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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ    คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : 

ภาษาไทย  : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Technology Program in Crop Production  
                          Technology 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Technology (Crop Production Technology) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Crop Production Technology) 

3.  วิชาเอก  
 ไม่มี  

4.  จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1  รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี  
พ.ศ. 2560 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
        ปริญญาตรีทางวิชาการ 
        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
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     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
       ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
     หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
       ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย  
 5.4  การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

5.5.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

5.5.2 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา กรมพัฒนาที่ดิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
5.5.3 ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
5.5.4 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
        หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2566 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  

เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2563 

   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม 
   ครั้งที ่6/2565  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 
    ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
  ในการประชุม ครั้งที ่ ……/………… เมื่อวันที่ ……………………..……… 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2568  
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 8.1 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตพืช อาทิ พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลผลิต พนักงาน
ฝ่ายผลิตและวางแผนการผลิต พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  พนักงานฝ่ายสนับสนุน
ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น  
 8.2 ผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ  
 8.3 ผู้ประกอบการ ผู้รวบรวม ผู้แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร  
 8.4  นักวิชาการ/นักวิจัย/เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
 8.5  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการผลิตพืชและทางการเกษตร 

9.  ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

วิชาเอก/สาขาวิชา 
การสำเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นายคริษฐ์สพล หนูพรหม 
 

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. พืชศาสตร ์
(โทควบเอก) 
กษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2557 
 

2555 
2550 

2 นางสาวศุภัครชา อภิรติกร 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. พืชศาสตร ์
วท.ม. เกษตรศาสตร ์
วท.บ. พืชศาสตร์  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัแม่โจ้  

2558 
2546 
2541 

3 นายจักรกริช อนันตศรัณย ์
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. ชีววิทยา         
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
(โทควบเอก) 
วท.บ. ชีววิทยา  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 

2550 
 
 

2541 

4 นางสาวอมรรตัน์ ชุมทอง 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
 

2547 
 

2542 

5 นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
 

อาจารย ์ Ph.D. Agronomy 
 
วท.ม. เกษตรศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

The University of 
Wyoming, USA 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2548 
 

2537 
2530 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ การเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ แบบบูรณาการกับการทำงาน ณ สถานประกอบการ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากสถานการณ์ทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นผลมาจากอิทธิพลของการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศที่
สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ล้วนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมาประเทศไทยใชทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งผลของการพัฒนาดังกล่าวต้องแลกด้วยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการลดลง
ของความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดของเหลือทิ้งที่สร้างมลพิษ ปญหาสิ่งแวดลอม ปัญหาสุขภาพ จึงตองใช
งบประมาณจำนวนมากเพื ่อแกปญหา ยิ ่งไปกวานั ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู ในลักษณะ  
“ทำมากได้น้อย” เนื่องจากไม่สามารถสร้างมูลคาใหกับทรัพยากรได้เต็มศักยภาพ เมื่อต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่
ระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม่ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยอาศัยฐานความเขมแข็งของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม สงเสริม และพัฒนาใหประเทศไทยเป็นเจาของสินค้าและบริการมูลคาสูง ที่ยกระดับมูลคาใน
ห่วงโซการผลิตสินค้าและบริการ และต้องปรับโครงสร้างทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่าง
เหมาะสม เกิดการผลักดันประเทศออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569  ซึ ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให
เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคลองกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซ่ึงเป็นหลักสำคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหนาที่บูรณาการ การพัฒนา
ต้ังแตต่นน้ำถึงปลายน้ำ ใชองคความรูทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้าง มูลคาเพ่ิม (Value 
Creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศไทยยุค 4.0 (Thailand 4.0) ทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ประเทศใ ห้
ความสำคัญเป็นกลุ ่มแรกในการพัฒนาให้สามารถเกิดเป็นเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) คือ กลุ่ม
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร และอาหาร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศที่ครอบคลุมประชากรจำนวนมาก  
ทีจ่ะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในภาคเกษตรได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือนำพาประเทศหลุด
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้ในที่สุด  
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 ดังที่กล่าวมา ชี้ให้เห็นว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับตัว สร้างนวัตกรรมที่บูรณาการ  
องค์ความรู้สมัยใหม่ กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการ มีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเตรียมพร้อมปรับโครงสร้างการผลิตให้เกิดความสมดุล มีเสถียรภาพ 
และความยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรต้องคำนึงถึงอิทธิพลจากพื้นฐานทางด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ 
ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเจริญมากขึ้น เช่น ระบบเครือข่ายข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับ
การทำงานแบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบฝังตัวและ IoT (Internet of Things) คือ ระบบการควบคุมการทำงาน
ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายหรือสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่น มีระบบประมวลผลที่ใช้ชิปหรือไมโครโพรเซสเซอร์ฝังไว้
ในอุปกรณ์เพื ่อเพ่ิมความฉลาด ความสามารถให้กับอุปกรณ์เหล่านั ้นผ่านซอฟต์แวร์  ส่งผลให้หลักสูตร 
และการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว โดยต้องเป็นหลักสูตรเชิงรุกที่ช่วยให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ต่าง ๆ นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเปิดโอกาสให้ 
คนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ 
ที่หลากหลายสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิต ที่เน้น 
การเรียนรู้และวิจัยต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีตามสถานการณ์ภายนอก ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ งรองรับการแข่งขันทั้งใน
และต่างประเทศเป็นสำคัญ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ได้พัฒนาขึ้นเกิดจากความมุ่งหวังให้ภาคเกษตรในท้องถิ่น
ได้รับการยกระดับในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นและสูงขึ้นไป จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี
เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันการเกษตร ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตผู้เรียนให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรครบวงจรซึ่งจะสามารถร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนได้ต่อไป 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สังคมไทยแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะสังคมเกษตรกรรมหรือสังคมชนบท และสังคม

อุตสาหกรรม หรือสังคมเมือง โดยทั่วไปร้อยละ 80 จะเป็นสังคมชนบท หรือสังคมเกษตรกรรม และอีก
ประมาณร้อยละ 20 จะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งปรากฏอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ ในปัจจุบันความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมาก สังคมในชนบทพยายามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 
และรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ดังนั้นสังคมอุตสาหกรรมจึงมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสภาพสังคมส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังคงมีสภาพสังคมเกษตรกรรมอยู่ ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพโครงสร้างและองค์ประกอบของทรัพยกรภายในประเทศไม่เอ้ืออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
เกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมโดยสิ้นเชิงนั่นเอง เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรในปัจจุบัน เช่น เครื่องมือ
เฉพาะเจาะจง ระบบภูมิศาสตร์สนเทศ และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
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บัณฑิตที่ผลิตได้จากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นบัณฑิตที่มีทักษะวิชาการและมีทักษะวิชาชีพ  
มีประสบการณ์เพื่อการพัฒนาการเกษตรในภาคท้องถิ่น มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
หน่วยงานราชการ และเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยพบว่า 
ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศรวมทั้งประชากรในประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนไทยมี
ปัญหาเชิงคุณภาพทั้งทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคน 
โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน
เป็นสำคัญ จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรในภาคการเกษตรที่สามารถขับเคลื่อนในประเด็นต่าง ๆ ได้   
นั่นคือ 

1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีความใส่ใจในสุขภาพ 
ของผู้บริโภค มีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาใช้ คำนึงถึงข้อกำหนด การกำกับดูแลกฎหมาย
อาหาร กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ 

2. บุคลากรที่สามารถประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยผ่อนแรงหรือลดการใช้แรงงานคน  
ในภาคการผลิตการเกษตร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสังคมผู้สูงอายุ  

3. บุคลากรที่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเกษตรได้ สอดคล้องกับวัยแรงงานซึ่งเติบโตมา 
ในยุคของสังคมดิจิทัล  

4. บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการธุรกิจการเกษตร สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ  
ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนำไปต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถพัฒนาไป
ในด้านสร้างเส้นทางธุรกิจเกษตรรายใหม่ได้ 

5. บุคลากรสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดจากผลกระทบจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
มีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยของผลผลิตต่อสุขภาพ ความสะอาด รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารเปลี่ยนแปลงในช่วงการระบาดของโรค มีโอกาสกลายเป็นพฤติกรรมถาวรในการบริโภคผลผลิตที่สะอาด
ปลอดภัย เช่น มีการเลือกรับประทานอาหารที่ผลิตตรูปแบบเกษตรอินทรีย์มากข้ึน   

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจึงต้อคำนึงถึงพื้นฐานทางสังคมของประเทศ
โดยส่วนรวม โดยคำนึงถึงการยกระดับการพัฒนาสังคมเกษตรกรรมและเตรียมพื้นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคม จึงจำเป็นต้องผลิตบุคลากรที่มีทักษะวิชาการความรู้และทักษะวิชาชีพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อผลิตสินค้าเกษตรและพัฒนานวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรในท้องถิ่นให้มีความสามารถ
แข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความรู้เกี ่ยวกับการจัดการธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถเป็นผู้ประกอบการทางด้านธุ รกิจเกษตรที่มีศักยภาพรายใหม่ โดยให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้เปิดรับนักศึกษาและมีการปรับปรุง
หลักสูตรเรื่อยมาตามบริบทของการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น โดยผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกใน
ปัจจุบัน ในการพัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
วิวัฒนาการของการผลิตในภาคเกษตร ทันสมัยเพื่อรองรับการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยการผลิต
บุคลากรที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องมีทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพแบบบูรณาการทั้ง
ความรู้ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใช้ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลที่นำไปสู่  
การพัฒนาภาคการเกษตรทั้งระบบ ทำให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้งในภาครั ฐ และภาคเอกชนได้ทันที  
ซึ่งจะมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถเป็นผู้ที่เข้าใจและ
ปรับตัวเข้ากับโลกของอุตสาหกรรมเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้อย่างรวดเร็วได้ 

 จากแนวทางการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร
จึงต้องทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พฤติกรรมผู้บริโภค และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร ดังนั้นหลักสูตรจึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืช โดยปรับเนื้อหารายวิชาให้ตรงกับแนวโน้มสถานการณ์ทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมใน
ปัจจุบัน ที่ต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการประกอบการธุรกิจเกษตรอย่างครบ
วงจร โดยให้ความสำคัญต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ 

(1) การผลิตและพัฒนาผลผลิตเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ 
(2) เทคโนโลยีการจัดการวางแผน การจัดการการผลิตโดยสามารถนำทักษะในการจัดการมาประยุกต์ใช้

ในการดำเนินธุรกิจเกษตรได ้
(3) การจัดการธุรกิจโดยมีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ

การผลิตและการจำหน่ายผลผลิตเกษตร ตลอดจนสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ 
(4) การเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  การเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้ 
พันธกิจข้อ 1 “จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

และคุณธรรม” ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 
ในรายวิชาที่มีความหลากหลายและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการวางแผนการผลิต เทคโนโลยีด้านการเกษตรต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพ และกฎหมายที่
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เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ รวมถึงได้มีการสอดแทรกและปลูกฝังทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะ สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาหารไปประกอบอาชีพของตนเองได้ 

พันธกิจข้อ 2 “บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการ
มีส่วนร่วม” พันธกิจข้อ 4 “ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ” พันธกิจข้อ 5 “วิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น” มีการสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก 
การค้นคว้า การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านการเกษตรที่สามารถนำไปพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นโดย 
บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของท้องถิ่น 
นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีรายวิชาที่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ให้ความสำคัญในเรื่ อง
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการผลิตผลิตผลทาง  
การเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย  

พันธกิจข้อ 6 “ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ ่นและของชาติ” 
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการค้นคว้า การวิจัย และ
การบริการวิชาการทางด้านการผลิตพืชที ่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดวัตถุดิบทางการเกษตรในท้องถิ ่นได้  
โดยบูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ  ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน  
เน้นกระบวนการเรียนการสอนให้มีการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้ปฏิบัติในรายวิชาไปพัฒนาต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เพ่ือสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  

พันธกิจข้อ 7 “เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” หลักสูตร
มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์  
มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเกษตร เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะปฏิบัติ การคิด
วิเคราะห์ และมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/หลักสูตรอ่ืนของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
   โดยหลักสูตรนี้มีรายวิชาต้องเรียนจากคณะอ่ืน ๆ ดังนี้ 

  13.1.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ 

  13.1.2 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช จัดการเรียนการสอนโดยสอนร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR  

  13.1.3 ทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลตามมาตรฐานสากลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

  หมวดวิชาเลือกเสรี  
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 13.3  การบริหารจัดการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้บริการการสอนวิชาต่าง ๆ ในการ
จัดการด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาต่าง ๆ การจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 การจัดตารางเวลา
เรียน ตารางเวลาสอบ และการจัดกลุ่มนักศึกษาตามระดับพื้นฐานความรู้ และการจัดทำ มคอ.7 เพื่อรายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพเพ่ือ
การบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะปฏิบัติ นำเทคโนโลยี
ทางการเกษตรและภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

 1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นหลักสูตรสหวิทยาการทางด้าน

เทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการทางการเกษตร เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งการวางแผนการผลิต 
การพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการทำธุรกิจเกษตร มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้และประสบการณ์
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและตอบสนองความต้องการของประเทศในการสร้างกำลังคนเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้น ำทางด้าน
การเกษตร หลักสูตรนี้จึงเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนการผลิต การจัดการดูแลทั้งก่อนและ
หลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด ตลอดจนสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเองได้ โดยการ
ประยุกต์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ ่นเข้าด้วยกัน  
ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้และทักษะที่เกิดจาก  
การปฏิบัติจริง เน้นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงกับผู้ประกอบการด้านการผลิตพืช เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดทักษะ
ต่าง ๆ อันเป็นแนวทางที ่นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพด้านธุรกิจ เกษตรของตนเองหรือเข้าสู่
ตลาดแรงงานของธุรกิจเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อมได้ ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังสามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์ของสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนต่อการนำไปพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้  
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  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการดำเนินชีวิตและ

ประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  
1.3.2 เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางทฤษฎี ทักษะปฏิบัติการ และประสบการณ์จากการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในด้านเทคโนโลยี มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม  
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ และ

ปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนสามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในธุรกิจ

เกษตรและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจได้  

2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ที่ประกอบด้วยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ปี) 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปร ับปร ุ งหล ักส ูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
และสอดคล ้องก ับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
2. ประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน 

สกอ. 
3. การประเมินความต้องการและ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

หลักฐาน 
1. รายงานการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร  
2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
3. รายงานผลการสำรวจความ
ต้องการและความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิต  
ตัวบ่งชี้  
1. มีการจัดทำ มคอ.3-มคอ.7 และ
รายงานการประเมินของหลักสูตร
ทุกปีการศึกษา  
2. มีรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 5 คน  
3. ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ

ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึก
ปฏิบัติทางวิชาชีพของนักศึกษา 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

หลักฐาน 
1. จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพ  
2. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษาของคณะ/
มหาวิทยาลัย และสมรรถนะดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัย  
ตัวบ่งชี้ 
1. มีการฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐาน
ทางการเกษตรแบบบูรณาการ 
นอกเหนือ จากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และ 
สหกิจศึกษา 
2. มีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านภาษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
80 ของกิจกรรมทั้งหมด 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ทางวิชาชีพ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็น
สำคัญ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมของ
คณาจารย์ และ บุคคลากร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หลักฐาน 
1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. จำนวนการเข้าร่วมประชุม 
สัมมนาและฝึกอบรมของคณาจารย์ 
และบุคลากร 
3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ 
4. จำนวนผลงานทางว ิชาการที่
เผยแพร่ 
ตัวบ่งช้ี 
1. อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญอย่างน้อย 1 คนต่อปี 
2. อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนา 
และฝึกอบรม อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน เข้าร ่วมประชุม ส ัมมนาและ
ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
4. กิจกรรมบริการวิชาการอย่าง
น้อย 1 กิจกรรมต่อปี 
5. อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 2 ปี 

4. จัดหาครุภัณฑ์ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน 

1. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

หลักฐาน 
1. แผนงบประมาณของหน่วยงาน 
2. จำนวนโครงการปรับปรุง/เพ่ิม
ศักยภาพสถานีปฏิบัติการต่าง ๆ 
ตัวบ่งช้ี 
1. มกีารจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี 
2. มีโครงการปรับปรุงสถานีปฏิบัติการ
อย่างน้อย 1 โครงการต่อปี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก) 

2.   การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนธันวาคม – มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน   เดือนเมษายน – มิถุนายน 

     2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า  
2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า / 2.4 กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในแก้ปัญหา 

1. ปัญหาการปรับตัวที่มีมาจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
มาเป็นการเร ียนในระดับอุดมศึกษาที ่มี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม มีสังคมกว้างขึ้น 
ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการ
เรียนในห้อง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
นักศึกษาต้องจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื ่อแนะนำระบบการ
เรียนการสอน แนะนำสถานีปฏิบัติการต่าง ๆ และการดำเนิน
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า 
นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาแรกเข้า เพ่ือการวางแผนและ
วางเป้าหมายชีวิต การวางแผนการเรียนและการทำกิจกรรม
ในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม 
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน 
ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในแก้ปัญหา 
2. น ักศึกษามีป ัญหาความร ู ้และทักษะ
พื ้นฐานด้านว ิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การปฏิบัติการใน
ห ้องปฏ ิบ ัต ิอย ่างปลอดภ ัย และการใช้
คอมพิวเตอร์ค่อนข้างต่ำ  

1. จ ัดกิจกรรมเตร ียมความพร้อมในรายว ิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การปฏิบัติการในห้อง
ปฏิบัติอย่างปลอดภัย และการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษา
แรกเข้า 
2. จัดให้มีโครงการสอนเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ตามความจำเป็น 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการ
สื่อสารมากขึ้น 

3. ช่วงวัยนักศึกษาที่มาเรียนหลักสูตรระยะ
สั้นมีความแตกต่าง 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
2. จัดให้มีช ่องทางการติดต่อสื ่อสารด้วยเทคโนโลยีร ูปแบบ
ออนไลน์  

  2.5 แผนการรับนักศึกษาภาคปกติและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
จำนวนนักศึกษา 

คาดว่าสำเร็จการศึกษา 
- - - 40 40 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 

  1) ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
1.  งบประมาณเงินรายได้ 

ค่า FTES ต่อป ี 23.33 60.00 94.44 97.78 97.78 
ค่าหัวจริงต่อป ี 2,686.11 2,818.06 2,846.30 2,703.47 2,703.47 
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 
รวม 107,444.44 225,444.44 341,555.56 432,555.56 432,555.56 

2.  งบประมาณรายจ่าย 
ค่าหัวจริงต่อป ี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 
รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 
รวมงบประมาณทั้งหมด 227,444.44 465,444.44 701,555.56 912,555.56 912,555.56 

2) ค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษาหนึ่งรุ่น 3,600,000 บาท ประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 22,500 บาท 

  2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
     อ่ืน ๆ เช่น บูรณาการกับการทำงาน ณ สถานประกอบการ หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่นให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย 
การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
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3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต               รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 124 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 88 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 36 หน่วยกิต 
 2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 15 หน่วยกิต 
 2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  21 หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 1) วิชาแกน  18 หน่วยกิต 
 2) ชุดวิชา (Module)   ไม่น้อยกว่า  

 บังคับเรียน 
 เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า 

18 
9 
9 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ไม่น้อยกว่า 
 บังคับเรียน  
 เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า 

4 
1 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน    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 

English Adventures 
 3(3-0-6) 

 GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 
English for Dream Achievement 

 3(3-0-6) 

 GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 
Arts of Using Thai Language 

 3(3-0-6) 

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์ 

Malay Language Fun 
 3(3-0-6) 

 GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 
Hello Indonesia Language 

 3(3-0-6) 

 GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 
Fun with Japanese 

 3(3-0-6) 

 GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี 
Entertain with Korean 

 3(3-0-6) 

 GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน  
Happy Chinese 

 3(3-0-6) 

 1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 GESH201 ทักษะชีวิต 

Life Skills 
 3(2-2-5) 

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 GESH202 ปรัชญาและศาสนา 

Philosophy and Religions 
 3(3-0-6) 

 GESH203 มนุษย์กับความงาม 
Human and Aesthetics 

 3(3-0-6) 

 GESH204 วัยใส ใจสะอาด 
Youngster with Good Heart 
 

 3(3-0-6) 
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 GESH205 นักสืบชุมชน 
Community Detective 

 3(2-2-5) 

 GESH206 มนุษยชาติ 
Humankind 

 3(3-0-6) 
 

 GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์ 
Cyber Security and Confidentiality 

 3(2-2-5) 

 GESH208 นวัตกรรมทำเองได้ 
Do It Yourself Innovations 

 3(2-2-5) 

 GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นใหม่ 
Local Culture and Modern Identity 

 3(3-0-6) 
 

 1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 

Living in Modern Society 
 3(3-0-6) 

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 GESS302 ท้องถิ่นของเรา  

Our Local 
 3(3-0-6) 

 GESS303 อาเซียนร่วมใจ 
ASEAN Together 

 3(3-0-6) 

 GESS304 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable 
Development 

 3(2-2-5) 

 GESS305 เจ้าสัวน้อย 
Young Entrepreneurship 

 3(3-0-6) 

 GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 
Laws and Creating Good Citizenship 

 3(3-0-6) 

 1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
 GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 

Thinking in The Digital Age 
 3(2-2-5) 

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 GESC402 โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ 

Office Automations 
 3(2-2-5) 
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 GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม 
Modern Lifestyle and Environment 

 3(2-2-5) 

 GESC404 สุขภาพทันยุค 
Modern Health 

 3(2-2-5) 

 GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล 
Information Explorers 

 3(2-2-5) 

 GESC406 รู้ทันโลก  
World Knowledge 

 3(2-2-5) 

 GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์   
Online Business Management 
 

 3(2-2-5) 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 2.1.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 15 หน่วยกิต 
 5001170 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

Basic Sciences for Agricultural Technology 
 1(1-0-2) 

 5001171 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
Basic Sciences Laboratory for Agricultural 
Technology 

 2(0-4-2) 

 5001172 หลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช 
Botanical Principles for Crop Production 

 1(1-0-2) 

 5001173 ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช  
Botanical Principles Laboratory for Crop 
Production  

 2(0-4-2) 

 5001174 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
Basic Mathematics for Agricultural Technology 

 3(3-0-6) 

 5002170 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 
Computer for Agriculture 

 3(2-2-5) 

 5003970 พ้ืนฐานการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช 
Basic Research for Crop Production Technology 
 
 
 

 3(3-0-6) 
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 2.1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 5001871 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

แบบบูรณาการ 
Fundamental Skills Practicum for Integrated  
Agricultural Technology 

3(0-6-3) 

 5011170 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Soil and Fertilizer Technology 

 1(1-0-2) 

 5011171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย  
Soil and Fertilizer Technology Laboratory 

 2(0-4-2) 

 5082170 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
Plant Pest Management Technology 

 1(1-0-2) 

 5082171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
Plant Pest Management Technology Laboratory 

 2(0-4-2) 

 5161170 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
Horticultural Production Technology 

 1(1-0-2) 

 5161171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
Horticultural Production Technology Laboratory 

 2(0-4-2) 

 5163672 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
Field Crop Production Technology 

