง  
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ประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ล าดับที่ 2    นางสาวอมรรัตน์  ชุมทอง 
ต าแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. เภสชัศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2552 
ปริญญาโท วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2547 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2542 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
อมรรัตน์ ชุมทอง และภัทรพร ภักดีฉนวน . (2562). ผลของน ้าหมักชีวภาพเรํงการยํอยสลายฟางข๎าวตํอการ

เจริญเติบโตของข๎าวพื นเมืองพันธุ์รวงรี. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. 6(1), 9 หน๎า, 82-90. 
TCI(1). 

อมรรัตน์ ชุมทอง และศุภรัตน์ สังข์ทอง. (2561). ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรตํอการก้าจัดเพลี ยแป้ง
ในมะละกอ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. 11(2), 8 หน๎า, 84-91. TCI(1). 

อมรรัตน์ ชุมทอง. (2561). ผลของวัสดุปลูกตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศสีดาในการปลูกพืชโดยไมํ
ใช๎ดิน. วารสารสจล. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 1(1), 6 หน๎า, 17-22. 

คริษฐ์สพล หนูพรหม, อมรรัตน์ ชุมทอง และฝนทิพย์ ทองนุ๎ย. (2561). ผลของการพรางแสงตํอการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักคะน๎าในฤดูแล๎ง. วารสารสจล. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 1(1), 8 หน๎า, 9-16. 

อมรรัตน์ ชุมทอง. (2561). ผลของวัสดุปลูกตํอการเจริญเติบโตและการออกดอกของเทียนซ๎อนกระถาง. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร, 49(1) (พิเศษ), 4 หน๎า, 262-265. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม, อมรรัตน์ ชุมทอง, พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์ และฝนทิพย์ ทองนุ๎ย. (2560). ผลของมูลโคและน ้า
หมักชีวภาพตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของบรอคโคลี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 25(4), 
12 หน๎า, 627-638. TCI(1). 

อมรรัตน์ ชุมทอง. (2559). การพัฒนาสูตรต้ารับไรโซเบียมในรูปแบบเจลเพื อสํงเสริมการเจริญเติบโตของถั วลิสง. 
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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 (รายวิชาที สอน) 
 1. วิชาภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
 2. วิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม  

3. วิชาการศึกษาเพื อพัฒนาท๎องถิ น 
4. วิชาจุลชวีวิทยาทางอาหาร 
5. วิชาวิถีลุํมน ้าทะเลสาบสงขลา 
6. วิชาการจัดการและการควบคุมศัตรูพืชขั นสูง  
7. วิชาการบริหารการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

ประสบการณ์การท างาน 

ชํวงปี พ.ศ. ต าแหนํง หนํวยงาน 
2548-2548 ผู๎ชํวยฝ่ายผลิต บริษัท โกลบอล ครอปส์ จ้ากัด อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
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ประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

 

ล าดับที่ 1  นายครวญ  บัวคีรี 
ต าแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546 
ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 
ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
เจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

2533 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ครวญ บัวคีรี, มงคล เทพรัตน์ และธัญจิรา เทพรัตน์. (2561). การพัฒนาการผลิตไกํเบตงในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร 

ในอ้าเภอคลองหอยโขํง จังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระวรุณ. 15(1), 8 หน๎า, 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 (รายวิชาที สอน) 
1. วิชาหลักการผลิตสัตว์  

2. วิชาอาหารและการให๎อาหารสัตว์ 

3. วิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 

4. วิชาการผลิตและการจัดการฟาร์มไกํเนื อ 

5. วิชาเทคนิคการเลี ยงสัตว์เฉพาะอยําง  

6. วิชาการวิเคราะห์อาหารสัตว์  
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ประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

 

ล าดับที ่2   นายทวีศักดิ์  ทองไฝ 
ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา  คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท  วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2544 
ปริญญาตรี  วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2539 

 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 

ทวีศักดิ์ ทองไฝ. (2560). การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของหญ๎าอาหารสัตว์หมักที อายุการเก็บรักษา 4 เดือน  
ในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 9  
“ราชมงคลสร๎างสรรค์กับนวัตกรรมที่ย่ังยืนสูํประเทศไทย 4.0”. 8-9 สิงหาคม 2560. อิมแพคอารีนา 
เมืองทองธานี, กรุงเทพมหานคร. 5 หน๎า, 129-133. 

ทวีศักดิ์ ทองไฝ. (2559). การศึกษาคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ๎าอาหารสัตว์หมัก 4 ชนิดในจังหวัด
สงขลา.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6. 15-16 
สิงหาคม 2559. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 6 หน๎า, 986-991. 