 1(1-0-2) 

 5163673 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
Field Crop Production Technology Laboratory 

 2(0-4-2) 

 5172270 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
Post-harvest Technology 

 1(1-0-2) 

 5172271 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
Post-harvest Technology Laboratory 

 2(0-4-2) 

 5172670 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
ทางการผลิตพืช 
Information Technology and Crop Production  
Application Laboratory  
 
 
 
 

 3(0-6-3) 
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 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 44 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
 1) วิชาแกน 18 หน่วยกิต 
 5002171 สภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 

Climate and Water Management for Agriculture 
 3(2-2-5) 

 5002172 การบริหารจัดการฟาร์ม 
Farm Managements 

 3(2-2-5)   

 
 

5003175 หลักการเลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำเบื้องต้น  
Introduction Animal and Aquatic Husbandry 

 3(2-2-5) 

 5171171 ปฏิบัติการเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช 
Plant Breeding and Propagation Techniques 
Laboratory 

 3(0-6-3) 

 5172170 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Seed Production 

 1(1-0-2) 

 5172171 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Seed Production Laboratory  

 2(0-4-2) 

 5202171 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  
Agribusiness Entrepreneurship 

 3(3-0-6) 

 2) ชุดวิชา (Module)   ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
 ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ 

Professional Oil Palm Production Technology 
 

 5162870 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน  
Oil Palm Production Technology 

 3(3-0-6) 

 5162871 ปฏิบัติการสร้างและจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ 
Professional Management of Oil Palm 
Plantations Laboratory 

 6(0-12-6) 

 เลือกเรียน   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนจากชุดวิชาต่อไปนี้เพียงชุดวิชาเดียว  
 (1) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราอย่างย่ังยืน 

Sustainable Rubber Production Technology 
 

 5163670 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
Rubber Production Technology 

 3(3-0-6) 

 5163671 ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน 
Sustainable Rubber Management Laboratory 

 6(0-12-6) 
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  (2) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
 Durian Production Technology to GAP Standards Quality 

 5163570 เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน  
Durian Production Technology 

3(3-0-6) 

 5163571 ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
Durian Plantation Management to GAP Standards  
Quality Laboratory 

 6(0-12-6) 

 (3) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร 
 Comprehensive Coffee Production Technology 

 5163572 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 
Coffee Production Technology 

 3(3-0-6) 

 5163573 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร 

Comprehensive Coffee Production Technology  
Laboratory 

 6(0-12-6) 

  (4) ชุดวิชาการผลิตเห็ดเพื่อการค้า 
 Commercial Mushroom Production 

  

 5173470 การผลิตเห็ด  
Mushroom Production 

 3(3-0-6) 

 5173471 ปฏิบัติการผลิตเห็ดเพื่อการค้า  
Commercial Mushroom Production Laboratory 

 6(0-12-6) 

  (5) ชุดวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า  
 Commercial Floriculture and Ornamental Plant Production 

 5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
Floriculture and Ornamental Plant Production 

 3(3-0-6) 

 5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า 
Commercial Floriculture and Ornamental Plant 
Production Laboratory 

 6(0-12-6) 

  (6) ชุดวิชาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า  
 Commercial Organic Fertilizer Production 

 

 5013170 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
Organic Fertilizer Production 

 3(3-0-6) 

 5013171 ปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า  
Commercial Organic Fertilizer Production Laboratory 

 6(0-12-6) 
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  3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  บังคับเรียน 1 หน่วยกิต 
 5003971 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

Seminar in Crop Production Technology 
 1(1-0-2) 

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 5013470 การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช 

Soil Management for Crop Production 
 3(2-2-5) 

 5013670 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน    
Soilless Culture Technology 

 3(2-2-5) 

 5133170 มาตรฐานและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
Standard and Quality of Agricultural Products 

 3(3-0-6) 

 5133171 การส่งเสริมและถา่ยทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
Agricultural Extension and Technology Transfer 

 3(2-2-5) 

 5133172 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
Agricultural Products Processing Technology 

 3(2-2-5) 

 5163170 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ 
Local Crops and Crop Utilization 

 3(2-2-5) 

 5163370 การผลิตพืชผัก 
Vegetable Crop Production 

 3(2-2-5) 

 5163472 การผลิตและการจัดการกล้วยไม้ 
Orchid Production and Management 

 3(2-2-5) 

 5163574 การผลิตไม้ผล 
Pomology Production 

 3(2-2-5) 

 5173472 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
Plant Biotechnology 

 3(2-2-5) 

 5173473 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
Plant Tissue Culture Technology 

 3(2-2-5) 

 5173474 ชีวภัณฑ์พืช 
Plant Bio Product 

 3(2-2-5) 

 5173475 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ 
Microbial Product  

 
 

3(2-2-5) 

 5173476 การผลิตพืชอินทรีย์  
Organic Plant Production 

 3(2-2-5) 
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 5173770 การเกษตรทฤษฎีใหม่ 
New Theory Agriculture 

 3(2-2-5) 

 5203170 การตลาดสินค้าเกษตร 
Agricultural Commodity Marketing 

 3(3-0-6) 

 2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 
 5003972 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช 

Development of Professional Skill Project Proposal  
for Crop Production Technology 

1(0-2-1) 

 5003973 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช 
Development of Professional Skill Project for Crop 
Production Technology 

3(0-6-3) 

 2.3  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว    
2.3.1 กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

 5003871 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 1 
Preparation for Professional Experience for Crop 
Production I 

 2(1-2-3) 

 5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 2 
Preparation for Professional Experience for Crop 
Production II 

 3(0-6-3) 

 5004871 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 
Professional Experience for Crop Production 

 3(640) 

2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษา   
 7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช 

Cooperative Education Preparative for Crop Production 
 2(1-2-3) 

 7304801 สหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช 
Cooperative Education for Crop Production 
 

 6(640) 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
       หมวดวิชาเลือกเสรีให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ้ำกับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที ่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ  
ของหลักสูตร 
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หมายเหตุ  
  1) หากนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มสหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2) กรณีนักศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับการผลิต
พืชแล้ว แต่ไม่สามารถไปสหกิจศึกษาหรือเหตุผลใดก็ตาม นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
5003872 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 2 โดยไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชา 5003871  
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 1 
 
ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจำรายวิชา  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปี  หรือระดับความยากง่าย 
   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ลำดับก่อนหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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  เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหารายวิชาไว้ ดังนี้  
500_1_ _  เกษตรทั่วไป 
516_1_ _  พืชศาสตร์ทั่วไป 
500_8_ _  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
500_9_ _  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ      
              การสัมมนา และการวิจัย 
501_1_ _  ปฐพีวิทยาทั่วไป 
501_2_ _  ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
501_5_ _  ธรณีวิทยา 
501_4_ _  การจัดการดิน 
501_7_ _  ฟิสิกส์ทางดิน 
517_5_ _  สารเคมีการเกษตร 
501_6_ _  ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย 
501_3_ _  การอนุรักษ์ดินและน้ำ 
511_1_ _  การจัดการน้ำในการเกษตร 

     512_1_ _  งานช่างเกษตร 
     512_2_ _  เครื่องจักรกลการเกษตร 
     513_1_ _  ส่งเสริมการเกษตร/นิเทศศาสตร์เกษตร 
     520_1_ _  เศรษฐศาสตร์เกษตร 

516_2_ _  พืชสวนทั่วไป 
516_3_ _  พืชสวน (พืชผัก) 
516_4_ _  พืชสวน (ไม้ดอกไม้ประดับ) 
516_5_ _  พืชสวน (ไม้ผล) 
516_6_ _  พืชไร่ทั่วไป 
516_7_ _  พืชไร่ (ธัญพืชและพืชอาหารสัตว์) 
516_8_ _  พืชไร่ (พืชน้ำตาลและพืชน้ำมัน) 
516_9_ _  พืชไร่ (พืชเส้นใยและพืชหัว) 
508_1_ _  อารักขาพืช 
508_2_ _  กีฏวิทยา 
508_3_ _  โรคพืช 
508_4_ _  วัชพืช 
517_1_ _  การขยายพันธุ์พืช 
517_2_ _  วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
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517_3_ _  การปรับปรุงพันธุ์พืช 
517_4_ _  เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
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 
506_1_ _  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป 
506_2_ _  อาหารสัตว์น้ำ 
506_3_ _  นิเวศวิทยา/คุณภาพน้ำ 
506_4_ _  โรคสัตว์น้ำ 
506_5_ _  การจัดการประมง 
506_6_ _  ผลิตภัณฑ์ประมง 
506_9_ _  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ 

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

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

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx  เลือกเรยีน 9(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

5001170 
5001171 

 
5001174 

วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรบั
เทคโนโลยีการเกษตร 
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

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

 
3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี 5161170 
5161171 

เทคโนโลยีการผลติพืชสวน 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 

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

รวมหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

 
ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรยีน 12(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

5001172 
5001173 

หลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช 
ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตรส์ำหรับการผลิตพืช 

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

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี 5011170 
5011171 

เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
ปฏิบัติการเทคโนโลยดีินและปุ๋ย 

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

กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา 5171171 ปฏิบัติการเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช 3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่  1  ภาคฤดูร้อน  

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี

5001871 การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานสำหรบั
เทคโนโลยีการเกษตรแบบบูรณาการ  

3(0-6-3) 

รวมหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
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ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 1  

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์

5002170  คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี 5082170  
5082171 

เทคโนโลยีการจดัการศัตรูพืช  
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศตัรูพืช 

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

กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา 5172170 
5172171 
5002172 

การผลิตเมลด็พันธ์ุ 
ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 
การบริหารจัดการฟารม์ 

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

รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี 5172670 

 
5172270 
5172271 

ปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการประยุกต์ใช้ทางการผลิตพชื  
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

3(0-6-3) 
 

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

กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา 
 - บังคับเรียน 

5002171 
5202171 

สภาพภมูิอากาศและการจัดการนำ้เพื่อการเกษตร 
การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร 

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

 - ชุดวิชา (Module) บังคับเรียน 
   ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิต
ปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ 

5162870 
5162871   

เทคโนโลยีการผลติปาล์มน้ำมัน 
ปฏิบัติการสรา้งและจดัการสวนปาล์มน้ำมัน 
อย่างมืออาชีพ 

3(3-0-6) 
6(0-12-6) 

รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
และวิทยาศาสตร ์

5003970 พื้นฐานการวิจยัสำหรับเทคโนโลยกีารผลิตพืช 3(3-0-6)   

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี 5163672 
5163673 

เทคโนโลยีการผลติพืชไร ่
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 

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

กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา 5003175 หลักการเลี้ยงสัตว์และสตัว์น้ำเบื้องต้น 3(2-2-5)  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา 
ชุดวิชา (Module) เลือกเรียน 
(เลือกเรยีน 1 ชุดวิชา) 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

วิชาที่ 1  
วิชาที่ 2 

3(3-0-6) 
6(0-12-6) 

กลุ่มวิชาโครงงาน 5003972 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับ
เทคโนโลยีการผลติพืช 

1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ   (*เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว) 
กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
  - กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ* 
     

 
5003871 

 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับ 
การผลิตพืช 1  

 
2(1-2-3) 

  - กลุ่มสหกิจศึกษา* 7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
สำหรับการผลิตพืช 

2(1-2-3) 
 

รวมหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

 
ปีที่  3 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 - กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

5003971 
xxxxxxx  

สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติพืช 
เลือกเรยีน 

1(1-0-2) 
3(x-x-x) 

กลุ่มวิชาโครงงาน 5003973    โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยี
การผลิตพืช 

3(0-6-3) 

  - กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ* 5003872 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สำหรับการผลิตพืช 2 

3(0-6-3) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี xxxxxxx เลือกเรยีน 6(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต   16/13 หน่วยกิต 

หมายเหตุ นักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มสหกิจศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชา 5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    สำหรับการผลติพืช 2 
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ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 
กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (*เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดยีว) 
- กลุ่มการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ* 5004871 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรบัการผลิตพืช 3(640) 
- กลุ่มสหกิจศึกษา* 7304801 สหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช 6(640) 

รวมหน่วยกิต 3/6 หน่วยกิต 
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  3.1.5  คำอธิบายรายวิชา   
   3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
     3.1.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 
English Adventures      

คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ และอวัจนภาษา ผ่านสื่อ 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึก
ปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่กำหนดทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

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

 

3(3-0-6) 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 
English for Dream Achievement    

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานที่ใฝ่ฝัน ฝึกการสัมภาษณ์
งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ ของการทำงาน 
รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพ่ือการนำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   

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

 

3(3-0-6) 

GESL103 
 

รู้ใช้ภาษาไทย 
Arts of Using Thai Language     

ทักษะการสื ่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุปความ  
การพูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 

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

 

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

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะ   
การฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม    
เพ่ือการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

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

 

3(3-0-6) 

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

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

 

3(3-0-6) 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น    
Fun with Japanese 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี ่ปุ่น  
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื ่อการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน และ
เสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยใช้
กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 
 The language skills: listening, speaking, reading and writing 
in Japanese, focusing mainly on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding of Thai 
and Japanese cultures by using various integrated skill activities. 
 
 
 
 

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

3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

 

3.1.5.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

GESH201 ทักษะชีวิต 
Life Skills 
 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎี   
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรียสนทนา การสื ่อสาร 
อย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของ
ตนเองและการก้าวข้ามขีดจำกัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม 
ทักษะการคิดและการคิดเชิงระบบจิตสำนึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21 สมดุลชีวิตและการเรียน การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 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; 

3(2-2-5) 
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holistic; thinking skills and holistic system thinking; public mind; life 
skills in the 21st century; study-life balance, good life and 
happiness. 
 

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

3(3-0-6) 

GESH203 มนุษย์กับความงาม     
Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การตระหนักในคุณค่าความงาม 
  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) 

GESH204 วัยใส ใจสะอาด 
Youngster with Good Heart 
           การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วมของชุมชน ทักษะ
กระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
           Corruption, corruption prevention, public awareness, 
distinction of self-interest and common interest, community 
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency 
economy philosophy for preventing corruption. 

3(3-0-6) 
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GESH205 นักสืบชุมชน 
Community Detective 
            ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การบริการและการ
เผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น 
           Definition and Importance of local Information, local 
wisdom, local sources information, searching for local information, 
local information management process, local Information services 
and dissemination. 
 

3(3-0-6) 

GESH206 มนุษยชาติ 
Humankind  
           เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์และการ
สื ่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีว ิตแบบไม่ตระหนก ทักษะการ
ดำรงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณ์ของ
มนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพ่ือความอยู่รอดในทุกสถานการณ์  
           Race of mankind, civilization, way of life/ culture, relations 
and communication between humanity; living on the basis of 
ethnic differences, culture and religion; keeping up with the 
situation; awareness; living skills in normal and critical conditions; 
controlling human emotional states; understanding problems and 
adjusting itself to survive in every situation. 
  

3(3-0-6) 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์  
Cyber Security and Confidentiality  
            ความหมาย ความสำคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ยุคดิจิทัล 
การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย แนวทางการป้องกันภัย
คุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ และกลั่นกรอง
ข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุคดิจิทัลที่เกิด
จากการใช้สื ่อเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหล่านี ้เพื ่อให้  
อยู่รอดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
            Precise definition and considerable importance of digital 
technology security, reasonable use of information, ways to 

3(3-0-6) 
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prevent threats in the digital age caused by the usage of 
technology.  Content analysis and preventive screening of 
information from technological media and knowing about fake 
news in the digital age caused by the use of technology media.  It 
is necessary to genuinely have these knowledge and necessary 
skills to survive without being a victim of electronic crime. 
 

GESH208 นวัตกรรมทำเองได้  
Do It Yourself Innovations  
            การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของนวัตกรรม
และเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วยตัวเองจากวัสดุ
เหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การทดสอบนวัตกรรม การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพและชีวิตประจำวัน ตลอดจนกลยุทธ์
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสู่ตลาดเพ่ือการพาณิชย์  
            Creative thinking, knowledge, the model of innovation and 
technology, process design and creative innovation by myself from 
waste materials or easy to find materials in local, innovation testing 
and innovation application for community, careers, and daily life 
as well as strategic management and technology for commercial. 
 

3(3-0-6) 

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นใหม่ 
Local Culture and Modern Identity  
            ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา 
สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  
            History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts 
environment and local identity from the community learning center. 
 

3(3-0-6) 

     3.1.5.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ Living in Modern Society 
แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีว ิตในสังคมปัจจุบัน  

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ต่อต้านทุจริต  จิตสาธารณะ การแก้ไขสถานการณ์  
ตระหนักถึงการดำเนินช ีว ิตในส ังคมสมัยใหม่แนวทางการปฏิบ ัต ิตนใน
ชีวิตประจำวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม 

 

3(3-0-6) 
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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. 
 

GESS302 
 

ท้องถิ่นของเรา 
Our Local 

ประวัต ิความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัด
สตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสร้างจิตสาธารณะ 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และหน้าที่พลเมือง 

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

3(3-0-6) 
 

GESS303 
 

อาเซียนร่วมใจ 
ASEAN Together 

ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของสังคม
พหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปัจจัย
ทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการ แนวคิด
เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และ
นวัตกรรมการบริการของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 

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

3(3-0-6) 
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GESS304 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 

หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10
ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ           
การบูรณาการเพื ่อประยุกต ์ใช ้จากตัวอย ่างว ิชา  “9 หน้า จากศาสตร์
พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal policy 
of King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun). Meaning, principles, theories and 
practices of the King’s Philosophy derived from the Royal Projects 
of King Rama IX (His Majesty King BhumibolAdulyadej) are 
discussed. The core principles of understanding, accessibility and 
development and philosophy of sufficiency economy are also 
studied. The 23 principles of His Majesty's works, integrated 
applications of the 9 progression principles based on King Rama 
IX’s philosophy are also practiced by attending field trips for local 
development. 
 

3(2-2-5) 
 

GESS305 
 

เจ้าสัวน้อย 
Young Entrepreneurship 

การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื ่อดำเนินธุรกิจ 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 

Modern business options, business preparation, innovation 
and business management. Financial provision, business 
environment analysis, trends of economy and markets in Thailand 
4.0 are also focused. 

 
 
 

 

3(3-0-6) 
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GESS306 
 

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี   
Laws and Creating Good Citizenship 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิ
ขั ้นพื ้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

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

3(3-0-6) 

     3.1.5.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

GESC401 
 

การคิดในยุคดิจิทัล     
Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด 
กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์
เพ่ือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและ
โปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 

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

3(2-2-5) 

GESC402 
 

โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ   
Office Automations 

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
สำนักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื ่อจัดการงานเอกสาร การใช้
โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ 
โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 

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

3(2-2-5) 
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GESC403 
 

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม     
Modern Lifestyle and Environment  

การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
เพื ่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้
สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตยุคใหม่ 

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

3(2-2-5) 

GESC404 
 

สุขภาพทันยุค 
Modern Health 

ความรู ้ เก ี ่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู ้พื ้นฐานเกี ่ยวกับอาหาร  
การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

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

 

3(2-2-5) 
 

GESC405 
 

นักค้นคว้าข้อมูล 
Information Explorers 

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database Searching, 
OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application และ Application 
อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช้สารสนเทศ
อย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

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

3(2-2-5) 
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GESC406 
 

รู้ทันโลก 
World Knowledge 

การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี ่ยนแปลงของโลก เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ ่ง การใช้พลังงาน  
 ในชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์โลก       
ทั้งระบบที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 

Explore lifestyles in the fast changing world. The 
understanding of the relationship between nature, human and all 
other things are also included. The use of energy in daily life and 
ecosystem as well as the knowledge of World science leading to 
the change towards sustainable lifestyles will be discussed. 

 

3(2-2-5) 

GESC408 
 

การจัดการธุรกิจออนไลน์   
Online Business Management 

จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและแนวโน้มตลาด
ออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจออนไลน์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์ 

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

3(2-2-5) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

5001170 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  
Basic Sciences for Agricultural Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5001171 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite :  5001171 Basic Science Laboratory for 

Agricultural Technology 
อะตอมและสสาร ปฏิกิริยาเคมี สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ เซลล์ 

สารประกอบชีวโมเลกุลและพันธุกรรม ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับอาณาจักร
สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศเกษตร  

1(1-0-2) 
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Atom and elements, chemical reaction, chemical solution 
,stoichiometry ,cell, biomolecules, and genetics, fundamental living 
organism kingdoms and Agroecosystems 

 

5001171 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
Basic Science Laboratory for Agricultural Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5001170 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับ

เทคโนโลยีการเกษตร  
Co-requisite :  5001170 Basic Sciences for Agricultural 

Technology 
ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม ปฏิกิริยาเคมี การคำนวณ

และเตรียมสารละลายที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่กำหนดได้ การใช้กล้องจุลทรรศน์
ศึกษาโครงสร้างเซลล์ การทดสอบสารชีวโมเลกุล การใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตร 
การขยายพันธุ์ โครงสร้างสารพันธุกรรม และความสัมพันธ์ระบบนิเวศเกษตร 

Experiment with laboratory on Atomic structure, chemical 
reaction, calculating and preparing solutions with specified various 
properties, microscope used for cell structure, biomolecule test, 
agricultural microorganism used, propagation, DNA structure, and 
Agroecosystems relation   
 

2(0-4-2) 

5001172 หลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช                      
Botanical Principles for Crop Production       
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5001173 ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช        
Co-requisite : 5001173 Botanical Principle Laboratory for Crop 

Production  
เซลล์ เนื้อเยื่อพืชและองค์ประกอบ หลักจำแนกพืช สัณฐานของพืช 

การเจริญเติบโต การสังเคราะห์แสง การลำเลียง และการหายใจระดับเซลล์  
การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

Components of plant cell and tissue, principles of  
botanical classification, plant morphology, growth , photosynthesis, 
food translocation in plants, cellular respiration, and plant 
response to environment 
 
 

1(1-0-2) 
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5001173 ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช          
Botanical Principle Laboratory for Crop Production  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5001172 หลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช 
Co-requisite :  5001172 Botanical Principles for Crop Production            

ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตร์ทางการผลิตพืช การใช้กล้องจุลทรรศน์
ศึกษาเซลล์ เนื้อเยื่อพืช การจำแนกพืช และสัณฐานพืช การลำเลียงน้ำอาหาร 
การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

Botanical principle laboratory of crop production, 
microscope used, study of plant cell and tissue , plant identification 
and morphology, water and food translocation, and plant response 
to environment 

 

2(0-4-2) 

5001174 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร          
Basic Mathematics for Agricultural Technology 

การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ทางเรขาคณิต พื้นที่ 
เศษส่วนย่อย สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกระจายของข้อมูล การทดสอบ
สมมุติฐาน และการนำเสนอข้อมูลทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ 

Calculation of surface area, 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) 

5002170   คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร 
Computer for Agriculture 

ความรู้เกี ่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์  
ในสำนักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดการงานเอกสาร การใช้ 
โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ 
โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ รวมถึงการใช้งาน
สื่อผ่านแอพลิเคชั่นต่าง ๆ  

Office automation, computer application in offices, 
application of word processing for document management, 
spreadsheet programs for work, presentation programs, office 
communication programs, cloud applications, and media used through 
various applications 

3(2-2-5) 
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5003970 พื้นฐานการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช            
Basic Research for Crop Production Technology 

ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 
การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ
อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย ตลอดจน  
การฝึกการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  

 Research methodology and related research based on 
agricultural technology, research topics, stating research problems and 
research methodology, conclusion and discussion, research writing, 
research evaluation ,and research writing practice 

 

3(3-0-6) 

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

5001871 
  

การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตรแบบบูรณาการ 
Fundamental Skills Practicum to Integrated Agricultural Technology 

จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพ ความรู ้พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับห้องปฏิบัต ิการ 
งานฟาร์ม รวมทั้งทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณสมบัติที ่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 

Activities for learners’ preparation, job characteristics and 
opportunities, basic concepts of farm laboratory as well as 
proper skills, attitudes, motivation and qualifications 
 

3(0-6-3) 

5011170 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย   
Soil and Fertilizer Technology  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5011171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite : 5011171 Soil and Fertilizer Technology 

Laboratory 
ความรู้พื้นฐานด้านดินและปุ๋ย สมบัติดิน ดินปัญหา ดินเสื่อมโทรม

และแนวทางการแก้ไข ธาตุอาหารพืช ปุ๋ย การใช้ปุ๋ย เทคโนโลยีการอนุรักษ์
ดินและน้ำ 

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) 
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5011171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย  
Soil and Fertilizer Technology Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน :  5011170 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite :  5011170 Soil and Fertilizer Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บและเตรียมตัวอย่างดิน สมบัติดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการปุ๋ย 

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

2(0-4-2) 

5082170 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  
Plant Pest Management Technology  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5082171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศตัรูพืช  
Co-requisite : 5082171 Plant Pest Management Technology 
Laboratory 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย การจัดการศัตรูพืช 
และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมศัตรูพืช  

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

1(1-0-2) 

5082171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  
Plant Pest Management Technology Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5082170 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  
Co-requisite : 5082170 Plant Pest Management Technology 

ปฏิบัติเกี ่ยวกับความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย 
วิธีการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมศัตรูพืช 

basic concept practice on plant pests, damage, pest 
management, and technology used in preventing and controlling 
plant pests 

 
 
 

 

2(0-4-2) 
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5161170     เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน  
Horticultural Production Technology  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กนั : 5161171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
Co-requisite : 5161171 Horticultural Production Technology Laboratory 

ความหมายและความสำคัญของพืชสวน การจัดจำแนก หลักการผลิต
ตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล การจัดการ
ศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการสร้างอาชีพ  
และการตลาด  

Definition and importance of horticulture, classification, 
principles of production on plant physiology and ecology of  
vegetables floriculture, ornamental plants and fruit trees, pest 
management, harvesting and post-harvest technology for 
careers, and marketing 
 

1(1-0-2) 

5161171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน  
Horticultural Production Technology Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5161170 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
Co-requisite :  5161170 Horticultural Production Technology 

ปฏิบัติเกี ่ยวกับการผลิตพืชสวน การเตรียมพื้นที ่ การคัดเลือก 
เมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลผลิต  

Horticultural production practice, area preparation, seed 
selection, cultivation, treatment, harvesting and distributing 
 

2(0-4-2) 

5163672 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
Field Crop Production Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163673 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่  
Co-requisite : 5163673 Field Crop Production Technology Laboratory  

ความหมายและความสำคัญของพืชไร่ การจำแนกพืชไร่ ธัญพืช  
พืชน้ำมัน พืชพลังงานทดแทน พืชเส้นใย พืชเครื่องดื่ม พืชไร่เศรษฐกิจ  
ที่สำคัญ การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  
พืชไร่ การแปรรูปและการตลาด  

Definition and importance of field crop, classification of field 
crops: cereal crops, oil crops, renewable energy crops, fiber crops, 

1(1-0-2) 
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beverage crops, economic field crops, pest management, 
harvesting and post-harvest technology, processing, and marketing 

 

5163673 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
Field Crop Production Technology Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163672 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่  
Co-requisite : 5163672 Field Crop Production Technology  

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพืชไร่ การพิจารณาพ้ืนที่ปลูก การเตรียมพ้ืนที่  
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจำหน่าย
ผลผลิต ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการผลิตและการตลาดของพืชไร่ 

Field Crop production practice, planting area consideration, 
area preparation, seed selection, cultivation, treatment, harvesting 
and distributing, field trips on the production and marketing 
systems of field crops 

 

2(0-4-2) 

5172270 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
Post-harvest Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5172271 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
Co-requisite :  5172271 Post-harvest Technology Laboratory 

บทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปัจจัยส่งผลต่อปริมาณ
และคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ดัชนีการเก็บเกี่ยว และการเก็บเกี่ยว 
คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการเก็บรักษา
ผลผลิตของพืช  

Roles and importance, damage and factors affecting 
quantity and quality of crops, physiological changes, harvest 
index, harvesting, quality and standard of crops, diseases and 
insect pests, packaging, transportation, and crop production 
storage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(1-0-2) 
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5172271 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
Post-harvest Technology Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน :   5172270 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
Co-requisite :  5172270 Post-harvest Technology   

ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปัจจัยที่มีผล
ต่อปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว คุณภาพ
และมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ และการปฏิบัติการที่ดีหลังการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตของพืช  

Roles and importance practice, damage and factors 
affecting quantity and quality of crops, physiological changes, 
harvesting, quality and standard of crops, diseases and insect 
pests, packaging and good practices for post-harvest 

 

2(0-4-2) 

5172670
  

ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทางการผลิตพืช  
Information Technology and Crop Production Application Laboratory 

ความหมายและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์และวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประโยชน์ทางการเกษตร 

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

 

3(0-6-3) 

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

1) วิชาแกน    
5002171 สภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 

Climate and Water Management for Agriculture 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร และความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านผลกระทบ การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย 
ความหมายและความสำคัญของการจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช ความสัมพันธ์

3(2-2-5) 
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ระหว่างน้ำ ดินและพืช ระบบการให้น้ำแก่พืช การผลิตพืชโดยใช้เทคโนโลยีการ
ให้น้ำที่ทันสมัย และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเพ่ือการผลิตพืช  

General knowledge on climate changes, the impact of climate 
change on agriculture, and academic progress on the effects of 
climate changes in Thailand, meaning and importance of water 
management for crop production, soil, water and plant relationships, 
irrigation systems, modern irrigation technologies and the business 
related to irrigation systems for crop production 

 

5002172 การบริหารจัดการฟาร์ม 
Farm Management 

หลักการจัดการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ฟาร์ม ขนาดและลักษณะฟาร์ม ปัจจัยที่กำหนดประเภทฟาร์ม หลักการ
ปฏิบัติเกษตรที่ดี การวางแผน การบันทึกกิจการฟาร์มและระบบบัญชีฟาร์ม 
การบริหารสินเชื่อเกษตร การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร การควบคุมการ
ดำเนินงานฟาร์มและการติดตาม การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฟาร์ม 
หลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และการศึกษาดูงาน
การจัดการฟาร์มรูปแบบต่าง ๆ 

Management principles and economic theories applied to 
farm management, size and characteristics, factors determining 
farm types, good agricultural practices, planning, farm records and 
farm accounting systems, agricultural credit management, 
management of agricultural machinery, farm operations control 
and monitoring, farm performance analysis, decision-making 
principles under risk and uncertainty, and various farm 
management tours 

 

3(2-2-5) 

5003175 หลักการเลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำเบื้องต้น  
Introduction Animal and Aquatic Husbandry 

ความสำคัญของปศุสัตว์และสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ์  
การเจริญเติบโต อาหารและการย่อยอาหาร การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และสัตว์น้ำ และ
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำ 

Importance of livestock and aquatic animals, breeds and 
breeding, reproduction, feed and digestion, livestock production, 

3(2-2-5) 
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aquaculture, animal disease, sanitation, livestock and aquatic 
animal biotechnology and their products 
 

5171171 ปฏิบัติการเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช 
Plant Breeding and Propagation Techniques Laboratory 

 ความสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืช
ผสมข้าม เทคนิคการผสมพันธุ์ในพืชบางชนิด และปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ขยายพันธุ์พืชทั้งรูปแบบและขั้นตอนของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ
และการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ตลอดจนเข้าใจในหลักการ และการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สารเคมี และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการขยายพันธุ์พืช 

 Importance of plant improvement and propagation, 
operating on breeding of self-pollinated crops, breeding of cross-
pollinated crops, techniques of some crop breeding and operating 
on propagation both types and steps of sexual and asexual 
propagation as well as understanding the principles and application 
of various equipment, chemicals and hormones related to plant 
propagation 

 

3(0-6-3) 

5172170
  

การผลิตเมล็ดพันธุ์  
Seed Production  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5172171 ปฏบัิติการการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Co-requisite :   5172171 Seed Production Laboratory 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์
ในประเทศไทย 

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

1(1-0-2) 
 
 

5172171 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์        
Seed Production Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5172170 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Co-requisite : 5172170 Seed Production 

การจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์  
Field management for  Seed production and seed quality 

analysis 

2(0-4-2) 
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5202171 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  
Agribusiness Entrepreneurship 

ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดในการจัดการและประกอบ
ธุรกิจเกษตร รูปแบบการดำเนินธุรกิจและความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
เกษตรในการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการบริหารองค์การ การตลาด 
การเงิน แผนธุรกิจเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการธุรกิจเกษตร การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการ 

Definition, importance and the concept of agribusiness 
management, business models and basic knowledge of 
agricultural economics in business operations, management of 
administration, marketing, finance, agribusiness plan, relevant 
law, applied technology to agribusiness management, new 
entrepreneurship and entrepreneurs adjustment   
 

3(3-0-6) 

2) ชุดวิชา (Module)    
บังคับเรียน 

    ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ 
Professional Oil Palm Production Technology 

5162870 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน 
Oil Palm Production Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5162871 ปฏิบัติการสร้างและจัดการสวน

ปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ 
Co-requisite : 5162871 Professional Management of Oil Palm  

              Plantation Laboratory 
ศึกษาความหมายและความสำคัญของปาล์มน้ำมัน ลักษณะ 

ทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแล  
การรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปและการตลาด 

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

3(3-0-6) 
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5162871 ปฏิบัติการสร้างและจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ   
Professional Management of Oil Palm Plantation Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5162870 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน 
Co-requisite : 5162870 Oil Palm Production Technology 

ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการวางแผนผังแปลง ฝึกการวัดระยะ
ปลูกแบบสามเหลี ่ยม การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี หลักการใส่ปุ๋ย  
การจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่ง
ทางใบอย่างถูกวิธีและฝึกการจัดวางกองทางที่ถูกต้อง  การจดบันทึกและ 
การประเมินข้อมูลผลผลิต วิธีการและหลักการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องพร้อมกับ
รูปแบบการขนส่งทะลาย 

Study and practice of plot planning, triangular distance 
measurement practice, proper cultivation of oil palm, fertilization 
principles, oil palm nutrient management, pest prevention and 
controlled methods, appropriate foliar pruning and stacking, note 
taking, and product evaluation, right harvesting methods and 
principles along with the mode of bunches transport 

 

6(0-12-6) 

เลือกเรียน    
        (1) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน 

  Sustainable Rubber Production Technology 
5163670 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 

Rubber Production Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163671 ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน     
Co-requisite : 5163671 Sustainable Rubber Management  

  Laboratory      
ความหมายและความสำค ัญของยางพารา ล ักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์ยางพารา การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปและการตลาด 

Definition and importance of rubber, botanical 
characteristics, varieties, planting area selection, cultivation, 
treatment, harvesting, processing, and marketing 
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5163671      ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน   
Sustainable Rubber Management Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163670 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
Co-requisite : 5163670 Rubber Production Technology 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตยางพารา การบันทึก
ข้อมูลการผลิต คุณสมบัติของพื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่ การขยายพันธุ์  
การเตรียมกล้ายาง วิธีการปลูก การเขตกรรม การดูแลรักษา การป้องกันกำจัด
ศัตรูยางพารา การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกพืชร่วมและ 
แซมยางพารา การกรีดยาง การแปรรูป การใช้ประโยชน์ การจัดการและการตลาด 

Study and practice of 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         
 

6(0-12-6) 

(2) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP  
 Durian Production Technology to GAP Standards Quality 

5163570       เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน 
Durian Production Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163571 ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพ

ตามมาตรฐาน GAP        
Co-requisite : 5163571 Durian Plantation Management to GAP  
                       Standards Quality Laboratory       

ความหมายและความสำคัญของทุเรียน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
พันธุ์ทุเรียน การเลือกพ้ืนที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
การผลิตเชิงการค้า การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพการผลิตก่อนฤดู  
การผลิตทุเรียนล่า ฤดูการผลิต มาตรฐานคุณภาพ การแปรรูปและการตลาด 

Definition and importance of durian, botanical characteristic, 
varieties, planting area selection, cultivation, treatment, harvesting, 
commercial production, productivity , quality improvement, pre-
season production, late durian production, production season, 
quality standards, processing, and marketing  
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5163571        ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP   
Durian Plantation Management to GAP Standards Quality Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163570 เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน 
Co-requisite : 5163570 Durian Production Technology 

ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการวางแผนการผลิตทุเรียน สมบัติของ 
พ้ืนที่ปลูก การเตรียมพ้ืนที่ การเตรียมพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การปรับปรงุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว และ 
มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน GAP 

Study and practice of durian production planning, properties 
of cultivated areas, preparation of areas and varieties, planting 
methods, treatment, improving soil fertility, harvesting and post-
harvest, all operations are recorded according to GAP standards 

 

6(0-12-6) 

(3) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร 
 Comprehensive Coffee Production Technology 

5163572 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 
Coffee Production Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163573 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ

ครบวงจร        
Co-requisite : 5163573 Comprehensive Coffee Production   

Technology Laboratory       
ความสำคัญและประวัติของกาแฟ สถานการณ์การผลิตกาแฟ 

ของโลก ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
กาแฟ ชนิด พันธุ ์และนิสัยการเจริญเติบโตของกาแฟ การขยายพันธุ ์และ 
การปรับปรุงพันธุ์กาแฟ การปลูกและการดูแลรักษาต้นกาแฟ การให้ปุ๋ยกาแฟ 
การตัดแต่งกิ่งกาแฟ การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบริโภค และการใช้ประโยชน์ 
การตลาดของกาแฟ 

Importance and history of coffee, world, ASEAN and 
Thailand situation of coffee production, botanical characteristics of 
coffee: types, cultivars and growth, propagation and breeding of 
coffee, planting and cultural practices of coffee trees, fertilizer 
application of coffee, pruning of coffee, control of diseases and 
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pests of coffee, harvesting and post-harvest, processing, 
consumption and utilization, and  marketing  
 
 

5163573        ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร   
Comprehensive Coffee Production Technology Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163572 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 
Co-requisite : 5163572 Coffee Production Technology 

ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการวางแผนการผลิตกาแฟ สมบัติของ 
พ้ืนที่ปลูก การเตรียมพ้ืนที่ การเตรียมพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การปรับปรงุ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี ่ยว  
การแปรรูป มาตรฐานและคุณภาพ และการตลาดพรีเมี่ยม 

Study and practice of coffee production planning, 
properties of cultivated areas, preparation of areas and varieties, 
planting methods, treatment, improving soil fertility, harvesting 
and post-harvest, processing, standard and quality, and premium 
marketing 

 

6(0-12-6) 

(4) ชุดวิชาการผลิตเห็ดเพื่อการค้า 
 Mushroom Production 

5173470 การผลิตเห็ด  
Mushroom Production 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5173471 ปฏิบัติการผลิตเห็ดเพื่อการค้า 
Co-requisite : 5173471 Commercial Mushroom Production  

  Laboratory 
ศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด การจำแนก ชนิดของเห็ดที่

สำคัญของประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเชื้อและก้อนเชื้อ โรงเรือนและ
สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดในระดับการค้า
และอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรักษา การแปรรูป และการบรรจุ  

Biological properties of mushroom, classification of 
mushroom, major 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 ,and packaging 
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5173471 ปฏิบัติการผลิตเห็ดเพื่อการค้า  
Commercial Mushroom Production Laboratory  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5173470 การผลิตเห็ด 
Co-requisite : 5173470 Mushroom Production 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต การสร้างโรงเรือน 
การเตรียมวัสดุทำก้อนและเพาะเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดให้เกิดดอก การเก็บ
ดอกและดูแลรักษาเห็ดเพื่อจำหน่าย การคิดคำนวณต้นทุน การวางแผน
การตลาด การจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิต 

Study and practice of production planning, greenhouse 
construction, mushroom baling and inoculation material 
preparation, mushroom cultivation, flower picking harvesting and 
maintenance of mushrooms for sale, costing, marketing planning, 
risk management, and production potential analysis 

 

6(0-12-6) 

(5) ชุดวิชาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า 
 Commercial Floriculture and Ornamental Plant Production 

5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  
Floriculture and Ornamental Plant Production  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า 

Co-requisite : 5163471 Commercial Floriculture and  
                    Ornamental Plant Production Laboratory 

ความหมายและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทและ
ลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ไม้ดอกและ
ไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแล
รักษา การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและการตลาด 

Definition, and 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   
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5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า   
Commercial Floriculture and Ornamental Plant Production 
Laboratory 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
Co-requisite : 5163470 Floriculture and Ornamental Plant  
                   Production 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต การปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การคิดคำนวณต้นทุน การวางแผน
การตลาด การจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิต 

Study and practice of production planning, planting, 
maintenance, harvesting and post-harvest practices, costing, 
marketing planning, risk management , and production potential 
analysis 
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(6) ชุดวิชาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า 
 Commercial Organic Fertilizer Production 

5013170 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
Organic Fertilizer Production 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5013171 ปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า     
Co-requisite : 5013171 Commercial Organic Fertilizer    

  Production Laboratory  

ความหมาย ความสำคัญ ชนิด และรูปแบบของปุ๋ยอินทรีย์ ขั้นตอน
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์ ความแตกต่างระหว่างพืชที่
ใช้ปุ ๋ยอินทรีย์กับพืชที ่ใช้ปุ ๋ยเคมี และการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ ๋ยเคมี 
มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ การทดสอบปุ๋ยอินทรีย์ การจัดทำบรรจุภัณฑ์ และการ
จำหน่าย 

Meaning, importance, types and forms of organic 
fertilizers, process of organic fertilizer production, utilization of 
organic fertilizers, differences between plants using organic 
fertilizers and chemical fertilizers, the use of organic fertilizers 
together with chemical fertilizers, organic fertilizer standards, 
organic fertilizer testing, packaging , and distribution 
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5013171      ปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า   
Commercial Organic Fertilizer Production Laboratory 

รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5013170 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
Co-requisite : 5013170 Organic Fertilizer Production 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต ขั้นตอนและเทคนิค
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
การนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา  
ได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบรรจุภัณฑ์ 
การจัดจำหน่ายและการประเมินผล การคิดคำนวณต้นทุน การวางแผน
การตลาด การจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิต 

Study and practice of production planning, procedures, and 
techniques of using local tools, equipment and waste materials for 
organic fertilizer production, organic fertilizer utilization by applying 
technology and wisdom appropriately, according to the Sufficiency 
Economy Philosophy, packaging, distribution and evaluation, costing, 
marketing planning, risk management , and production potential 
analysis 

 

3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา   
บังคับเรียน    

6(0-12-6) 

5003971
  

สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Seminar in Crop Production Technology  

ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ งานวิจัย หรืองานวิทยาการใหม่
ทางด้านการผลิตพืชทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อทำรายงานและ
นำเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา 

Study document , information researches or new science 
discoveries in domestic or international crop production topics to 
write a report and give a presentation approved by advisors 
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 เลือกเรียน  
5013470 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช  

Soil Management for Crop Production 
ความสำคัญของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา มลพิษทางดิน

และเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ความเสื่อมโทรมของดิน การควบคุมและ 
การจัดการดินสำหรับการปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน เทคโนโลยีการจัดการดิน
ตามแนวพระราชดำริ 

Importance of soil, management technology of waste 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 

 

3(2-2-5) 

5013670 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน  
Soilless Culture Technology  

ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน ระบบ
การปลูกพืชไร้ดิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน 
สารละลายและการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช การปลูก การจัดการ  
พืชไร้ดินและการตลาด 

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

3(2-2-5) 

5133170 มาตรฐานและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  
Standard and Quality of Agricultural Products  

ความหมาย ความสำคัญ คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตทาง
การเกษตร ระบบการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

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

 
 

3(3-0-6) 
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5133171 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  
Agricultural Extension and Technology Transfer  

แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการ
เรียนรู้และการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและ
ประเมินผลการส่งเสริมทางการเกษตรแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทียบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับ นวัตกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

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

3(2-2-5) 

5133172      เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร   
Agricultural Product Processing Technology  

ประเภทของผลผลิตทางการเกษตร การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ หลักการแปรรูปต่าง ๆ ได้แก่ การแปรรูป
ด้วยความร้อน การทำแห้ง การแช่แข็ง การหมัก เป็นต้น 

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

3(2-2-5) 

5163170 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์  
Local Crops and Crop Utilization  

พันธุ์พืชกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยสี่ ประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์เบื ้องต้น  
ภูมิปัญญาที่เกี ่ยวข้องกับพันธุ์พืชที่สำคัญของคนไทย ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาความหลากหลายของพืชท้องถิ่นท่ีลดลง  

Varieties and Thai ways of life from the past to the present, 
the four requisites, traditions, arts, cultures and religions, plant 
taxonomy and basic botanies, wisdoms related to major Thai 

3(2-2-5) 
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plant species, problems and solutions to the decrease in the 
varieties of local plants 

5163370 การผลิตพืชผัก  
Vegetable Crop Production  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชผัก สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์
ผัก การปลูก การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกผัก การเก็บเกี่ยว
และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปและการตลาด   

Basic concepts of 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-harvest , processing and marketing 

 

3(2-2-5) 

5163472 การผลิตและการจัดการกล้วยไม้    
Orchid Production and Management  

ประวัติและการพัฒนาการเลี ้ยงกล้วยไม้ การจำแนกชนิดของ
กล้วยไม้ ปัจจัยที่ส่งต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้  โรงเรือน วัสดุเพาะเลี้ยง
กล้วยไม้ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการ
หลังการเก็บเก่ียวและการตลาด 

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-harvest , and marketing 
 

3(2-2-5) 

5163574 การผลิตไม้ผล 
Pomology Production 

ความหมายและความสำคัญของไม้ผล การจำแนกประเภทและ
สรีรวิทยาของไม้ผล ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ การปลูกและการดูแลรักษา  
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตไม้ผล การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ไม้ผล การแปรรูปและการตลาด 

Definition and significance of pomology, classification and 
physiology of pomology, economic pomology, cultivation, 

3(2-2-5) 
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treatment, use of technology in pomology production, harvesting 
and post-harvest , processing, and marketing 
 

5173472 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช  
Plant Biotechnology 

ความรู้พื ้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช การปลูกพืชไร้ดิน โรงงาน 
ผลิตพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ พืชดัดแปลงพันธุกรรม 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช  

Basic concepts of plant biotechnology, soilless culture, plant 
factory, plant tissue culture and application, Genetically Modified 
Organisms (GMO) innovation of plant biotechnology  

 

3(2-2-5) 