ทวีศักดิ์ ทองไฝ. (2559). การศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของพืชอาหารสัตว์ 4 ชนิดในจังหวัด สงขลา. 
รายงานสืบเนื่องรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8. 
15 ธันวาคม 2559. ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 7 หน๎า, 144-150. 
 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที สอน) 
 1. วิชาหลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 
 2. วิชาการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 
 3. วิชาพืชอาหารสัตว์ 
 4. วิชาโรงเรือนและอุปกรณ์เพื อการผลิตสัตว์ 
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ประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

 

ล าดับที่ 3    นางสาวปิยะนันท์  นวลหนูปล๎อง  
ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. สัตวศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 2550 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 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. 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 

เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, ปิยะนันท์ นวลหนูปล๎อง, จีรศักดิ์ บ้ารุงศักดิ์ และนัสวัล บุญวงศ์. (2561). รูปแบบการเลี ยง
ไกํเบตงของเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
สัตวศาสตร์แหํงชาติ ครั้งที่ 7. 22-24 สิงหาคม 2561. โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหมํ. 7 หน๎า, 872-878. 

 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที สอน) 
1. วิชาหลักการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  
2. วิชาการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก  
3. วิชาการผลิตสัตว ์
4. วิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
5. วิชาการผสมเทียม  
6. วิชาการฟักไขํและการจัดการโรงฟัก  
7. วิชาหลักการผลิตสัตว์  
8. วิชาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์  
9. วิชาการผลิตและการจัดการฟาร์มโคนม  
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10. วิชาคณิตศาสตร์  
11. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์  
12. วิชาสัมมนาทางการเกษตร  

 

ประสบการณ์การท างาน 

ชํวงปี พ.ศ. ต าแหนํง หนํวยงาน 

2551-2552 นักวิชาการ บริษัทอาหารสัตว์ เขตลาดพร๎าว กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 

 

ล าดับที่ 1   นางสบาย  ตันไทย 
ต าแหนํงทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา  สถาบันการศึกษา  ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2535 
ปริญญาตรี วท.บ. วารชิศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2527 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 
สบาย ตันไทย, อมรภัค ณ นคร และวัชรินทร์ รัตนชู.  (2562). การเลี ยงปูนิ ม (Scylla olivacea, Herbst 1796)  

ใน บํอกุ๎งร๎างที มีและไมํมีป่าชายเลนของชุมชนบ๎านหัวทาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสตูล. รายงานสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3. 1-2 กุมภาพันธ์ 2562. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 10 หน๎า, 1155-1164. 

 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที สอน) 
1. วิชาการประมงทั วไป 
2. วิชาคุณภาพน ้าและการวิเคราะห์น ้า  
3. วิชานิเวศวิทยาแหลํงน ้า  
4. วิชาการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
5. วิชาการจัดการฟาร์มสัตว์น ้า  
6. วิชาระเบียบข๎อบังคับทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  
7. วิชาเทคโนโลยีการเลี ยงปลารํวมกับการปลูกพืชแบบไร๎ดิน 
8. วิชาการสํงเสริมการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
9. วิชาการสํงเสริมการประมง 
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ประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 

 
ล าดับที่ 2   นายศรัณย์  รักษาพราหมณ ์
ต าแหนํงทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 
ปริญญาตรี ทษ.บ. สัตวศาสตร์ (ประมงน ้าจืด) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมํโจ๎ 2534 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
  วิจิตรา  ตุ๎งซี  และศรัณย์  รักษาพราหมณ์. (2561). สมบัติบางสํวนของคอลลาเจนจากปลิงทะเลด้า (Holothuria 

leucospilota). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 26 (5), 767-776. TCI(1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 
ณิศา มาชู และศรัณย์ รักษาพราหมณ์. (2562). ผลของคําความเป็นกรด-ดํางของน ้าตํอการกระตุ๎นการเคลื อนไหวของ

อสุจิปลาดุกล้าพัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน”. 9-10 พฤษภาคม 2562. โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญํ, สงขลา. 8 หน๎า, 
102-109. 

ศรัณย์  รักษาพราหมณ์ และณัฐพล  ราชูภิมนต์. (2562). ผลของการทดแทนอาหารส้าเร็จรูปด๎วยเนื อตาลผง 
ในการเลี ยงกุ๎งไบร์ทออเรนจ์ (Procambarus clarkii). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยภีาคใต๎วิจัย ครั้งที่ 9 “Social Innovation : นวัตกรรมเพื่อสังคม”. 22 กุมภาพันธ์ 2562. 
อาคารอเนกปะสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต๎, นครศรีธรรมราช. 5 หน๎า, B56 - B60. 

ศรัณย์  รักษาพราหมณ์ และณัฐพล  ราชูภิมนต์. (2561). ผลของการทดแทนอาหารส้าเร็จรูปด๎วยไขํน ้าสด        
ในการเลี ยงปลาทอง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 
“งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน”. 8-9 พฤษภาคม 2561. โรงแรมบีพี  
สมิหลา บีช, สงขลา. 5 หน๎า, 637-641. 
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