5173473 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
Plant Tissue Culture Technology 

ความหมาย ความสำคัญ เครื่องมือและเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง การเลี้ยงโพรโตพลาส  
การปรับปรุงพันธุ์พืชในหลอดทดลอง การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ในงานด้านต่าง ๆ 

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

 

3(2-2-5) 

5173474 ชีวภัณฑ์พืช    
Plant Bio Product  

ความหมาย ความสำคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสารออกฤทธิ์ 
การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอย่างพืช เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์พืช
และการใช้ประโยชน์ เช่น ชีวภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
อาหาร สุขภัณฑ์และสารกำจัดศัตรูพืช 

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

3(2-2-5) 
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5173475 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์     
Microbial Product  

เทคโนโลยีการคัดเลือก การเพิ ่มจำนวนจุลินทรีย์ที ่มีประโยชน์  
ทางการเกษตร การพัฒนา การเตรียม การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
และจุลินทรีย์ในรูปแบบของเหลวและของแข็ง  

Selection technologies, the increase of number of 
beneficial microorganisms for agriculture, development, 
preparation, evaluation of efficient microbial product: liquid and 
solid forms 
 

3(2-2-5) 

5173476 การผลิตพืชอินทรีย์    
Organic Plant Production  

ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตพืชผักอินทรีย์  
กระบวนการผลิตพืชผักด้วยวิธีการต่าง ๆ การวางแผนการผลิต การจัดการ
ดิน น้ำ และศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาด 

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

 

3(2-2-5) 

5173770 การเกษตรทฤษฎีใหม่          
New Theory Agriculture 
              ที่มาและประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ทฤษฎีใหม่
ก้าวหน้า ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ วิเคราะห์และวางแผนการปลูกพืชหรือเลี้ยง
ส ัตว ์ตามทฤษฎ ีใหม ่ ด ูแลร ักษาพืชท ี ่ปล ูกหร ือส ัตว ์ท ี ่ เลี้ ยง บ ันทึก 
การปฏิบัติงาน การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การแปรรูปหรือถนอมอาหาร
จากผลผลิต การกำหนดราคาขาย การจำหน่ายผลผลิตและการประเมินผล 
        the origins and benefits of new agricultural theory; basic 
new theory, advanced new theory, new complete theory, 
analyze and plan the cultivation of crops or animal husbandry 
according to the new theory, maintenance of cultivated plants 
or domestic animals, record operations, income and expenditure 
accounting, processing or preserving food from products, costing, 
product distribution and evaluation 

3(2-2-5) 
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5203170 การตลาดสินค้าเกษตร  
Agricultural Commodity Marketing  

หลักการตลาด การจัดการตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะของสินค้า
เกษตร อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร ระบบหน้าที่ของการตลาด  
การกำหนดราคาต้นทุนและการวิเคราะห์ส่วนเหลื ่อมการตลาดและวิถี
การตลาด การปรับตัวตามแนวโน้มของตลาดและบทบาทของสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดสินค้าเกษตร 

Marketing principles, agricultural commodity marketing 
management, characteristics of agricultural products , demand 
and supply of agricultural products , system of marketing, cost-
based pricing and marketing marginal analysis, and marketing 
trajectory, adaptation to market trends and the role of 
institutions related to commodity marketing 

 

3(3-0-6) 

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน   

5003972 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Development of Professional Skill Project Proposal for Crop 
Production Technology 

นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่เกี ่ยวข้องหรือ
นำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้าถึงปัญหาทางการเกษตร
หรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตพืชตามความสนใจของผู้เรียน 
จ ัดทำแบบเสนอโครงการและสอบร ่างโครงการพิเศษ เพื ่อขออน ุม ัติ  
ทำโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

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

 
 
 
 
 

 
 

1(0-2-1) 
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5003973 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Development of Professional Skill Project for Crop Production Technology  
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5003972 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ 
                                  วิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช  
Pre-requisite : 5003972 Development of Professional Skill   

 Project Proposal for Crop Production Technology  
ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตพืช วิเคราะห์

ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและส่งโครงการ
พิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

Study and do the research on the special project in crop 
production, data analysis, present the results of study , and submit 
the approved project to the committee 

 

3(0-6-3) 

2.3  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

2.3.1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

5003871 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 1 
Preparation for Professional Experience in Crop Production I 

การฝึกประสบการณ์พ้ืนฐานด้านการผลิตพืชและเทคนิคการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการเกษตร 

Basic professional experience training in crop production and 
techniques for using agricultural tools and equipment 
 

2(1-2-3) 

5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 2 
Preparation for Professional Experience in Crop Production II 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5003871 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับการผลิตพืช 1  
                           หรือ : 7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

สำหรับการผลิตพืช 
Pre-requisite : 5003871 Preparation for Professional Experience   

 in Crop Production I  
              Or : 7303801 Cooperative Education Preparative in 

Crop Production 

3(0-6-3) 
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การฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

Professional experience training in crop production and 
techniques for using agricultural tools and equipment 

 

5004871 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 
Professional Experience in Crop Production  
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำหรับการผลิตพืช 2 
Pre-requisite : 5003872 Preparation for Professional Experience 

in Crop Production II  
ฝึกปฏิบัติเพื ่อเพิ ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตพืชในองค์กร 

ที่เกี ่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำรายงานและนำเสนอ  
การปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม 

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

 

3(640) 

2.3.2 กลุ่มสหกิจศึกษา 

7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช  
Cooperative Education Preparation in Crop Production  
         หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี ่ยวข้อง ความรู้พื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื ้นฐาน 
ในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ  
การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอการเขียนรายงาน 

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

 
 

2(1-2-3) 
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7304801 สหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช  
Cooperative Education in Crop Production 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

สำหรับการผลิตพืช 
Pre-requisite : 7303801 Cooperative Education Preparation in 

Crop Production 
การปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ 
Working practice as a temporary employee, accomplishing 

assigned projects, including reports and presentations 
 

6(640) 

หมายเหตุ  
  1) หากนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มสหกิจศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2) กรณีนักศึกษาผ่านการเรียนในรายวิชา 7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับ 
การผลิตพืชแล้ว แต่ไม่สามารถไปสหกิจศึกษาหรือเหตุผลใดก็ตาม นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 5003872 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 2 โดยไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชา 5003871 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 1 
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3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิและสาขาวิชาของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง คุณวุฒิและสาขาวิชา 
การสำเร็จการศึกษา ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 
สถาบัน ปี พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 

1. นายคริษฐ์สพล หนูพรหม 
 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. พืชศาสตร์ (โทควบเอก) 
กษ.บ. ส่งเสรมิการเกษตร 
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

2557 
2555 
2550 

30 30 30 30 30 

2. นางสาวศุภัครชา อภริติกร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. พืชศาสตร ์
วท.ม. เกษตรศาสตร ์
วท.บ. พืชศาสตร์  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัแม่โจ้  

2558 
2546 
2541 

30 30 30 30 30 

3. นายจักรกริช อนันตศรณัย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. ชีววิทยา (เทคโนโลยีชีวภาพ) (โทควบเอก) 
วท.บ. ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2550 
2541 

30 30 30 30 30 

4. นางสาวอมรรตัน์ ชุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) 
วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน 
วท.บ. เกษตรศาสตร์ (เกยีรตินยิมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
2547 
2542 

30 30 30 30 30 

5. นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน์ อาจารย ์ Ph.D. Agronomy 
วท.ม. เกษตรศาสตร ์
วท.บ. เกษตรศาสตร ์

The University of Wyoming, USA 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2548 
2537 
2530 

30 30 30 30 30 

 



70 
 

70 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
  เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้  
  1. หน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา, กรม

ส่งเสริมการเกษตร, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร ์ , โครงการฟาร ์มต ัวอย ่างตามพระราชดำร ิ ในสมเด ็จพระนางเจ ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นต้น  

  2. หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท กฤษฎิ์สมัย แพลนเทชั่น, บริษัท GREEN RIVER HOLDING 
(Thailand) CO.,LTD, ไพรวัลย์ เมล่อน ฟาร์ม เป็นต้น  

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
4.1 คำอธิบายโดยย่อ  

  การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มี 2 กลุ่ม นักศึกษาต้องเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้  
 1. กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 1 และรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับผลิตพืช 2 รวมจำนวน  
5 หน ่วยก ิต และรายว ิชาการฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพสำหร ับการผล ิตพ ืช จำนวน 3 หน ่วยกิต  
(640 ชั่วโมง) ณ หน่วยงาน/สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชและหรือธุรกิจเกษตร โดยเป็นการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน/สถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากการทำงานใน
สาขาวิชาชีพที่เรียนและมีการปรับตัวให้สามารถทำงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา ภายใต้การดูแลของตัวแทน
หน่วยงาน/สถานประกอบการและอาจารย์ 

 2. กลุ่มสหกิจศึกษา รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช จำนวน 2 หน่วยกิต 
และรายวิชาสหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช จำนวน 6 หน่วยกิต (640 ชั ่วโมง) ณ หน่วยงาน/สถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากการทำงานในสาขาวิชาชีพที่เรียน
และการปรับตัวให้สามารถทำงานได้เมื่อสำเร็จการศึกษา การเรียนสหกิจศึกษานั้นจะปฏิบัติงานจริงเสมือนเป็น
พนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย วิจัย หรือการทำโครงงาน
แก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของตัวแทนของหน่วยงาน/สถานประกอบการและอาจารย์ 
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   4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 
ฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา 

1. มีว ิน ัย ตรงต่อเวลา ร ับผ ิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  ✓ ✓ 

2. มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู ่คณะ 
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

✓ ✓ 

3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ 
ในฐานะผู ้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของ
วิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

✓ ✓ 

4. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี ✓ ✓ 

5. มีความรู ้ในวิธีการและการใช้เครื ่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมในการทำงาน ✓ ✓ 

6. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื ่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 ✓ 

7. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ 

 ✓ 

8. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี  ✓ 
9. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ 

ความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
 ✓ 

10. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่าง
มีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ✓ 

11. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู ้ทางด้านเทคโนโลยี
เพิ ่มเติมได้ด ้วยตนเอง เพื ่อการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

✓ ✓ 

12. สามารถเป ็นผ ู ้ร ิ เร ิ ่มแสดงประเด ็นในการแก ้ ไขสถานการณ์  
เช ิงสร้างสรรค์ทั ้งส ่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั ้งแสดงจ ุดยืน 

 ✓ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ (มคอ.1) 
ฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา 

อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

13. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู ้ทางด้าน
เทคโนโลยีทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 ✓ 

14. รู ้จ ักบทบาท หน้าที ่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ ่ม สามารถปรับตัวและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

✓ ✓ 

15. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน 
ด้านเทคโนโลยี และการรักษาสภาพแวดล้อม ✓ ✓ 

16. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ✓ 

17 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 ✓ 

18. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและทางลาย
ลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนำเสนอ
ที่เหมาะสม 

✓ ✓ 

19. สามารถใช้เครื ่องมือการคำนวณและเครื ่องมือทางเทคโนโลยี  
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ ✓ ✓ 

20. มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยี
เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ✓ ✓ 

21. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ✓ ✓ 
22. มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน 

(project oriented) 
 ✓ 

23. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ✓ ✓ 
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4.3 ช่วงเวลา 

            ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน   
  รายวิชา 5001871 การฝึกปฏิบัติทักษะทางเทคโนโลยีการเกษตรแบบบูรณาการ  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
  เรียนรู้ทักษะ กลุ่มชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ     
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
  เรียนรู้ทักษะ กลุ่มชุดวิชาเลือกเรียน 1 ชุดวิชา  
  รายวิชา 5003871 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 1  
  รายวิชา 7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช  
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
  รายวิชา 5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 2    
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
  รายวิชา 5004871 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช  
  รายวิชา 7304801 สหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช  

4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 
ตามเวลาทำงานของหน่วยงาน/สถานประกอบการที ่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกงานรวม 

ครบตามกำหนด  
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ  

การทำโครงการ รายวิชาโครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช มีจำนวน 1 
หน่วยกิต รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช มีจำนวน 3 หน่วยกิต โดยจัดแบ่ง
นักศึกษาในการทำโครงการ กลุ่มละ 2-3 คน โดยทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ ตามโจทย์ที่นักศึกษาสนใจ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการนำเสนอโครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการ นำเสนอผลงานโครงการฯ ในรูปแบบรายงานและการนำเสนอในที่ประชุม ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของคณะกรรมการ และต้องผ่านการประเมินผลงานโครงการฯ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 
5.2.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับ 

ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
5.2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน 
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5.2.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5.2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ 
5.2.6 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
5.2.7 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  เพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
5.2.8 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัว 
ได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

5.2.9 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ 
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.2.10 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

5.2.11 มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย 
การเลือกใช้สื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม 

5.2.12 มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

5.2.13 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน 
5.3  ช่วงเวลา  

            ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
5.4  จำนวนหน่วยกิต 
 3(0-6-3) 
5.5  การเตรียมการ 

5.5.1 อาจารย์ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาเป็น  
ผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ      

5.5.2 อาจารย์จัดตารางเวลาเพ่ือให้คำปรึกษาและติดตามการทำงานของนักศึกษา 
5.5.3 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งาน 
5.5.4 มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การทำงานนอกเวลา 
5.5.5 มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์และในห้องปฏิบัติการ

ของคณะ 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา 

และคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทำงานโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยและ

ตรวจสอบเอกสารรายงาน 
5.6.3 ประเมินการนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอร์และชิ้นงาน โดยอาจารย์ประจำวิชา  

และคณะกรรมการพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
5.6.4 ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน ผลงานที่เกิดขึ้น 

ในแต่ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
1. มีความชำนาญทักษะทาง
วิชาชีพ อาทิเชน่ 

- การวางแผนการผลิตและ
จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
แปรรูปทางการเกษตร 

- การวางแผนการวิจัยทาง
การเกษตร 

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 
180 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร เช่น 
1. ร่วมกิจกรรมการผลิตและจำหน่าย

ผลผลติจากการเกษตรทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยั 

2. ร่วมกิจกรรมพัฒนาการฝึกทกัษะ
ปฏิบัติการ 

3. ร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวด
งานวิจยัทางการผลิตพืชและ
นวัตกรรมทางการเกษตร 

PLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจรติ 
มีวินัย เสียสละ มีภาวะความเปน็
ผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจติสาธารณะ 
มีจิตสำนึกในการเปน็ผูป้ระกอบการ 

PLO2 มีความรู้พื้นฐานทางดา้น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และการจัดการด้านการผลิต 
และธุรกิจการผลิตพชื 

PLO3 มีความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
ประกอบธุรกิจการผลิตพชืและ
ทักษะพื้นฐานที่จำเปน็ต่อการเปน็
ผู้ประกอบการได ้

PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตพชื 
ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามจรรยาบรรณของนักผลติอาหาร 
ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลติพืช  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลกัสูตร (PLOs) 
PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ

ทักษะในการทำงานร่วมกับสถาน
ประกอบการได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้
สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติพืช
กับศาสตร์อ่ืนได ้

PLO7 สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้อง
ตามหลักการทฤษฎีได้อย่าง
เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการ
ปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชในยุคดิจิทลัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

1. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 80 

2. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO9 สามารถใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร
ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 3. มีทักษะการใช้ภาษาที่ 3 

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 
เช่น  ภาษามาเลย์  
หรือ ภาษาอินโดนีเซีย 

1. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษา
มาเลย์หรือภาษาอินโดนีเซีย  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

2. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ 
4. มีสมรรถนะดิจิทัล  1. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะสมรรถนะ

ดิจิทัลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
2. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตพชื 
ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามจรรยาบรรณของนักผลติอาหาร 
ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการผลติพืช  

PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏบิัตงิาน
ด้านการวางแผนการผลติ และ
การจัดการในธุรกิจเกษตรขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
และเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การผลิตพืชท้องถิ่นได ้



77 
 

77 

2.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 
PLO1 แสดงออกถึงความซื ่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตามที่ดี  

มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ 
PLO2 มีความรู้พื ้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิตและธุรกิจ  

การผลิตพืช 
PLO3 มีความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการประกอบธุรกิจการผลิตพืชและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อ 

การเป็นผู้ประกอบการได้ 
PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตพืชที ่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณของ 

นักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืช 
PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการผลิต และการจัดการในธุรกิจเกษตร

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตพืชท้องถิ่นได้ 

PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชกับศาสตร์อ่ืนได้ 

PLO7 สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี  
การผลิตพืช ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO8 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ มีความรับผิดชอบ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

PLO9 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
และตรงประเด็น 

PLO10 มีแนวคิดผู้ประกอบการ สามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจเกษตร และสามารถริเริ่มสร้างสรรค์
ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลผลิต ตลอดจน  
การสร้างสรรค์ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)  
  3.1 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
PLO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีวินัย เสียสละ มีภาวะความเป็นผู ้นำ
และผู้ตามที่ดี มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก
ในการเป็นผู้ประกอบการ 

(1) กำหนดข้อตกลงร่วมกันเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัย การตรง
ต่อเวลา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา สร้างการ
รับรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักในความสำคัญ
ของความซื่อสัตย์ มีวินัย เสียสละ มีความรับผิดชอบ และ
มีจิตสาธารณะ 

(3) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อปลูกฝังความมีวินัย ความรับผิดชอบ 
และมีจิตสาธารณะ 

(4) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามี
ความรักในองค์กรและมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน
การส่งงานที่ได้มอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด การมี
ระเบียบวินัย และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงานผู้อื่น 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

โดยประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
(4) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมในการปฏ ิบ ัต ิ งานรวมถ ึงความเข ้าใจใน
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี  

(5) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการ
ทำงานกล ุ ่ม การนำเสนอผลงานกล ุ ่ม และการไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตพืชที่
ม ีค ุณภาพและม ีความปลอดภ ัยตาม
จรรยาบรรณของนักผลิตอาหาร ตลอดจน

(1) สร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญ
ของคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้ง
สอดแทรกความรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณใน

(1) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงานผู้อื่น 
(2) การทดสอบย่อย 
(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(4) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต
พืช 

การประกอบอาชีพ และมีความร ับผ ิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบการวิชาชีพ  

(2) มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ 

(3) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย 
การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง 

(4) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การประกอบธุรกิจเกษตร ให้นักศึกษาได้ศึกษาและฝึก
อภิปรายในชั้นเรียน 

(5) ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู ้ที ่ม ีมาวิเคราะห์เพ่ือ
แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ 

(6) ส่งเสริมกิจกรรมที ่ต ้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 

(7) ฝึกปฏิบัติทั ้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

(5) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์
มอบหมาย 

(6) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ 
(7) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างปลอดภัย 
(8) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการ

ทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงานกลุ่ม  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(8) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

(9) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
2. ด้านความรู้   
PLO2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิต
และธุรกิจการผลิตพืช 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่มย่อย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมถึง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั้งใน
รูปแบบการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติ
ความเห็นของกลุ่ม 

(2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย 
การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง 

(3) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 

(4) จัดกิจกรรมสัมมนาเพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์หรือ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

(5) ฝึกปฏิบัติทั ้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึง

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(3) ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน 
(4) ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

เช่น ผลงานของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร 
การประดิษฐ์นวัตกรรมทางการเกษตร และการสัมมนา 
เป็นต้น  

(5) ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ 

(6) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล 

(7) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

(6) จัดฝึกประสบการณ์การเรียนรู ้ในภาคปฏิบัติ เพื ่อให้
นักศึกษาสามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง 

(8) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย 

(9) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
(10)  ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ 
 

PLO3 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ 
ธุรกิจการผลิตพืชและทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็น
ต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การใช้กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่มย่อย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมถึง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั ้งใน
รูปแบบการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติ
ความเห็นของกลุ่ม 

(2) ฝึกปฏิบัติทั ้งรายกลุ ่มและรายบุคคลเพื ่อให้นักศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

(3) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การประกอบธุรก ิจเกษตร ให ้น ักศึกษาได ้ศ ึกษาและ
วิเคราะห์ตามโจทย์ที่กำหนด 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(3) ประเมินจากการจัดทำรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
(4) ประเมินผลจากการปฏิบัติในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(4) จัดวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการผลิตพืช  

(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยให้นักศึกษามี
การฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติทั ้งภายใน
มหาวิทยาลัย และร่วมกับสถานประกอบการ  

PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตพืชที่
ม ีค ุณภาพและม ีความปลอดภ ัยตาม
จรรยาบรรณของนักผลิตอาหารตลอดจน
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืช 

(1) สร้างการรับรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักในความสำคัญ
ของคุณภาพและความปลอดภัยของการผลิต รวมทั้ง
สอดแทรกความรู้และกิจกรรมเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณใน
การประกอบอาช ีพ และม ีความร ับผ ิดชอบในฐานะ
ผู้ประกอบการวิชาชีพ  

(2) มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ 

(3) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย 
การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง 

(4) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การประกอบธุรกิจเกษตร ให้นักศึกษาได้ศึกษาและฝึก
อภิปรายในชั้นเรียน 

(1) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการสอบและการคัดลอกงาน
ผู้อื่น 

(2) การทดสอบย่อย 
(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(4) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
(5) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์

มอบหมาย 
(6) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ 
(7) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างปลอดภัย 
(8) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการ

ทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงานกลุ่ม  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(5) ให้ลงมือปฏิบัต ิจริงโดยนำความรู ้ที ่ม ีมาวิเคราะห์เพ่ือ

แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ 
(6) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก 
(7) ฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

(8) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

(9) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการวางแผนการผลิต และการจัดการ
ในธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ และเพิ ่มมูลค่าให ้แก่
วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การผลิตพืชท้องถิ่นได้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที ่หลากหลาย เช่น การใช้กรณีศึกษา 
อภิปรายกลุ่มย่อย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมถึงเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบ
การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติความเห็น
ของกลุ่ม 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพด้านการผลิตพืช และการปฏิบัติสหกิจศึกษาสำหรับ
การผลิตพืช  

(4) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์
มอบหมาย และรายงานการปฏิบัติการ 



84 
 

84 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย 

การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง 
(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน โดยจัดให้มีการเรียนรายวิชา
การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร
แบบบูรณาการในสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาเตรียม
ความพร้อมด้านวิชาชีพ 

(4) ให้การส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน 

(5) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี 

(6) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื ่องมือทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

(7) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  จากกรณีศึกษา
หรือสถานการณ์จำลอง  

(5) ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ 

(6) ประเมินจากทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างปลอดภัย 

(7) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 
(8) ประเมินจากผลการรายงานการปฏิบัติการ 
(9) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ 
 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการวางแผนการผลิต และการจัดการ
ในธุรกิจเกษตรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

(1) มอบหมายงานโดยการให้นักศึกษามีการเลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี  

(1) ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน 
(2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(3) ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
ขนาดใหญ่ และเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตพืช
ท้องถิ่นได้ 

(2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น กรณีศึกษาการพัฒนาการ
ผลิตพืชท้องถิ่น การวางแผนจัดการและการแปรรูปให้แก่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

(3) จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบจากพืชท้องถิ่น 
เช่น การบรรยายโดยวิทยากรเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิต 

(4) ให้ลงมือปฏิบัต ิจร ิงโดยนำความรู ้ท ี ่ม ีมาว ิเคราะห ์เพ่ือ
แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ  ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 

(5) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กันและมีภาวะผู้นำ 

(6) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เช่น การบรรยายโดยวิทยากร การศึกษาดูงาน 
การลงพ้ืนที่เพ่ือหาโจทย์ชุมชน 

(7) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล  

(4) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล 

(5) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิดเห ็นในประเด ็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย ่าง
เหมาะสมผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน 
 

PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และ
ท ักษะในการทำงานร ่ วมก ับสถาน

(1)  กำหนดข้อตกลงร่วมกันเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัย การตรงต่อ
เวลา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย /

(1) ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในระหว่างการฝึก
ประสบการณ์  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
ประกอบการได ้อย ่างเหมาะสม  และ
สามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชกับศาสตร์อ่ืนได้ 

องค์กร และจัดกิจกรรมเพื่อฝึกภาวะความเป็นผู้นำและฝึก
การรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

(3) มอบหมายงานโดยการให้นักศึกษามีการเลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหาและสามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี  

(4) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีการ
ส่งเสริมให้กำลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ 
เสียสละ และทำประโยชน์ต่อสังคม 

(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

(6) จัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความ
พร้อมด้านวิชาชีพ 

(7) ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู ้ที ่ม ีมาวิเคราะห์เพ่ือ
แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ  

(8) จัดให้มีการเรียนรู ้รายวิชาโครงงานและสัมมนา เพื ่อให้
นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล 

(2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

(3) ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
เช่น รายงานงานวิจัยหรือการสัมมนา เป็นต้น  

(4) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัต ิของ
นักศึกษา 

(5) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล 

(6)  ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิดเห ็นในประเด ็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย ่าง
เหมาะสมผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน 

(7) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศน์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(9) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

กันและมีภาวะผู้นำ 
(10) ให้การส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์ 
กับสถานประกอบการ 

(11) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี 

PLO7 สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้อง
ตามหลักการทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับ
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) สอนสอดแทรกเนื ้อหา ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี ่ยวกับ
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

(2) จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น กรณีศึกษา
หรือสถานการณ์จำลอง การอภิปราย นำเสนอ 

(3) สอนโดยให้ความรู้ในภาพรวมก่อนเข้าสู่บทเรียน การอธิบาย
ระหว่างเรียน และการสรุปความรู้หลังเรียน 

(4) สอนโดยเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม เชื่อมโยงความรู้
จากวิชาหนึ่งไปสู ่อีกวิชาหนึ่ง และเชื ่อมโยงทฤษฎีสู ่การ
ปฏิบัติการ 

(5) สอนด้วยวิธีการผสมผสาน ได้แก่ การบรรยายประกอบสื่อ
เทคโนโลยีและเอกสารประกอบการสอน การฝึกปฏิบัติ  

(1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็น  
(2) การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน 
(3) การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(4) คุณภาพของรายงาน การนำเสนอ และผลงาน 
(5) การตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น 
(6) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
(7) การนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เช่น ผลงาน

ของโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการผลิตพืช นวัตกรรม
ทางการเกษตร และการสัมมนา เป็นต้น  

(8) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
การเรียนแบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
เรียนโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 

(6) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

(7) การอภิปราย การนำเสนอ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(8) มอบหมายงานสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
(9)  มอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา 

หรือสถานการณ์จำลอง 
(10)  ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู ้ที ่ม ีมาวิเคราะห์เพ่ือ

แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ 
(11)  สอนให้รู ้จักการอธิบายอย่างมีเหตุมีผลและมีการอ้างอิง

เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
(12)  สอนแบบกลุ่มร่วมมือ เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม 
(13)  ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกจัดรูปแบบ 
(14)  การเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
(15)  การมอบหมายงาน 

(9) ประเมินจากการนำเสนอ การแก้ปัญหา การตอบคำถาม และ
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น รวมทั้งความสามารถในการ
อธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

(10)  สังเกตจากพฤติกรรม 
(11)  ประเมินจากการสื ่อสารด้วยภาษาพูดขณะเรียน การ

นำเสนอและการร่วมกิจกรรม 
(12)  ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการ

ทำงานกลุ่ม  
(13)  ประเมินจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้ อหาในงานที่

ได้รับมอบหมาย 
(14)  ประเมินจากการนำเสนอ และการตอบคำถาม 
(15)  ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล 
(16)  ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ

คิดเห ็นในประเด ็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย ่าง
เหมาะสม 

(17)  ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(16)  เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากกรณีศึกษา

หรือสถานการณ์จำลอง  
(17)  จัดกิจกรรมสัมมนาเพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์หรือ

ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
(18)  สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
PLO8 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์
ท ี ่ด ี  สามารถทำงานร ่วมก ับผ ู ้อ ื ่นได้   
มีความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ ปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทัน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

(1) จัดกิจกรรมเพื ่อฝ ึกภาวะความเป็นผ ู ้นำและฝึกการ
รับผิดชอบในการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

(2) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 

(3) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กันและมีภาวะผู้นำ 

(5) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือปลูกฝังทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

(6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน
และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี 

(1) ประเมินจากการมีภาวะความเป็นผู ้นำและการเข้าร่ วม
กิจกรรมทั ้งในและนอกคณะ โดยพร้อมเพรียงกันของ
นักศึกษา 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมาย 
โดยประเมินเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

(3) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็น
ผู้นำและผู้ตามขณะทำกิจกรรมร่วมกัน 

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการ
ทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงานกลุ่ม  

(5) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
พร้อมทั้งสามารถอธิบาย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(7) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน เพื่อปลูกฝังให้

นักศึกษามีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

แก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแนะนำ
แนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได ้

(6) ผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน 
5. ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO7 สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้อง
ตามหลักการทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับ
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช 
ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา รวมถึงมี
การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
มีการส่งเสริมให้กำลังใจนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความเสียสละ และทำประโยชน์ต่อสังคม 

(2) ประเมินจากความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานรวมถึงความเข้าใจในผลกระทบ
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 

(3) มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ 

(4) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย 
การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง 

(5) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

(6) ให้ลงมือปฏิบัติจร ิงโดยนำความรู ้ที ่ม ีมาว ิเคราะห์เ พ่ือ
แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(3) ประเมินจากการจัดทำรายงาน ผลงาน ในชั้นเรียน รายงาน

การปฏิบัติการ 
(4) ประเมินจากการนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 

เช่น รายงานงานวิจัยหรือการสัมมนา เป็นต้น  
(5) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์

มอบหมาย 
(6) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ ความสามารถในการเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานรวมถึงความเข้าใจ
ในผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 

(7)  ผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน 
(8)  ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(7) จัดให้มีการเรียนรู ้รายวิชาโครงงานและสัมมนา เพื ่อให้

นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล 
(8) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
(9) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
(10) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  จากกรณีศึกษา

หรือสถานการณ์จำลอง  
(11) ฝึกปฏิบัติทั ้งรายกลุ ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามี

ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

(12) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน 
(13) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 

PLO9 ส า ม า ร ถ ใ ช ้ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษสำหรับการส ื ่อสารในการ
ประกอบอาช ีพได ้ อย ่ างถ ู กต ้ องและ 
ตรงประเด็น 

(1) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 

(2) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก 

(1) ประเมินจากการนำเสนอ และการจัดทำรายงานที่อาจารย์
มอบหมาย 

(2) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(3) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากกรณีศึกษา

หรือสถานการณ์จำลอง  
(4) เน้นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันทั้งในรูปแบบการแสดง
ความคิดเห็นส่วนตัว และการสรุปมติความเห็นของกลุ่ม 

(5) เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงาน 
(6) ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 

(3) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
พร้อมทั ้งสามารถอธิบาย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแนะนำ
แนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได้ 

(4) สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา 
(5) ผลการนำเสนอโครงงานและเล่มรายงาน 

6. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
PLO8 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์
ท ี ่ด ี  สามารถทำงานร ่วมก ับผ ู ้อ ื ่นได้   
มีความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ ปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทัน
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

(1) จ ัดก ิจกรรมเพ ื ่อฝ ึกภาวะความเป ็นผ ู ้นำและฝ ึกการ
รับผิดชอบในการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความกระตือรือร้น
ในการติดตามและสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

(2) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย 
การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง 

(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(4) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด
โอกาสให้ผู ้เรียนได้แสดงความคิดเห็น มอบหมายงานใน 
การสืบค้นข้อมูลมานำเสนอและ อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

(1) การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
(2) คุณภาพของรายงาน การนำเสนอ และผลงาน 
(3) การตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็น 
(4) ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 
(5) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
(6) การนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า  
(7) ประเมินจากการนำเสนอ การแก้ปัญหา การตอบคำถาม 

และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น รวมทั้งความสามารถ
ในการอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

(8) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็น
ผู้นำและผู้ตามขณะทำกจิกรรมร่วมกัน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(5) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

และมีภาวะผู้นำ 
(6) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก 
(7) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

และให้แนวทางในการปรับตัวที่ดี 
(8) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ  จากกรณีศึกษา

หรือสถานการณ์จำลอง  
(9) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้

ด้านเทคโนโลยี 
(10) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(11) ฝึกปฏิบัติและจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ในภาคปฏิบัติ 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหาร
ความเสี่ยง และการรปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน  

(12) ให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 

(9) ประเมินจากการสื่อสารด้วยภาษาพูดขณะเรียน การนำเสนอ
และการร่วมกิจกรรม 

(10) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการ
ทำงานกลุ่ม  

(11) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(12) ประเมินจากความสามารถนำเครื่องมือที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ 

(13) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
พร้อมทั้งสามารถอธิบาย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแนะนำ
แนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได้ 

(14) สังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษา 
(15) ประเมินผลจากสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ 

PLO10 มีแนวคิดผู้ประกอบการ สามารถ
วางแผนในการดำเนินธุรกิจเกษตร และ
สามารถร ิ เร ิ ่ มสร ้ างสรรค ์ ในการคิ ด 

(1) สอนสอดแทรกเนื ้อหา ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี ่ยวกับ
จรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 

(1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็น  
(2) การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน 
(3) การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิด
ใหม่ในการพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการ
สร ้างสรรค์ธ ุรก ิจเกษตรสมัยใหม ่ตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

(2) สอนโดยใช้กรณีศึกษาหรือสถานการณ์จำลอง การอภิปราย 
นำเสนอ 

(3) มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งการบรรยาย 
การอภิปรายการฝึกปฏิบัติจริง 

(4) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(5) มอบหมายงานสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
(6) มอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา 

หรือสถานการณ์จำลอง 
(7) ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู ้ท ี ่ม ีมาวิเคราะห์เพ่ือ

แก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ 
(8) มีการอภิปรายในประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  
(9)  สอนให้รู ้จักการอธิบายอย่างมีเหตุมีผลและมีการอ้างอิง

เพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ การถามตอบ 
(10) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 
(11) เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

กันและมีภาวะผู้นำ 

(4) คุณภาพของรายงาน การนำเสนอ และผลงาน รายงานการ
ปฏิบัติการ 

(5) ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 
(6) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
(7) การนำเสนอผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า เช่น ผลงาน

ของโครงการพิเศษ นวัตกรรมการเกษตร และการสัมมนา 
เป็นต้น  

(8) ประเมินจากการนำเสนอ การแก้ปัญหา การตอบคำถาม 
และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น รวมทั้งความสามารถ
ในการอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

(9) ประเมินจากความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในการ
ทำงานกลุ่ม  

(10) ประเมินจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  ชัดเจน  และเกิดประสิทธิผล 

(11) ประเมินทักษะในการนำเสนอผลงานและการแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

(12) ประเมินจากความสามารถนำเคร ื ่องม ือที ่ม ีอย ู ่มา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
(12) ส่งเสริมกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก 
(13) ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

และให้แนวทางในการปรับตัวที่ด ี
(14) เสริมทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง  ๆจากกรณีศึกษา

หรือสถานการณ์จำลอง  
(15) จัดกิจกรรมสัมมนาเพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์หรือ

ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
(16) สนับสนุนให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
(17) ฝึกปฏิบัติทั ้งรายกลุ ่มและรายบุคคลเพื ่อให้นักศึกษามี

ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึง
เทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

(18) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(19) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษา

สามารถบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานให้นักศึกษา 
ได้ปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 

(13) ประเมินจากทักษะการใช้เครื ่องม ือและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัย 

(14) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
พร้อมทั้งสามารถอธิบาย วิเคราะห์ปัญหาที่เกิด วิธีการ
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม และสามารถ
แนะนำแนวทางในการป้องกันปัญหาต่อไปได้ 

(15) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ  ประเมินผลจากสถาน
ประกอบการและอาจารย์นิเทศ 
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3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (TQF)  
 3.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

3.2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีความ
พอเพียงเป็นฐานในการดำเนินชีวิต 

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
(4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

(1)  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และ
ความซื่อสัตย์สุจริต 

(2)  ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกิดจากการยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม 

(3)  ฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้าชั้นเรียนตรงต่อ
เวลา การแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

(4)  อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักศึกษา      

(5)  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 
3.2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรียน 

(2)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาท้ังในและนอกชั้นเรียน 

(3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

(4)  ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ 
ในขณะเรียน 

 3.2.1.2 ด้านความรู้ 
3.2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู ้ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที ่เป็นพื ้นฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
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(2)  มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจหลักการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพื้นฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

(3)  สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ จากแหล่ง
ที่หลากหลาย 

(4)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง  เพื่อยกระดับ 
การพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 

(5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 

(6)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น  อันจะ
นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 

3.2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   
(1)  เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก 
(2)  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ 
(3)  ให้ความสำคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
(4)  เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
(5)  สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ 
(6)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
(7)  บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษานำเสนอความคิดเห็น และ

ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
(8)  มีความรู ้ความเข้าใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที ่เป็นพื ้นฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
3.2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
เช่น ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

(2)  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ทำ แบบฝึกหัด การสอบย่อยสอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค 

(3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

(4)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
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3.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาโดยมีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  

(2)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และกำหนด
แนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือ
การพัฒนาตนเอง 

(3)  มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้ 
(4)  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแก้ปัญหา 
3.2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

(1)  เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการตั้งคำถาม ฝึกการคิดในหลากหลายรูปแบบ 

(2)  เน้นการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
(3)  จัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน 

(4)  สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
3.2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1)  สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ ความตั้งใจในการ
แสวงหาความรู้ 

(2)  สังเกตวิธีคิดในการตั้งคำถาม หาคำตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา 

(3)  อาจารย์จัดสอบเพื่อประเมิน 

3.2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและรู้ถึง
คุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 

(2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

(3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที ่ และความ
รับผิดชอบ 

(4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

(5)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
(6)  มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
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3.2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 
(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

(2)  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(3)  สอนเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได ้

(4)  สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีน้ำใจต่อผู้อื่น 

(5)  สอนเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม 
3.2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาท้ังในและนอกห้องเรียน 

(2)  ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพ่ือนนักศึกษา 

(3)  ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างจัดกิจกรรม 

(4)  แบบฝึกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

3.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพื้นฐานของ
หลักการทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

(2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน  

(3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 

(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์ บน
หลักการทางวิชาการได้ 

(5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
3.2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
และสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  จัดการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ 
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(3)  สอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

(4)  บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่าง 
(5)  มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และทำกิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
(6)  แนะนำนักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้สอนได้ และศึกษาจาก 

website สื่อการสอน e–learning ได้ 
3.2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

(2)  ประเมินผลจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(3)  ประเมินผลจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

(4)  การนำเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

(5)  แบบฝึกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

(6)  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอผลงาน 

3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3.2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม  

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลำดับ ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล องค์กร 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
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3.2.2.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนฐานการบริหาร

จัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี  

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี  

(3) มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการทำงาน  
(4) สามารถบูรณาการความรู ้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
(5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์ แก้ไขปัญหาในการ

ปฏิบัติงานจริงได้  
3.2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

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

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์  
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
3.2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู ้ในสาขาวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม  

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู ้อื ่นทั ้งในฐานะผู้นำและผู ้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร  
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(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 

3.2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ  
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ

ความหมาย การเลือกใช้สื่อในการนำเสนอท่ีเหมาะสม  
(4) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพสาขา

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้  
3.2.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 

(1) มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  

(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง  

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

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป           
               

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน           
               

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย           
               

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย ์           
               

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซยี           
               

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น           
               

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหล ี           
               

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

GESH201 ทักษะชีวิต                          

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                          

GESH203 มนุษย์กับความงาม                          

GESH204 วัยใส ใจสะอาด                             
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GESH205 นักสืบชุมชน                          

GESH206 มนุษยชาต ิ                          

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร ์                          

GESH208 นวัตกรรมทำเองได ้                          

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ ์
               ท้องถิ่นสมัยใหม่ 

                         

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคม  
 สมัยใหม ่

                         

GESS302 ท้องถิ่นของเรา                          

GESS303 อาเซียนร่วมใจ                          

GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อ  
 การพัฒนาท่ียั่งยืน 

                         

GESS305 เจ้าสัวน้อย                          

GESS306 กฎหมายกับการสร้าง 
 ความเป็นพลเมืองที่ด ี
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รายวิชา 

1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

GESC401 การคิดในยุคดิจิตอล                          

GESC402 โปรแกรมประยุกต์  
 สำนักงานอัตโนมตั ิ

                         

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับ 
 สิ่งแวดล้อม 

                         

GESC404 สุขภาพทันยุค                          

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล                          

GESC406 รู้ทันโลก                          

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                          

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน ์                          
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3.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา (Courses) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes; PLOs) 
3.4.1 หมวดวิชาเฉพาะ (ตามกลุ่มวิชา) 

รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
5001170 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับ

เทคโนโลยีการเกษตร           R/U 

5001171 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร           R/U 

5001172 หลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช           R/U 
5001173 ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตรส์ำหรับการผลิตพืช           R/U 
5001174 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับ

เทคโนโลยีการเกษตร 
          R/U 

5002170   คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร           R/U 
5003970 พื้นฐานการวิจัยสำหรับเทคโนโลยกีารผลิตพืช           R/U/App/Ana/E/C 
วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี) 
5001871 การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐาน 

สำหรับเทคโนโลยีการเกษตรแบบบูรณาการ 
          R/U/App/Ana/E/C 

5011170 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย           R/U/App/Ana/E/C 
5011171    ปฏิบัติการเทคโนโลยดีินและปุ๋ย           R/U/App/Ana/E/C 
5082170 เทคโนโลยีการจดัการศัตรูพืช           R/U 
5082171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศตัรูพืช           R/U/Ana/E 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
5161170     เทคโนโลยีการผลติพืชสวน           R/U/Ana/E 
5161171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน           R/U/Ana/E 
5163672 เทคโนโลยีการผลติพืชไร ่           R/U/Ana/E 
5163673 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่           R/U/Ana/E 
5172270 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว           R/U 
5172271 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว           R/U 
5172670 ปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ประยุกต์ใช้ทางการผลติพืช 
          R/U 

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับเรียน)  

5002171 สภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร           R/U/Ana/E 
5002172 การบริหารจัดการฟารม์           R/U/App/Ana/E 
5003175 หลักการเลี้ยงสัตว์และสตัว์น้ำเบื้องต้น           R/U/Ana/E 
5171171 ปฏิบัติการเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และ

ขยายพันธุ์พืช           R/U 

5172170 การผลิตเมลด็พันธ์ุ           R/U/Ana/E 
5172171 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธ์ุ           R/U/Ana/E 
5202171 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร           R/U/App/Ana/E/C 
ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมอือาชีพ 

5162870     เทคโนโลยีการผลติปาล์มน้ำมัน           R/U/Ana/E 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
5162871 ปฏิบัติการสรา้งและจดัการสวนปาล์มน้ำมัน

อย่างมืออาชีพ 
          R/U/App/Ana/E/C 

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือกเรียน) 
ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตยางพาราอย่างย่ังยืน 

5163670 เทคโนโลยีการผลติยางพารา           R/U/Ana/E 
5163671      ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอยา่งยั่งยืน           R/U/App/Ana/E/C 
ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP  
5163570 เทคโนโลยีการผลติทุเรยีน           R/U/Ana/E 
5163571 ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคณุภาพตาม

มาตรฐาน GAP           R/U/App/Ana/E/C 

ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร 

5163572 เทคโนโลยีการผลติกาแฟ           R/U/Ana/E 
5163573        ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร           R/U/App/Ana/E/C 
ชุดวิชา การผลิตเห็ดเพ่ือการค้า  
5173470 การผลิตเห็ด           R/U/Ana/E 
5173471 ปฏิบัติการผลิตเหด็เพื่อการคา้           R/U/App/Ana/E/C 
ชุดวิชา การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า  
5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ           R/U/Ana/E 
5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า           R/U/App/Ana/E/C 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
ชุดวิชา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า 

5013170 การผลิตปุ๋ยอินทรยี ์           R/U/Ana/E 
5013171      ปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า           R/U/App/Ana/E/C 
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับเฉพาะสาขา) 
5003971 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติพืช           R/U/Ana/E 
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือกเรียนเฉพาะสาขา) 
5013470 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช           R/U/Ana/E 
5013670 เทคโนโลยีการปลูกพืชไรด้ิน           R/U/Ana/E 
5133170 มาตรฐานและคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร           R/U 
5133171 การส่งเสรมิและถา่ยทอดเทคโนโลยทีางการเกษตร           R/U/App/Ana/E/C 
5133172      เทคโนโลยีการแปรรูปผลติผลทางการเกษตร            R/U/Ana/E/C 
5163170 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน ์           R/U/Ana/E 
5163370 การผลิตพืชผัก           R/U/Ana/E 
5163472 การผลิตและการจัดการกล้วยไม ้           R/U/Ana/E 
5163574 การผลิตไม้ผล           R/U/Ana/E 
5173472 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช           R/U/Ana/E 
5173473 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช           R/U/Ana/E 
5173474 ชีวภัณฑ์พืช           R/U/App/Ana/E/C 
5173475 ผลิตภณัฑ์จุลินทรีย ์           R/U/App/Ana/E/C 
5173476 การผลิตพืชอินทรีย ์           R/U/App/Ana/E/C 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
5173770 การเกษตรทฤษฎีใหม ่           R/U/App/Ana/E/C 
5203170 การตลาดสินค้าเกษตร           R/U/App/Ana/E/C 
วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาโครงงาน 

5003972 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
สำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช           R/U/App/Ana/E 

5003973 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยี
การผลิตพืช           R/U/App/Ana 

กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5003871 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สำหรับการผลิตพืช 1           R/U/App/Ana/E/C 

5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สำหรับการผลิตพืช 2           R/U/App/Ana/E/C 

5004871 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรบัการผลิตพืช           R/U/App/Ana/E/C 
7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

สำหรับการผลิตพืช           R/U/App/Ana/E/C 

7304801 สหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช           R/U/App/Ana/E/C 

หมายเหตุ : 1. สัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรยีนการสอนและประเมนิผลว่าผู้เรยีนบรรลตุามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด 

 2. * Bloom Taxonomy (Cognitive) ของรายวิชาประกอบไปด้วย  R =Remember (ความจำ)  U = Understand (ความเข้าใจ)  App = Apply (การประยุกต์ใช้)   
                      Ana = Analyze (การวิเคราะห์)  E = Evaluate (การประเมินค่า)  C = Create (การสร้างสรรค์)   
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3.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ตามลำดับชั้นปี) 

รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
ชั้นปีที่ 1  
5001170 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับ

เทคโนโลยีการเกษตร           R/U 

5001171 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร           R/U 

5001172 หลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช           R/U 
5001173 ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตรส์ำหรับการผลิตพืช           R/U 
5001174 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับ

เทคโนโลยีการเกษตร 
          R/U 

5001871 การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานสำหรบั
เทคโนโลยีการเกษตรแบบบูรณาการ 

          R/U/App/Ana/E/C 

5011170 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย           R/U/App/Ana/E/C 
5011171    ปฏิบัติการเทคโนโลยดีินและปุ๋ย           R/U/App/Ana/E/C 
5161170 เทคโนโลยีการผลติพืชสวน           R/U/App/Ana/E/C 

5161171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน           R/U/App/Ana/E 
5171171 ปฏิบัติการเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และ

ขยายพันธุ์พืช           R/U 

ชั้นปีที่ 2 

5002170   คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร           R/U 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
5002171 สภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร           R/U/App/Ana/E 
5002172 การบริหารจัดการฟารม์           R/U/App/Ana/E 
5082170 เทคโนโลยีการจดัการศัตรูพืช            R/U 
5082171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศตัรูพืช           R/U 
5162870     เทคโนโลยีการผลติปาล์มน้ำมัน           R/U/App/Ana/E 
5162871 ปฏิบัติการสรา้งและจดัการสวนปาล์มน้ำมัน

อย่างมืออาชีพ 
          R/U/App/Ana/E 

5172170 การผลิตเมลด็พันธ์ุ           R/U/App/Ana/E 
5172171 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธ์ุ           R/U/App/Ana/E 
5172270 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว           R/U 
5172271 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว           R/U 
5172670 ปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การประยุกต์ใช้ทางการผลิตพืช            R/U 

5202171 การเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร           R/U/App/Ana/E 
ชั้นปีที่ 3 

5003175 หลักการเลี้ยงสัตว์และสตัว์น้ำเบื้องต้น           R/U/Ap/Ana/E 
5003871 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการ

ผลิตพืช 1 
          R/U/App/Ana/E 

5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการ
ผลิตพืช 2 

          R/U/App/Ana/E 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
5003970 พื้นฐานการวิจยัสำหรับเทคโนโลยกีารผลิตพืช           R/U/Ana/E/C 
5003972 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

สำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช           R/U/App/Ana/E 

5003973 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับเทคโนโลยี
การผลิตพืช 

          R/U 

5163672 เทคโนโลยีการผลติพืชไร ่           R/U/App/Ana/E 
5163673 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่           R/U/App/Ana/E 
5003971 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลติพืช           R/U/App/Ana/E 
7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

สำหรับการผลิตพืช           R/U/App/Ana/E 

เลือกเรียน 1 ชุดวิชา            
ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตยางพาราอย่างย่ังยืน  

5163670 เทคโนโลยีการผลติยางพารา           R/U/App/Ana/E 
5163671      ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอยา่งยั่งยืน           R/U/App/Ana/E/C 
ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 

5163570       เทคโนโลยีการผลติทุเรยีน           R/U/App/Ana/E 
5163571       ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคณุภาพตาม

มาตรฐาน GAP 
          R/U/App/Ana/E/C 

  
 
 

           



114 
 

114 

รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร 

5163572 เทคโนโลยีการผลติกาแฟ           R/U/App/Ana/E 
5163573 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร           R/U/App/Ana/E/C 
ชุดวิชา การผลิตเห็ดเพ่ือการค้า 

5173470 การผลิตเห็ด           R/U/App/Ana/E 
5173471 ปฏิบัติการผลิตเหด็เพื่อการคา้           R/U/App/Ana/E/C 
ชุดวิชา การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า 

5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ           R/U/App/Ana/E 
5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า           R/U/App/Ana/E/C 
ชุดวิชา การผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือการค้า 
5013170 การผลิตปุ๋ยอินทรยี ์           R/U/App/Ana/E 
5013171 ปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า           R/U/App/Ana/E/C 
เลือกเรียน  
5013470 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช           R/U/App/Ana/E 
5013670 เทคโนโลยีการปลูกพืชไรด้ิน           R/U/App/Ana/E 
5133170 มาตรฐานและคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร           R/U/App 
5133171 การส่งเสริมและถา่ยทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร           R/U/App/Ana/E 
5133172 เทคโนโลยีการแปรรูปผลติผลทางการเกษตร            R/U/App/Ana/E/C 
5163170 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน ์           R/U/App/Ana/E 
5163370 การผลิตพืชผัก           R/U/App/Ana/E 
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รหัสวิชา รายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 
Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) 
5163472 การผลิตและการจัดการกล้วยไม ้           R/U/App/Ana/E 
5163574 การผลิตไม้ผล           R/U/App/Ana/E 
5173472 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช           R/U/App/Ana/E 
5173473 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช           R/U/App/Ana/E 
5173474 ชีวภัณฑ์พืช           R/U/App/Ana/E 
5173475 ผลิตภณัฑ์จุลินทรีย ์           R/U/App/Ana/E 
5173476 การผลิตพืชอินทรีย ์           R/U/App/Ana/E 
5173770 การเกษตรทฤษฎีใหม ่           R/U/App/Ana/E 
5203170 การตลาดสินค้าเกษตร           R/U/App/Ana/E/C 
ชั้นปีที่ 4  
5004871 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรบัการผลิตพืช           R/U/App/Ana/E/C 
7304801 สหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช           R/U/App/Ana/E/C 

หมายเหตุ : 1. สัญลักษณ์ “” หมายถึง มีการจัดการเรยีนการสอนและประเมนิผลว่าผู้เรยีนบรรลตุามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด 

 2. * Bloom Taxonomy (Cognitive) ของรายวิชาประกอบไปด้วย  R =Remember (ความจำ)  U = Understand (ความเข้าใจ)  App = Apply (การประยุกต์ใช้)   
                      Ana = Analyze (การวิเคราะห์)  E = Evaluate (การประเมินค่า)  C = Create (การสร้างสรรค์)   
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3.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes; YLO) 
ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
1  PLO1 แสดงออกถึงความซื ่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตามที ่ดี  

มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ 
PLO2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิตและธุรกิจการ

ผลิตพืช 
PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตพืชที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณของ  

นักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืช 
PLO7 สามารถนำเสนอแนวคิดท่ีถูกต้องตามหลักการทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 
การผลิตพืช ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO8 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ มีความรับผิดชอบ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทันสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

2  PLO1 แสดงออกถึงความซื ่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตามที ่ดี  
มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ 

PLO2 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิตและธุรกิจการ
ผลิตพืช 

PLO3 มีความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการผลิตพืชและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อ 
การเป็นผู้ประกอบการได้ 

PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตพืชที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณของ  
นักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืช 

PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการผลิต และการจัดการในธุรกิจเกษตร
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตพืชท้องถิ่นได้ 

PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่ าง
เหมาะสม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชกับศาสตร์  
อ่ืนได ้

PLO7 สามารถนำเสนอแนวคิดท่ีถูกต้องตามหลักการทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี  
การผลิตพืช ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



117 
 

117 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
PLO10 มีแนวคิดผู ้ประกอบการ สามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจเกษตร และสามารถริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลผลิต 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

3  PLO1 แสดงออกถึงความซื ่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตามที่ดี  
มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ 

PLO2 มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการด้านการผลิตและธุรกิจ  
การผลิตพืช 

PLO3 มีความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการผลิตพืชและทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อ 
การเป็นผู้ประกอบการได้ 

PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตพืชที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณของ  
นักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืช 

PLO5 สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการผลิต และการจัดการในธุรกิจเกษตร
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตพืชท้องถิ่นได้ 

PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชกับศาสตร์  
อ่ืนได ้

PLO7 สามารถนำเสนอแนวคิดที่ถูกต้องตามหลักการทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี  
การผลิตพืช ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO8 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ มีความรับผิดชอบ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทันสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

PLO9 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการประกอบอาชีพได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

PLO10 มีแนวคิดผู ้ประกอบการ สามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจเกษตร และสามารถริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลผลิต 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4 
 
 
 

PLO1 แสดงออกถึงความซื ่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เสียสละ มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตามที ่ดี  
มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ 

PLO4 สามารถอธิบายหลักการผลิตพืชที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามจรรยาบรรณของ  
นักผลิตอาหาร ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตพืช 
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ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
   

PLO5   สามารถระบุแนวทางการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการผลิต และการจัดการในธุรกิจเกษตร
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตพืชท้องถิ่นได้ 

PLO6 สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชกับศาสตร์  
อ่ืนได ้

PLO7 สามารถนำเสนอแนวคิดท่ีถูกต้องตามหลักการทฤษฎีได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 
การผลิตพืช ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO8 แสดงออกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้ มีความรับผิดชอบ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ปรับตัวได้ดีในสังคมและก้าวทันสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ 

PLO9 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการประกอบอาชีพได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

PLO10 มีแนวคิดผู ้ประกอบการ สามารถวางแผนในการดำเนินธุรกิจเกษตร และสามารถริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลผลิต 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  ใช้เกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2560 หมวด 7 การวัดและประเมินผล ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรเป็น  
2 ระบบ ดังนี้ 

1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

ระบบนี้ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ำกว่า 
“D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกว่า“D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าสอบได้ กรณีวิชาเลือก
ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ ส่วนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

 

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณ์การประเมินผล ดังนี้ 
กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อให้ได้หน่วยกิตแต่ไม่ได้คิดคะแนน (non-credit) 

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

กรณีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อร่วมฟัง (audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
S (Satisfactory) พอใจ 
U (Unsatisfactory ไม่พอใจ 
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 2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา          
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะที่กำลังศึกษา  

  หลักสูตรกำหนดระบบและกลไกการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ มีการ
ประเมินการสอนของผู้สอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนการสอนหรือในรายละเอียดวิชา ดังนี้  
  2.1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์
ของรายวิชา และผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
  2.1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอนตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษา  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  
  การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา เพ่ือนำมาใช้ปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยใช้การประเมินต่อไปนี้  
  2.2.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สำเร็ จการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ  
  2.2.2 การทวนสอบจากผู ้ประกอบการ เพื ่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที ่จบการศึกษา  และ 

เข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยประเมินจากระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น (ถ้ามีนักศึกษาเรียนต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา)   

  2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตร เพื่อนำมาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดยติดตามความต้องการการพัฒนาของบัณฑิตเพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดโครงการพัฒนาศิษย์เก่า 

  2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ  
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     ใช้เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 เรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2 มแีต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 
3.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
3.4 ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
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 3.5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
CEFR ระดับ B1  

3.6 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา                            

     หลักสูตรฯ ประสานงานกับคณะฯ เพื่อให้จัดตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์สำหรับนักศึกษา เพ่ือ
เป็นหน่วยงานกลางในการรับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ผลการเรียน การให้บริการนักศึกษา รวมทั้งการกำหนดวิธีการและรูปแบบขั้นตอนในการอุทธรณ์ 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศให้กับอาจารย์ให่ม่ ให้มีความรู้และ
เข้าใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัย  

1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี ่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  

1.3 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ
หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้ความถนัด เพื่อทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือ
ประธานกรรมการหลักสูตร  

1.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพื่อตดิตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์          
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรมจริยธรรม 

และจัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ การทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
2.2.3 ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน การร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ การร่วมเครือข่าย

วิชาชีพ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย และจัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ  
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับมาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา 
อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโดยดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กำหนดโดย สกอ. 

1. กำกับควบคุมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และอยู่
รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะ เวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ทั้งนี้เป็นอาจารย์
ผ ู ้ร ับผิดชอบเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้  
ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้
เป็นผู้รับผิดชอบได้อีกหนึ่งหลักสูตร  
2. กำกับควบคุมคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์ 

1. หลักสูตรมีอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตรที ่ทำหน้าที ่ในการบริหาร
หลักสูตร จัดการเรียนการสอน โดย
การวางวางแผน ติดตาม ทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงาน
ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร มากกว่า
หรือเท่ากับ 5 คน  
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ทั้ง 5 คน 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
อย่างน้อย 2 คน 
3. ส่งเสริมติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
ที่กำหนด 

3. อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักส ูตร 
มีผลงานทางว ิชาการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี/คน 
4. หล ักส ูตรม ีแผนการปร ับปรุง
หลักสูตรและดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัย ไม่เกิน  
5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ประเม ินค ุณภาพบ ัณฑ ิตตามกรอบ
มาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึ กษา
แห่งชาติที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ตามผลการ
เรียนรู้ทั ้ง 6 ด้าน โดยประเมินความพึง
พอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผ ู ้ ใช ้บ ัณฑ ิตท ี ่ ม ีต ่อบ ัณฑ ิตของ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00 

2.2 การได้งานทำของ 
ผู้สำเร็จการศึกษา 

สำรวจและเก็บข้อมูลการมีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 
ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา 

บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

3. นักศึกษา 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

3.1 การรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อม
นักศึกษา 

1. ประชุมหลักสูตรเพื ่อวางแผนการรับ
นักศึกษาและกำหนดคุณสมบัติของผู ้เข้า
ศึกษา 
2. หลักสูตรกำหนดเกณฑ์ที ่ใช ้ในการ
คัดเลือกนักศึกษา 
3. หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
ดำเนินการรับนักศึกษา 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมทางการเรียน 

1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของหลักสูตร 
2. ได้นักศึกษาที ่มีความพร้อมใน
การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
5. หลักสูตรประเมินระบบกลไกการรับ
นักศึกษาและการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

ระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแลนักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุมการ
ดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา 
3. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ
ในการคัดเล ือกอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษาของ
หลักสูตร และการให้คำปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวชีวิต 

 
 
1. อัตราการคงอยู ่ของนักศึกษา
สูงขึ้น 
2. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นไป
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อย
กว ่ า ร ้ อ ยล ะ  8 0  ขอ งแผนรั บ
นักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบการดูและให้คำปรึกษา 
ไม่น้อยกว่า 4.00 

การพ ัฒนาศ ักยภาพน ักศ ึกษาและ 
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
1. หลักสูตรประชุมวางแผนกำหนดทักษะ
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี โดยจัดทำเสนอขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
3. หลักสูตรติดตามและประเมินกระบวนการ
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา 
4. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 
 
1. น ักศึกษามีท ักษะชีว ิตและมี
ท ักษะที ่จำเป ็นต ่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
2. น ักศ ึกษาม ีค ุณล ักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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4. อาจารย์ 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
4.1 การบริหารและพัฒนา 

 อาจารย์ 
ระบบการร ับและแต ่งต ั ้ งอาจารย์
ประจำหลักสูตรและระบบการบริหาร
อาจารย์ 
1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและ
การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
2. หล ักส ูตรจ ัดทำแผนอ ัตรากำลั ง
อาจารย์ และแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 
3. หลักสูตรประเมินกระบวนการการรับ
และการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
4. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรงุ
พ ัฒนากระบวนการการร ับและการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
 
1 .  หล ั กส ู ตรม ี อาจารย ์ประจำ
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมทางด้าน
คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 
2 .  หล ั กส ู ตรม ี อาจารย ์ประจำ
หลักสูตรครบตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร 
3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย์
ประจำหล ักส ูตรต ่อการบร ิหาร
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4.00 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. หลักสูตรทำแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ทั้งด้านคุณวุฒิ การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ ศาสตร์ที่สอนวิจัย การจัดการ
เรียนรู้ 
2. หลักสูตรมีระบบกลไกการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ 
3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
ตนเอง และติดตามการรายงานผลการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ 
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
5. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2 .  หล ั กส ู ตรม ี อาจารย ์ประจำ
หลักสูตรที่มีความเหมาะสมทางด้าน
คุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการ 
3. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีผลงาน
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

5.1 สาระของรายวิชา 
 ในหลักสูตร 

1. หลักสูตรตั ้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรที ่มีความรู ้ความเชี ่ยวชาญ 
ในสาขาวิชาของหลักสูตร 
2. หลักสูตรศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิต ผู ้ใช้บัณฑิต
และนักวิชาการ 
3. ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จำเป็นเพ่ือนำมาพิจารณาในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
4. หลักสูตรนำผลการประเมินหลักสูตร
และรายงานการประเม ินตนเองของ
หลักสูตร (มคอ.7) นำมาพิจารณาในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
5. กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
สอดคล ้องก ับหล ักส ูตรและกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 
6. กำหนดโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม
และทันสมัย 
7. หล ักส ูตรประเม ินกระบวนการ 
การปรับปรุงหลักสูตร 
8. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรงุ
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในประเทศ 

5.2 การวางระบบผู้สอน 
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. หลักสูตรประชุมกำหนดอาจารย์
ผู ้สอนที ่มีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญใน
รายวิชา 

1. อาจารย์ผู้สอนมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในรายวิชา 
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตร 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
2. หลักสูตรดำเนินการประชุมพิจารณา 
มคอ.3 และ มคอ.4 เพ ื ่อตรวจสอบ 
การวางแผนการสอน เครื่องมือในการวัด
การประเมินผลทักษะการเรียนรู ้ทั ้ง 5 
ด้าน และทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน ต้อง
สอดคล้องกับ มคอ.2 และติดตามการ
ปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไป
แผนการปรับปรุงที ่ระบุใน มคอ.5 และ 
มคอ.6 
3. หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ.3 และ 
มคอ.4 เพื่อพิจารณาการสอน และการ
วัดผลประเมินผลของอาจารย์ เป็นไป
ตามแผนการสอนหรือไม่ 
4. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู ้สอน 
แต่ละรายวิชาผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 
5. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการรายงานผล
การสอนตาม มคอ.5 และ มคอ.6 
6. หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผล 
การสอน มคอ.5 และ มคอ.6 
7. หล ักส ูตรประเม ินกระบวนการ  
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
8. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการการวางระบบผู ้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 1. หลักสูตรดำเนินการพิจารณา มคอ.3 
เพ ื ่อตรวจสอบการวางแผนการสอน 
เครื่องมือในการวัดการประเมินผลทักษะ

1. มีการประเมินผลการเรียนรู ้ที่
น่าเชื่อถือ 
2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้
น่าเชื่อถือ 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
การเรียนรู้ทั ้ง 6 ด้าน มีความเหมาะสม
หรือไม ่
2. หลักสูตรทวนสอบข้อสอบ 
3. หลักสูตรพิจารณาการกระจายของเกรด 
4. ส่งเกรดตามระบบประกาศผล 
5. นักศึกษาประเมินผู้สอนในเรื่องเครื่องมือ
การวัดประเมินผล 
6. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 
7. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง
การดำเนินงาน 

3. มีข ้อมูลที ่ช ่วยให้ผ ู ้สอนนำไป
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. ม ีข ้อม ูลท ี ่ช ่วยในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1. หลักสูตรสำรวจตามความต้องการ
สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้จากอาจารย์
ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู ้สอน และ
นักศึกษา 
2.  หล ั กส ู ตรนำผลการสำรวจมา
วิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ 
3. จัดทำคุณสมบัติของสิ ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพ่ือของบประมาณ 
4. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ราชการ 
5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และพร้อมใช้งาน 
2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย 
ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย ์ต ่อส ิ ่ งสน ับสน ุนการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 4.00 
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เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 
6. หลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ 
7. หลักสูตรนำผลการประเมินมาปรับปรุง  

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

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

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

1) อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ของ 
การจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามเจตนารมณ์ของ
การจัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - ✓ ✓ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - ✓ 

เกณฑ์ประเมิน 
 หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้ ตัวบ่งชี ้บังคับ   
(ตัวบ่งชี้ที ่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที ่มีผลดำเนินการ บรรลุเป้าหมาย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

หมวดที ่8 การประเมิน และการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  การประเมินกระบวนการที ่ใช้ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้เพื ่อการพัฒนา   
การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน ให้พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู ้สอน
จะต้องประเมินผู ้เร ียนว่ามีความเข้าใจในเนื ้อหาของบทเรียนหรือไม่ โดยประเมินจากการทดสอบย่อย         
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบคำถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว จะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาของ
บทเรียนตามวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือไม่ หากผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
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หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อการสอน 
รวมทั้งอาจต้องจัดลำดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และหรือให้มีการประชุมคณาจารย์ใน
โปรแกรมวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ 
  การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่ได้สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจดีขึ้น สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้ 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  นักศึกษาประเมนิคุณภาพการสอนของอาจารย์ ทั้งในด้านทักษะกลยุทธ์การสอน ความรับผิดชอบในการสอน 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใช้สื่อการสอนประกอบ ทั้งนี้ให้ทำ  
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน และให้สรุปผลการประเมินคุณภาพให้กับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นข้อมูลย้ อนกลับและนำไป
ปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม หรือสัมมนากลุ่มย่อยจาก 
  1) นักศึกษาทุกชั้นปี (ตัวแทน) และหรือบัณฑิต 
  2) ผู้ใช้บัณฑิตและหรือสถานประกอบการ 
  3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ดำเนินการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมข้อมูล ทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีที่
พบปัญหาให้จัดลำดับความสำคัญและความจำเป็น เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเวลา เช่น ปัญหา
การเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรดำเนินการแก้ไขในภาคการศึกษาต่อไป หรือปัญหาในเชิงนโยบายควรเสนอ
มหาวิทยาลัยได้รับทราบและดำเนินการตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามผู้บริหารระดับสาขาวิชาจะต้อง
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ 1 ปี และ 5 ปี ทั้งนี้เพื ่อให้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
ตารางการจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(Stakeholder’s Power and Impact Analysis)  
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ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO 1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO 10 

วิสัยทัศน์            
ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ระดับคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำ
ด้านเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้ 
ในปี 2565 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

พันธกิจ           
ระดับมหาวิทยาลัย 
1.  ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 

✓          

2.  จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนา
บุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรมสามารถ
แข่งขันได้ 

✓ ✓ ✓ ✓    ✓   

3.  วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของท้องถิ่น 

 ✓ ✓ ✓  ✓     

4.  บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 

   ✓  ✓    ✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO 1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO 10 
5.  ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ 

   ✓ ✓      

6.  ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ 
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ  

    ✓   ✓ ✓  

7.  พัฒนาระบบบริการจัดการและภาพลักษณ์องค์กร ✓  ✓  ✓   ✓   
8.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่สากล ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ 
ระดับคณะ 
1.  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 

  ✓       ✓ 

2.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร  ✓ ✓   ✓    ✓ 

3.  บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     ✓ ✓     

4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทาง
การเกษตร 

    ✓      

5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและ
พระบรมราโชบาย 

   ✓ ✓      

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ 

ผู้ใช้บัณฑิต  
1.  สามารถเรียนรู้และพัฒนางานได้ 

 ✓ ✓  ✓   ✓   

2.  มีความคิดริเริ่มในการพัฒนากระบวนการงานที่
รับผิดชอบ ✓  ✓  ✓ ✓    ✓ 



 

 

139 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO 1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO 10 
3.  สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้  ✓ ✓ ✓ ✓      
4.  มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับงานในหน้าที่ 

 ✓  ✓       

5.  มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้        ✓ ✓  
6.  มีความรู้ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้     ✓   ✓ ✓  
7.  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละ ขยัน 
และอดทน ✓   ✓ ✓   ✓    

8.  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและสังคมโดยรวม ✓   ✓ ✓   ✓    
9.  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  ✓   ✓ ✓   ✓   
10. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถเสนอความ
คิดเห็นของตนเอง ✓   ✓ ✓   ✓   

11. มีความรู้ภาคทฤษฎใีนสาขาพืชศาสตร์/การผลติพืช/
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

 ✓ ✓ ✓     ✓      

12. ทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพ  ✓ ✓ ✓  ✓      ✓ 
13. สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้กับงานท่ีรับผิดชอบ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓  ✓ 
14. สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้  ✓ ✓ ✓         ✓ 
15. สามารถวางแผนธุรกิจเกษตรได้    ✓ ✓ ✓        ✓ 
16. มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ     ✓ ✓ ✓     ✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO 1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO 10 
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน2           
1.  องค์ความรู้เพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพหรือ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ✓ ✓ ✓        ✓ 

2.  มีทักษะการปฏิบัติเพียงพอสำหรับการประกอบ
อาชีพหรือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ✓ ✓ ✓         ✓ 

3.  สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพได้ 

  ✓ ✓    ✓     

4.  สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพได้   ✓ ✓  ✓ ✓      
5.  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

6.  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ หรือการปฏิบัติงาน 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

7.  การจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ที่หลักสูตรจัดให้ เช่น 
ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การใช้
เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นต้น ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพหรือปฏิบัติงานได้  

        ✓  ✓  

8.  หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในด้าน
ความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันใน
สังคม ให้กับท่านอย่างเพียงพอ  

 ✓     ✓    ✓   
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO 1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO 10 
9.  หลักสูตรมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เชน่ การตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ความขยนั 
อดทน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ให้กับท่าน  

 ✓    ✓     ✓    

10. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุน เช่น หอ้งปฏิบัติการ 
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ท่านได้เพียงพอเพ่ือใช้ 
ในการเรียน 

 ✓ ✓ ✓    ✓    

11. การจัดการเรียนการสอนมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถ
คิดวิเคราะห์ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ  

 ✓ ✓ ✓ ✓       ✓ 

12. การจัดการเรียนการสอนมีส่วนช่วยให้ท่านมี
ความคิดริเริ่มในการพัฒนางานได้ 

   ✓ ✓ ✓ ✓      ✓ 

หมายเหตุ   1ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ใช้บัณฑิต) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขาการผลิตพืชจากหน่วยงานราชการ  
จำนวน 5 แห่ง หน่วยงานเอกชน จำนวน 5 แห่ง และเจ้าของกิจการ จำนวน 4 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน) ศิษย์เก่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2556-2564 จำนวน 34 คน และศิษย์ปัจจุบัน 
เป็นนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1-4 ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 67 คน  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับความรู้ (Knowledge)/  

ทักษะเฉพาะ (Specific Skills)/ ทักษะท่ัวไป (Generic Skills) / ทัศนคติ คุณธรรม (Attitude) 
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ตารางแสดงผลลัพธก์ารเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
ความรู้ 

(Knowledge) 
ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills) 
ทัศนคติ คุณธรรม 

(Attitude) 

PLO1   แสดงออกถึง 
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีวนิัย 
เสียสละ มีภาวะความเป็น
ผู้นำและผู้ตามที่ดี  
มีจิตสาธารณะ มีจิตสำนึก 
ในการเป็นผูป้ระกอบการ 

K1 มีความรู้ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

K2 มีความรู้ในกฎ ระเบียบ
ขององค์กรและ
มหาวิทยาลยั 

 

S1 ทักษะทางวชิาชีพ 
S2 ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อืน่ 
 

G1  การรับผิดชอบต่อสงัคม 
G2 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

ข้อกำหนดขององค์กรหรือ
สังคมอย่างเหมาะสม 

 

A1 ตระหนักถึงความสำคัญ
ของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

A2 ตระหนักในกฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรและ
สังคม คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม 

PLO2   มีความรู้พื้นฐาน
ทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการจัดการ
ด้านการผลิตและธุรกิจการ
ผลิตพืช 

K3 ความรู้พื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการจัดการด้านการ
ผลิตและธุรกิจการผลิตพชื 

S3 ทักษะพืน้ฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการจัดการด้านการ
ผลิตและธุรกิจการผลิตพชื 

 

G3 มีตรรกะในการทำงาน 
G4  การแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

A3 เชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเองและกล้าเปลี่ยนแปลง 

A4 ทัศนคติเชิงบวกต่อการ
พัฒนาสังคม 

 
PLO3   มีความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
การผลิตพืชและทักษะ
พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเปน็
ผู้ประกอบการได ้

K4  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
การประกอบธุรกิจการ
ผลิตพืช 

  

S4 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจการผลิตพืช 

S5 ทักษะการผลิตสินค้าทาง 
การผลิตพืชและการสร้าง
ช่องทางธุรกิจ 

S6 ทักษะการบริหารบุคคล 
การเงิน และทรัพยากรในฟาร์ม 

G5  ทักษะพื้นฐานในการผลิต 
และการจัดการฟาร์มพชื 

G6 ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการฟาร์มพชื 

A5 ตระหนักถึงการบูรณาการ
ศาสตร์ตา่ง ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อการผลิตพืช  

A6 ตระหนักถึงความสำคัญของ
ผลผลติจากพชืต่อผู้บริโภค 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skills) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skills) 

ทัศนคติ คุณธรรม 
(Attitude) 

PLO4   สามารถอธิบาย
หลักการผลิตพืชที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยตาม
จรรยาบรรณของ 
นักผลิตอาหาร ตลอดจน
เลือกใช้เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมในการผลิตพืช 

K5 มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานดา้นวชิาชีพ
การผลิตพืช  

K6 มีความรูต้ามมาตรฐาน
ฟาร์มการผลิตพชื 

S7 ทักษะการปฏิบัตงิานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

S8 ทักษะทางการผลิตพชื  
 

G7 ทักษะในการสื่อสารและ
ถ่ายทอดแนวทางในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

G8 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
มาตรฐานฟาร์มการผลิตพืช  

A7  ตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

A8  ตระหนักถึงภาระหน้าที่
และบทบาท 

 

PLO5   สามารถระบุแนว
ทางการปฏบิัติงานดา้น 
การวางแผนการผลิต และ
การจัดการในธุรกิจเกษตร
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ และเพิ่มมูลค่า
ให้แก่วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลิต
พืชท้องถิ่นได ้

K7 ความรู้ในการวางแผน 
และการจัดการฟาร์ม 

K8 ความรู้การออกแบบวิธีคิด 
การแก้ปัญหา และ
กระบวนตัดสินใจ 

K9 มีความรู้ด้านการจัดการ 
การผลิตพืชแบบครบวงจร 

 

S9  ทักษะการปฏิบัตงิาน
ทางการผลิตพืชและ
การบูรณาการอย่าง
เหมาะสม 

S10 ประยุกต์การผลิตพชื 
 สอดคล้องกับพื้นที ่

G9 ทักษะการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในวชิาชีพ 

G10 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ทางการผลิตพืช 

 

A9  ตระหนักถึงการใช้
เทคโนโลยีทางการเกษตร
อย่างเหมาะสม 

 

PLO6   สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะ 
ในการทำงานร่วมกับสถาน
ประกอบการได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถ

K10 ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทางการผลิตพืชสมัยใหม่  

K11 มีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ และการ

S11 ทักษะการประยุกต์ใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 

G11 ทักษะการปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลง 

G12 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการ
ผลิตพืช 

A10 เปิดรับองค์ความรู้สมัยใหม่ 
A11 รับการเปลี่ยนแปลง

ทางดา้นสงัคม และ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ที่มี
ความหลากหลาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skills) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skills) 

ทัศนคติ คุณธรรม 
(Attitude) 

บูรณาการองค์ความรู้
สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติ
พืชกับศาสตร์อ่ืนได ้

ประกอบการผลิตพชื
แบบบูรณาการ 

K12 ความรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
สถานการณป์ัจจุบนั 

S12 ประยุกต์การผลิตพชืตาม
สถานการณป์ัจจุบนัที่
เหมาะสม 

PLO7   สามารถนำเสนอ
แนวคิดที่ถูกต้องตาม
หลักการทฤษฎีได้อย่าง
เหมาะสม สามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สืบค้น วิเคราะห์ สงัเคราะห์
ข้อมูลสำหรับการปฏิบัตงิาน 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช
ในยุคดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

K13 การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  

K14 การบูรณาการการเรียนรู้
กับการทำงาน 

S13 ปฏิบัติงานและแก้ปญัหา
ในการปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเอง 

S14 การนำความรู้ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

G13  มีแนวคิดเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

G14  ทักษะการค้นคว้า
รวบรวมข้อมูล 

G15  การนำความรู้ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

A12 กล้าตัดสนิใจและเผชิญกับ
ปัญหา 

A13 ตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
และยั่งยนื 

A14 ตระหนักถึงการพัฒนาการ
ผลิตพืชอยา่งต่อเนื่อง 

 

PLO8   แสดงออกถึงการมี
มนุษยสัมพนัธ์ที่ดี สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อืน่ได้ มีความ
รับผิดชอบกระตือรือรน้ในการ
เรียนรู้ ปรับตัวได้ดีในสังคม

K15 ความรู้ด้านบริหารความ
ขัดแย้ง 

K16 ความรู้ด้านภาวะผูน้ำ 

S15 ปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ 
ของตนเองได้เต็มศักยภาพ 

S16 ทักษะการทำงานเปน็ทีม 
 

G16 ทักษะการสร้างความสัมพนัธ์ 
 กับผู้อ่ืน 

G17 ทักษะในการแสดงออก  
 และควบคุมตนเอง   

A15 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อืน่ 
A16 เคารพในความแตกต่าง

ของบุคคล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skills) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skills) 

ทัศนคติ คุณธรรม 
(Attitude) 

และก้าวทนัสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงได ้
PLO9   สามารถใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำหรับการสื่อสารในการ
ประกอบอาชีพได้อย่าง
ถูกต้องและตรงประเด็น 

K17 มีความรู้ภาษาไทย และ
ภาษาอ่ืน ๆ 

K18 มีความรู้ด้านสื่อและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

S17 ทักษะในการผลิตสื่อและ
ถ่ายทอดข้อมูลหรือองค์
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

S18 ทักษะในการสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์กบัผู้อื่น  

G18  ทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

G19 ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารเทศในการจัดการ
ข้อมูลทางการเกษตร 

A17 เคารพในวัฒนธรรมของ 
 ภาษาที่แตกตา่ง 

A18 ตระหนักถึงกฎระเบียบ
และข้อบังคับของการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศที่
เหมาะสม 

PLO10   มีแนวคิด
ผู้ประกอบการ สามารถ
วางแผนในการดำเนินธุรกิจ
เกษตร และสามารถริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการ
สร้างแนวคิดใหม่ในการ
พัฒนาผลผลิต ตลอดจนการ
สร้างสรรค์ธุรกิจเกษตร
สมัยใหม่ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

K19 ความรู้ในการวางแผน 
และการจัดการระบบ
ฟาร์ม 

K20 ความรู้ในการดำเนิน
ธุรกิจการผลิตพืช 

S19 ทักษะการจัดการฟาร์ม 
S20 ทักษะการทำธุรกิจการ

ผลิตพืชปลอดภัย 
 

G20 ทักษะการวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนของธุรกิจ 
การผลิตพืช 

G21 ทักษะการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล และ
เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสม 

A19 ตระหนักรู้และให้
ความสำคัญในการทำ
การเกษตรอย่างมี
มาตรฐาน ปลอดภัย และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ ความรู้ (Knowledge)/ ทักษะเฉพาะ (Specific Skills)/ 

ทักษะทั่วไป (Generic Skills) / ทัศนคติ คุณธรรม (Attitude) 
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5001170 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับ

เทคโนโลยีการเกษตร 
K1, K2, K3, S1, S2, S3, G1, G2, G3, G4, A1, A2, A3, A4 

5001171 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

K1, K2, K3, S1, S2, S3, G1, G2, G3, G4, A1, A2, A3, A4 

5001172 หลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 
G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 

5001173 ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตร์สำหรับการ 
ผลิตพืช 

K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 
G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 

5001174 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร 

K1, K2, K3, S1, S2, S3, G1, G2, G3, G4, A1, A2, A3, A4 

5002170 คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร K1, K2, K3, K10, K11, K12, S1, S2, S3, S11, S12, G1, 
G2, G3, G4, G11, G12, A1, A2, A3, A4, A10, A11 

5003970 พื้นฐานการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการผลติพืช K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, 
K20, S1, S2, S3, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S19, S20, 
G1, G2, G3, G4, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G20, G21, 
A1, A2, A3, A4, A7, A8, A9, A10, A11, A19 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  
5001871 การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีการเกษตรแบบบูรณาการ 
K1, K2, K3, K5, K6, K15, K16, S1, S2, S3, S7, S8, S15, 
S16, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G16, G17, A1, A2, A3, 
A4, A7, A8, A15, A16 

5011170 เทคโนโลยีดินและปุย๋ K1, K2, K3, K5, K6, K15, K16, S1, S2, S3, S7, S8, S15, 
S16, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G16, G17, A1, A2, A3, 
A4, A7, A8, A15, A16 

5011171 ปฏิบัติการเทคโนโลยดีินและปุ๋ย K1, K2, K3, K5, K6, K15, K16, S1, S2, S3, S7, S8, S15, 
S16, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G16, G17, A1, A2, A3, 
A4, A7, A8, A15, A16 

5082170 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 
G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

5082171 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารจัดการศัตรูพืช K1, K2, K3, K5, K6, K13, K14, S1, S2, S3, S7, S8, S13, 
S14, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G13, G14, G15, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A12, A13, A14    

5161170 เทคโนโลยีการผลติพชืสวน K1, K2, K3, K5, K6, K13, K14, S1, S2, S3, S7, S8, S13, 
S14, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G13, G14, G15, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A12, A13, A14    

5161171 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารผลิตพืชสวน K1, K2, K3, K5, K6, K13, K14, S1, S2, S3, S7, S8, S13, 
S14, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G13, G14, G15, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A12, A13, A14    

5163672 เทคโนโลยีการผลติพชืไร ่ K1, K2, K3, K5, K6, K13, K14, S1, S2, S3, S7, S8, S13, 
S14, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G13, G14, G15, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A12, A13, A14    

5163673 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารผลิตพืชไร ่ K1, K2, K3, K5, K6, K13, K14, S1, S2, S3, S7, S8, S13, 
S14, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G13, G14, G15, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A12, A13, A14    

5172270 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว K1, K2, K3, K5, K6, K10, K11, K12, S1, S2, S3, S7, S8, 
S11, S12, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G11, G12, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A10, A11 

5172271 ปฏิบัติการเทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียว K1, K2, K3, K5, K6, K10, K11, K12, S1, S2, S3, S7, S8, 
S11, S12, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G11, G12, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A10, A11 

5172670 ปฏิบัติการเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การประยุกต์ใช้ทางการผลิตพืช 

K1, K2, K3, K5, K6, K10, K11, K12, S1, S2, S3, S7, S8, 
S11, S12, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G11, G12, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A10, A11 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับเรียน)  
5002171 สภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำ 

เพื่อการเกษตร 
K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 
G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 

5002172 การบริหารจัดการฟาร์ม K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9, K13, K14, S1, S2, S7, S8, 
S13, S14, G1, G2, G7, G8, G9, G10, G13, G14, G15, 
A1, A2, A7, A8, A9, A12, A13, A14 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

5003175 หลักการเลี้ยงสัตว์และสัตว์นำ้เบื้องตน้ K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 
G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 

5171171 ปฏิบัติการเทคนิคการปรับปรุงพนัธุ์และ
ขยายพันธุ์พชื 

K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 
G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 

5172170 การผลิตเมล็ดพันธุ ์ K1, K2, K3, K5, K6, K13, K14, S1, S2, S3, S7, S8, S13, 
S14, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G13, G14, G15, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A12, A13, A14    

5172171 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์ K1, K2, K3, K5, K6, K13, K14, S1, S2, S3, S7, S8, S13, 
S14, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G13, G14, G15, A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A12, A13, A14    

5202171 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, S2, 
S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, G2, 
G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, G21, 
A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A19 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับเรียน)  
ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลติปาลม์น้ำมันอย่างมืออาชีพ  
5162870 เทคโนโลยีการผลติปาล์มนำ้มัน K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 

G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 
5162871 ปฏิบัติการสร้างและจัดการสวนปาล์มนำ้มัน

อย่างมืออาชีพ 
K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, S2, 
S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, G2, 
G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, G21, 
A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A19 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือกเรียน)  
ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลติยางพาราอย่างยั่งยืน  
5163670 เทคโนโลยีการผลติยางพารา K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 

G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 
5163671 ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยนื K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, S2, 

S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, G2, 
G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, G21, 
A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A19 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลติทุเรยีนคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน GAP 

 

5163570 เทคโนโลยีการผลติทเุรียน K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 
G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 

5163571 ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพตาม
มาตรฐาน GAP 

K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, S2, 
S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, G2, 
G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, G21, 
A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A19 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลติกาแฟครบวงจร  
5163572 เทคโนโลยีการผลติกาแฟ K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 

G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 
5163573 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, S2, 

S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, G2, 
G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, G21, 
A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A19 

ชุดวิชาการผลิตเหด็เพื่อการค้า  
5173470 การผลิตเห็ด K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 

G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 
5173471 ปฏิบัติการผลิตเห็ดเพื่อการค้า K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, S2, 

S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, G2, 
G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, G21, 
A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A19 

ชุดวิชาการผลิตไมด้อกไม้ประดับเพื่อการค้า  
5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 

G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 
5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, 

S2, S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, 
G2, G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, 
G21, A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, 
A19 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

ชุดวิชาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า  
5013170 การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ K1, K2, K3, K5, K6, S1, S2, S3, S7, S8, G1, G2, G3, G4, 

G7, G8, A1, A2, A3, A4, A7, A8 
5013171 ปฏิบัติการการผลิตปุย๋อินทรีย์เพื่อการค้า K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, S2, 

S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, G2, 
G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, G21, 
A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A19 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับเฉพาะสาขา)  
5003971 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพชื K1, K2, K10, K11, K12, K13, K14, K17, K18, S1, S2, 

S11, S12, S13, S14, S17, S18, G1, G2, G11, G12, G13, 
G14, G15, G18, G19, A1, A2, A10, A11, A12, A13, A14, 
A17, A18  

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือกเรียนเฉพาะสาขา)  
5013470 การจัดการดินเพื่อการผลิตพืช K1, K2, K5, K6, S1, S2, S7, S8, G1, G2, G3, G7, G8, A1, 

A2, A7, A8 
5013670 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน K1, K2, K5, K6, S1, S2, S7, S8, G1, G2, G3, G7, G8, A1, 

A2, A7, A8 
5133170 มาตรฐานและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร K1, K2, K3, K5, K6, K10, K11, K12, S1, S2, S3, S7, S8, 

S11, S12, G1, G2, G3, G4, G7, G8, G11, G12,  A1, A2, 
A3, A4, A7, A8, A10, A11 

5133171 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ทางการเกษตร 

K1, K2, K5, K6, K15, K16, S1, S2, S7, S8, S15, S16, G1, 
G2, G3, G7, G8, G16, G17, A1, A2, A7, A8, A15, A16 

5133172 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, 
S2, S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, 
G2, G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, 
G21, A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, 
A19 

5163170 พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ K1, K2, K5, K6, S1, S2, S7, S8, G1, G2, G3, G7, G8, A1, 
A2, A7, A8 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

5163370 การผลิตพืชผัก K1, K2, K5, K6, S1, S2, S7, S8, G1, G2, G3, G7, G8, A1, 
A2, A7, A8 

5163472 การผลิตและการจัดการกล้วยไม ้ K1, K2, K5, K6, S1, S2, S7, S8, G1, G2, G3, G7, G8, A1, 
A2, A7, A8 

5163574 การผลิตไม้ผล K1, K2, K5, K6, S1, S2, S7, S8, G1, G2, G3, G7, G8, A1, 
A2, A7, A8 

5173472 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช K1, K2, K5, K6, S1, S2, S7, S8, G1, G2, G3, G7, G8, A1, 
A2, A7, A8 

5173473 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช K1, K2, K5, K6, S1, S2, S7, S8, G1, G2, G3, G7, G8, A1, 
A2, A7, A8 

5173474 ชีวภัณฑ์พืช K1, K2, K5, K6, K15, K16, S1, S2, S7, S8, S15, S16, G1, 
G2, G3, G7, G8, G16, G17, A1, A2, A7, A8, A15, A16 

5173475 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย ์ K1, K2, K5, K6, K15, K16, S1, S2, S7, S8, S15, S16, G1, 
G2, G3, G7, G8, G16, G17, A1, A2, A7, A8, A15, A16 

5173476 การผลิตพืชอินทรีย ์ K1, K2, K5, K6, K15, K16, S1, S2, S7, S8, S15, S16, G1, 
G2, G3, G7, G8, G16, G17, A1, A2, A7, A8, A15, A16 

5173770 การเกษตรทฤษฎีใหม่ K1, K2, K5, K6, K15, K16, S1, S2, S7, S8, S15, S16, G1, 
G2, G3, G7, G8, G16, G17, A1, A2, A7, A8, A15, A16 

5203170 การตลาดสินคา้เกษตร K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K19, K20, S1, 
S2, S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S19, S20, G1, 
G2, G5, G6, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G20, 
G21, A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, 
A19 

กลุ่มวิชาโครงงาน  
5003972 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

สำหรับเทคโนโลยีการผลิตพชื 
K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9, K13, K14, S1, S2, S7, S8, 
S13, S14, G1, G2, G7, G8, G9, G10, G13, G14, G15, 
A1, A2, A7, A8, A9, A12, A13, A14 

5003973 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับ
เทคโนโลยีการผลิตพชื 

K1, K2, K5, K6, K10, K11, K12, K17, K18, S1, S2, S7, 
S8, S11, S12, S17, S18, G1, G2, G7, G8, G11, G12, 
G18, G19, A1, A2, A7, A8, A10, A11, A17, A18 
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module (ถ้ามี) 
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
5003871 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สำหรับการผลติพืช 1 
K1, K2, K7, K8, K13, K14, K15, K16, S1, S2, S9, S10, 
S13, S14, S15, S16, G1, G2, G9, G10, G13, G14, G15, 
G16, G17, A1, A2, A9, A12, A13, A14, A15, A16 

5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สำหรับการผลติพืช 2 

K1, K2, K7, K8, K13, K14, K15, K16, S1, S2, S9, S10, 
S13, S14, S15, S16, G1, G2, G9, G10, G13, G14, G15, 
G16, G17, A1, A2, A9, A12, A13, A14, A15, A16 

5004871 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพสำหรับ 
การผลิตพืช 

K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, 
K15, K16, K17, K18, K19, K20, S1, S2, S7, S8, S9, S10, 
S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17,S18, S19, S20, G1, 
G2, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, 
G17, G18, G19, G20, G21, A1, A2, A7, A8, A9, A10, 
A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 

7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
สำหรับการผลติพืช 

K1, K2, K7, K8, K13, K14, K15, K16, S1, S2, S9, S10, 
S13, S14, S15, S16, G1, G2, G9, G10, G13, G14, G15, 
G16, G17, A1, A2, A9, A12, A13, A14, A15, A16 

7304801 สหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพชื K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, 
K15, K16, K17, K18, K19, K20, S1, S2, S7, S8, S9, S10, 
S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17,S18, S19, S20, G1, 
G2, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, 
G17, G18, G19, G20, G21, A1, A2, A7, A8, A9, A10, 
A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียน 

และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :      หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต    
                      สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of Technology Program in 

Agricultural Technology 
วิชาเอก   :        เทคโนโลยีการผลติพืช  
                        (Crop Production Technology) 

     เทคโนโลยีการผลติสตัว์  
     (Animal Production Technology) 

           เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  
     (Aquatic Production Technology) 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :       หลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  
                     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Technology Program in Crop 

Production Technology 
 

เปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงความชัดเจนของ
หลักสตูร 

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.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :    เทคโนโลยีบัณฑติ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) :     ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลติพืช) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Technology  
                                (Crop Production Technology) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) :     B.Tech. (Crop Production Technology) 

เปล ี ่ยนแปลงเพ ื ่อให ้สอดคล ้องก ับ ช่ือ
หลักสูตรที่ปรับปรุง 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 3. ปรัชญาของหลักสูตร 
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีความรู ้คู่

ค ุณธรรม มีทักษะปฏิบัต ิ มีการคิดวิเคราะห์ การวางแผนการผลิต 

เปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงความชัดเจนในการ
ดำเนินงานของหลักสูตร  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

มีทักษะปฏิบัติ นำเทคโนโลยีทางการเกษตรและ ภูมิปัญญา สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น   

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้ โดย
การประยุกต์ใช้นำเทคโนโลยีทางการเกษตรและภูมิปัญญาสู่การพัฒนา
ท้องถิ ่น สนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และ

ประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านเทคโนโลยกีาร
ผลิตพืช ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และด้านเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์น้ำ มาปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องได้ 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มคีุณลักษณะ ดังนี้ 

4.1 เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางทฤษฎี ทักษะปฏิบัติการ 
และประสบการณจ์ากการฝกึประสบการณว์ิชาชีพในด้านเทคโนโลยี มา
ปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  

4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคม  

4.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัวในการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นสามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.4 เพ ื ่อผล ิตบ ัณฑิตท ี ่มี ความสามารถว ิ เคราะห ์และแก ้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าที ่เกิดขึ ้นในธุรกิจ เกษตรและก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจได้  

เปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงความชัดเจนในการ
ดำเนินของหลักสูตร 

5. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
129 หน่วยกิต 

5. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
124 หน่วยกิต 
 

เปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงความชัดเจนในการ
ดำเนินของหลักสูตร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
6. ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1. นายคริษฐ์สพล หนูพรหม 
2. นางสาวอมรรตัน์ ชุมทอง 
3. นางสาววนิดา เพ็ชร์ลมลุ 
4. นายครวญ บัวคีร ี
5. นายทวีศักดิ์ ทองไฝ 
6. นางสาวปิยะนันท์ นวลหนปูล้อง 
7. นางสบาย ตันไทย 
8. นายศรัณย์ รักษาพราหมณ ์
9. นายมงคล เทพรัตน ์

6. ชื่อ-สกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. นายคริษฐ์สพล หนูพรหม 
2. นางสาวศุภัครชา อภริติกร 
3. นายจักรกริช อนันตศรณัย ์
4. นางสาวอมรรตัน์ ชุมทอง 
5. นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน์ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และแสดงความชัดเจนของ
หลักสตูร  
 

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

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

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

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

7. หลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร  124 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 

เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ มาตรฐาน
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี   
พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน      3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกติ 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  89 หน่วยกิต 
7.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  44 หน่วยกิต 

7.2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
          และวิทยาศาสตร์              12 หน่วยกิต 
7.2.1.2 วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 32 หน่วยกิต 

7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
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 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน      3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกติ 

7.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  88 หน่วยกิต 
7.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  36 หน่วยกิต 

7.2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
          และวิทยาศาสตร์              15 หน่วยกิต 
7.2.1.2 วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 21 หน่วยกิต 

7.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต 
7.2.2.1 วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  

  ไม่น้อยกว่า                         40 หน่วยกิต 
 - วิชาแกน   18 หน่วยกิต 
 - ชุดวิชา (Module) ไม่น้อยกว่า      18 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน                              9 หน่วยกิต 
   เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                 9 หน่วยกิต 
 - วิชาบังคับเฉพาะสาขา                 4 หน่วยกิต 
   บังคับเรียน                              1 หน่วยกิต 
   เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า                 3 หนว่ยกิต  

7.2.2.2 วิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า      4 หน่วยกิต 
7.2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ไม่น้อยกว่า           8 หน่วยกิต 
7.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                   3(3-0-6) 

    English Adventures   
    คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ และอวัจนภาษา ผ่านสื่อ

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึก
ปฏิบัต ิผ่านสถานการณ์ที ่กำหนดทั ้งในและนอกห้องเร ียน เพื ่อเตรียม 
ความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

    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. 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                   3(3-0-6) 
    English Adventures   

คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา ผ่านสื่อ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ และฝึก
ปฏิบัต ิผ ่านสถานการณ์ที ่กำหนดทั ้งในและนอกห้องเร ียน เพื ่อเตรียม 
ความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

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. 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

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

สัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ 
ของการทำงาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อการนำเสนอ
งานในรูปแบบต่าง ๆ       

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

สัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ 
ของการทำงาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อการนำเสนอ
งานในรูปแบบต่าง ๆ       

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
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.  

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.  

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

การพูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
    Strengthen learners in terms of communicative skills, 

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

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

การพูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
    Strengthen learners in terms of communicative skills, 

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

ไม่เปลี่ยนแปลง 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์                    3(3-0-6)  
    Malay Language Fun 
    ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น

ทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

    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. 

 
 
 

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

ทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

    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. 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย                   3(3-0-6) 

    Hello Indonesia Language 
    ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น

ทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

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

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

ทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

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

ไม่เปลี่ยนแปลง 

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

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

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

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

ไม่เปลี่ยนแปลง 

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

เน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

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

เน้นทักษะการฟังและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

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

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

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

บทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อม
ทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-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. 

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

บทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียน พร้อม
ทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-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. 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
GESH201 ทักษะชีวิต                    3(2-2-5) 

     Life Skills 
     ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ

ทฤษฎี  ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรีย
สนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การ
ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้ามขีดจำกัดการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการคิดเชิงระบบจิตสำนึกต่อ
ส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการเรียน การดำเนิน
ชีวิตที่ดีและมีความสุข  

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

ทฤษฎี  ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสุนทรีย
สนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การ
ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้ามขีดจำกัดการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการคิดเชิงระบบจิตสำนึกต่อ
ส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการเรียน การดำเนิน
ชีวิตที่ดีและมีความสุข  

ไม่เปลี่ยนแปลง  
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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. 

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

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

ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญา
และศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนา
ต่าง ๆ นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม 
เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

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

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

ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญา
และศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนา
ต่าง ๆ นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม 
เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 

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

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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GESH203 มนุษย์กับความงาม                   3(3-0-6) 

     Human and Aesthetics  
     แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื ้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ 

ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การตระหนัก
ในคุณค่าความงาม 

    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.  

GESH203 มนุษย์กับความงาม                   3(3-0-6) 
     Human and Aesthetics  
     แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื ้องต้น องค์ประกอบทางศิลปะ 

ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การตระหนัก
ในคุณค่าความงาม 

    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.  

ไม่เปลี่ยนแปลง 

GESH204 วัยใส ใจสะอาด                                          3(3-0-6) 
             Youngster with Good Heart 
              การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อป้องกันการทุจริต 
              Corruption, corruption prevention, public awareness, 
distinction of self-interest and common interest, community 
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency 
economy philosophy for preventing corruption. 

GESH204 วัยใส ใจสะอาด                                          3(3-0-6) 
             Youngster with Good Heart 
              การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อป้องกันการทุจริต 
              Corruption, corruption prevention, public awareness, 
distinction of self-interest and common interest, community 
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency 
economy philosophy for preventing corruption. 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

GESH205  นักสืบชุมชน                                            3(2-2-5) 
               Community Detective 
                ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้นทรัพยากร

GESH205  นักสืบชุมชน                                            3(2-2-5) 
               Community Detective 
                ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้นทรัพยากร

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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สารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การบริการและ
การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น 
               Definition and Importance of local Information, local 
wisdom, local sources information, searching for local 
information, local information management process, local 
Information services and dissemination. 

สารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การบรกิารและ
การเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น 
               Definition and Importance of local Information, local 
wisdom, local sources information, searching for local 
information, local information management process, local 
Information services and dissemination. 

GESH206 มนุษยชาติ                                                3(3-0-6)  
             Humankind   
              เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธแ์ละ
การสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก ทักษะ
การดำรงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทาง
อารมณ์ของมนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดใน
ทุกสถานการณ์  
              Race of Mankind, civilization, way of life/ culture, 
relations and communication between humanity; Living on the 
basis of ethnic differences, culture and religion; Keeping up with 
the situation; Awareness; Living skills in normal and critical 
conditions; Controlling human emotional states; Understanding 
problems and adjusting itself to survive in every situation.  

GESH206 มนุษยชาติ                                                3(3-0-6)  
             Humankind  
              เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์และ
การสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก ทักษะ
การดำรงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทาง
อารมณ์ของมนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดใน
ทุกสถานการณ์  
              Race of mankind, civilization, way of life/culture, 
relations and communication between humanity; living on the 
basis of ethnic differences, culture and religion; keeping up with 
the situation; awareness; living skills in normal and critical 
conditions; controlling human emotional states; understanding 
problems and adjusting itself to survive in every situation.  

ไม่เปลี่ยนแปลง 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์                           3(2-2-5)  
             Cyber Security and Confidentiality  
              ความหมาย ความสำคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี   
ยุคดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย แนวทาง 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์                           3(2-2-5)  
             Cyber Security and Confidentiality  
              ความหมาย ความสำค ัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี  
ยุคดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย แนวทาง 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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การป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ 
และกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุค
ดิจิทัลที่เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหลา่นี้
เพื่อให้อยู่รอดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
               Precise definition and considerable importance of digital 
technology security, reasonable use of information, ways to prevent 
threats in the digital age caused by the usage of technology. Content 
analysis and preventive screening of information from technological 
media and knowing about fake news in the digital age caused by the 
use of technology media.  It is necessary to genuinely have these 
knowledge and necessary skills to survive without being a victim of 
electronic crime. 

การป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี การวิเคราะห์ 
และกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุค
ดิจิทัลที่เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหล่านี้
เพื่อให้อยู่รอดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

Precise definition and considerable importance of digital 
technology security, reasonable use of information, ways to prevent 
threats in the digital age caused by the usage of technology. Content 
analysis and preventive screening of information from technological 
media and knowing about fake news in the digital age caused by the 
use of technology media.  It is necessary to genuinely have these 
knowledge and necessary skills to survive without being a victim of 
electronic crime. 

GESH208 นวัตกรรมทำเองได้                                      3(2-2-5)  
              Do It Yourself Innovations  
               การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วย
ตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที ่หาได้ง ่ายในท้องถิ ่น การทดสอบ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพและ
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสู่
ตลาดเพื่อการพาณิชย์  
               Creative thinking, knowledge, the model of 
innovation and technology, process design and creative 
innovation by myself from waste materials or easy to find 

GESH208 นวัตกรรมทำเองได้                                      3(2-2-5)  
              Do It Yourself Innovations  
               การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วย
ตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที ่หาได้ง ่ายในท้องถิ ่น การทดสอบ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพและ
ชีวิตประจำวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสู่
ตลาดเพื่อการพาณิชย์  
               Creative thinking, knowledge, the model of 
innovation and technology, process design and creative 
innovation by myself from waste materials or easy to find 

ไม่เปลี่ยนแปลง 



195 
195 
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materials in local, innovation testing and innovation application 
for community, careers, and daily life as well as strategic 
management and technology for commercial.  

materials in local, innovation testing and innovation application 
for community, careers, and daily life as well as strategic 
management and technology for commercial.  

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่            3(3-0-6)  
              Local Culture and Modern Identity  
               ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน  
               History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, 
arts environment and local identity from the community 
learning center. 

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่            3(3-0-6)  
              Local Culture and Modern Identity  
               ประวัติความเป็นมา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน  
               History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, 
arts environment and local identity from the community 
learning center.  

ไม่เปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่                  3(3-0-6) 

    Living in Modern Society 
    แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไขสถานการณ์ 
ตระหนักถึงการดำเนินชีว ิตในสังคมสมัยใหม่แนวทางการปฏิบัต ิตนใน
ชีวิตประจำวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม 
    Concepts, values of life, life skills in current societies, 
behaviors as a good citizen, anti-corruption, public mind, 
problem-solving skills, and the awareness of living in modern 
societies. Introduce practical guidelines in everyday life and self-
adaptation in modern societies and social situations. 

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

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไขสถานการณ์ 
ตระหนักถึงการดำเนินชีว ิตในสังคมสมัยใหม่แนวทางการปฏิบัต ิตนใน
ชีวิตประจำวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม 

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

ไม่เปลี่ยนแปลง 



196 
196 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
GESS302 ท้องถิ่นของเรา                    3(3-0-6) 

    Our Local 
    ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัด
สตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสร้างจิตสาธารณะ 
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. 

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

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัด
สตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสร้างจิตสาธารณะ 
สง่เสริมคุณธรรม 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. 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

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

สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน 
ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการ 
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ 
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 

GESS303 อาเซียนร่วมใจ                    3(3-0-6) 
    ASEAN Together 
    ที ่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของ

สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน 
ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการ 
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ 
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 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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innovations and the factors resulting in service innovation and 
service innovation in other countries in ASEAN. 

innovations and the factors resulting in service innovation and 
service innovation in other countries in ASEAN. 

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

Development 
    หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 

ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ 
การบูรณาการเพื ่อประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้า จากศาสตร์
พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

    The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal policy 
of King Rama X (His Majesty King 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. 

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

Development 
    หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 10 

ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชาจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ 
การบูรณาการเพื ่อประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้า จากศาสตร์
พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

    The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal policy 
of King Rama X (His Majesty King 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. 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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GESS305 เจ้าสัวน้อย                  3(3-0-6) 

    Young Entrepreneurship 
    การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินธุรกิจ 

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

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

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

ไม่เปลี่ยนแปลง 

GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี          3(3-0-6) 
    Laws and Creating Good Citizenship  
    ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนญูและ

สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

    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. 

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

สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 

    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. 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล                   3(2-2-5) 

    Thinking in The Digital Age 
    ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของ

การคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้

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

การคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การประยุกต์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช้

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 

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

อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์  การสืบค้นสารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 

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

GESC402 โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ                  3(2-2-5) 
    Office Automations 
    ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์

ในสำนักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดการงานเอกสาร การใช้
โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ 
โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 

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

GESC402 โปรแกรมประยุกต์สำนักงานอัตโนมัติ                  3(2-2-5) 
    Office Automations 
    ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

ในสำนักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดการงานเอกสาร การใช้
โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ 
โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 

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

ไม่เปลี่ยนแปลง 

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม                   3(2-2-5) 
    Modern Lifestyle and Environment  
    การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม                   3(2-2-5) 
    Modern Lifestyle and Environment  
    การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ภัยพิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัย
พิบัติ ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตยุคใหม่ 

    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. 

ภัยพิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัย
พิบัติ ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตยุคใหม่ 

    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. 

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

ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร 
การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
             Health knowledge, happiness, stress and stress 
management, health safety, the fundamental knowledge of 
food, food consumption and exercise. 

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

ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร 
การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
             Health knowledge, happiness, stress and stress 
management, health safety, the fundamental knowledge of 
food, food consumption and exercise. 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

GESC405 นักคน้คว้าข้อมลู                    3(2-2-5) 
    Information Explorers 
    การใช้เทคโนโลยีเพ ื ่อส ืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 

Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application และ 
Application อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช้

GESC405 นักคน้คว้าข้อมลู                    3(2-2-5) 
    Information Explorers 
    การใช้เทคโนโลยีเพ ื ่อส ืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 

Searching, OPAC และการจัดการข้อมูลโดยใช้ Google Application และ 
Application อื่น ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใช้

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่
หลากหลาย 
             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. 

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

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

ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง การใช้พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 
            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. 

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

ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง การใช้พลังงานใน
ชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 
            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. 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

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

ตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจ

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

ตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อเพื่อธรุกิจ

 ไม่เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 
ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจ
ออนไลน์ 
           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.  

ออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับธุรกิจ
ออนไลน์ 

    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.  
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
5001111 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร         1(1-0-2)                    
             Basic Biotechnology in Agricultural Technology 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001112 Basic Biotechnology Laboratory in 

Agricultural Technology 
หลักการและความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ ความรู้พื้นฐานของ

เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการเตรียมชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ 
ระบบการหมัก การทำงานและการควบคุมถังหมัก ประโยชน์ของเทคโนโลยี 
ชีวภาพที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

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. 

 

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนที่จำเป็นไปไว้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื ้นฐานสำหรับเทคโนโลยี 
การเกษตร และรายวิชาหลักพฤกษศาสตร์
ทางการผลิตพืช 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

5001112 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐาน                  2(0-4-2) 
             ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

Basic Biotechnology Laboratory in Agricultural Technology  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กนั : 5001111 เทคโนโลยชีีวภาพพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001111 Basic Biotechnology in Agricultural Technology 

ปฏิบัติการทดลองเกี ่ยวกับการผลิต การใช้ และการเตรียมชีว
โมเลกุลให้บริสุทธิ์ ระบบการหมัก การทำงานและการควบคุมถังหมัก การใช้
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การกำจัดของเสีย และการควบคุมโรคพืช และสัตว์ 

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

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนที่จำเป็นไปไว้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื ้นฐานสำหรับเทคโนโลยี 
การเกษตร และรายวิชาหลักพฤกษศาสตร์
ทางการผลิตพืช 

5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยกีารเกษตร  1(1-0-2) 
    Basic Physical Sciences in Agricultural Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีทางการเกษตร 

Co-requisite :  5001114 Basic Physical Sciences in Agricultural 
Technology Laboratory 

หลักทฤษฎี หลักการคิดวิเคราะห์ และหลักการคำนวณเกี่ยวกับ
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน เครื่องผ่อนแรงไฟฟ้า โครงสร้าง
อะตอม ปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ 

5001172 หลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช                 1(1-0-2) 
             Botanical Principles for Crop Production 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5001173 ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตร์

สำหรับการผลิตพืช 
Co-requisite : 5001173 Botanical Principles Laboratory  for 

Crop Production  
            เซลล์ เนื้อเยื่อพืชและองค์ประกอบ หลักจำแนกพืช สัณฐานของ
พืช การเจริญเติบโต การสังเคราะห์แสงและการลำเลียงและการหายใจ
ระดับเซลล์  การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเพื่อให้มีความ
กระชับมากขึ ้น และมีการปรับปรุง
เน ื ้อหารายวิชาให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2560 และให้
ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ที ่จำเป็น
ต่อสาชาวิชา และมีความทันสมัย 
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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. 

            Principle of botany for crop production. cell, tissue 
and composition of plant. Identification, morphology growth, 
photosynthesis and cell respiration of crop plant. The 
response of plants to environment. 

5001114 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐาน              2(0-4-2) 
             ทางเทคโนโลยีการเกษตร  

    Basic Physical Sciences in Agricultural Technology Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5001113 วิทยาศาสตร์กายภาพพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001113 Basic Physical Sciences in Agricultural 

Technology 
ปฏิบัติการทดลองเกี ่ยวกับแรงและการเคลื ่อนที ่ งานและ

พลังงาน เครื่องผ่อนแรง ไฟฟ้า และเตรียมสารละลายที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ 
ตามที่กำหนดได้ 

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

5001173 ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช    2(0-4-2) 
Botanical Principles Laboratory for Crop Production  

รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5001172 หลักพฤกษศาสตร์สำหรับการผลิตพืช 
Co-requisite : 5001172 Botanical Principles for Crop 

Production  
ปฏิบัติการหลักพฤกษศาสตร์ทางการผลิตพืช การใช้กล้อง

จุลทรรศน์ศึกษาเซลล์ เนื ้อเยื ่อพืช การจำแนกพืช และสัณฐานพืช  
การลำเลียงน้ำอาหาร การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 

Laboratory of principle of botany for crop production, 
microscopic techniques of plant tissue and cell, Identification 
and morphology of plants,  translocation and transportation. 
Plant response to environment.  

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชาเพื่อให้มีความ
กระชับมากขึ ้น และมีการปรับปรุง
เน ื ้อหารายวิชาให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2560 และให้
ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ที ่จำเป็น
ต่อสาชาวิชา และมีความทันสมัย 
 

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

 การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ทางเรขาคณิต พื้นที่ 
เศษส่วนย่อย สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกระจายของข้อมูล การทดสอบ
สมมุติฐาน และการนำเสนอข้อมูลทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ  

5001174 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร         3(3-0-6) 
            Basic Mathematics  for Agricultural Technology 

 การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ทางเรขาคณิต พื้นที่ 
เศษส่วนย่อย สัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และกระจายของข้อมูล การทดสอบ
สมมุติฐาน และการนำเสนอข้อมูลทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ  

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
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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. 

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. 

5001116 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร   3(2-2-5) 
             Introduction to Computer Utilization for 

Agricultural Technology 
การใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบพื้นฐานของ

คอมพิวเตอร์ วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ เช่น โปรแกรม 
ไมโครซอฟออฟฟิศ, การจัดการเอกสารและข้อมูล และที่ใช้คอมพิวเตอร์
สำหรับงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการวิจัย เป็นต้น การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เทคโนโลยีสื่อประสมและ
สื่อจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

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. 

5002170 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร                             3(2-2-5)
  Computer for Agriculture 

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์
ใน สำนักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดการงานเอกสาร การใช้ 
โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ 
โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ รวมถึงการใช้
งานสื่อผ่านแอพลิเคช่ันต่าง ๆ  

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, including media usage 
through various applications.  
 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา และปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหา
การเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากข้ึน 
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 5001170 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยกีารเกษตร   1(1-0-2)           
   Basic Sciences for Agricultural Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน :  5001171 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

สำหรับสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001171 Basic Sciences Laboratory for 

Agricultural Technology  
              อะตอมและสสาร ปฏิกิริยาเคมี สารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์ 
เซลล์ สารประกอบชีวโมเลกุลและพันธุกรรม ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับ
อาณาจักรสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศเกษตร  
               Atom and elements, chemical reaction, chemical 
solution and Stoichiometry. Cell, Biomolecules, Genetic, 
fundamental organism kingdom and Agriculture ecology. 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย 

 5001171 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน                        2(0-4-2) 
             สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
             Basic Sciences Laboratory for Agricultural Technology 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5001170 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับ

เทคโนโลยีการเกษตร 
Co-requisite : 5001170 Basic Sciences for Agricultural Technology  
              ปฏิบัต ิการทดลองเกี ่ยวกับโครงสร้างอะตอม ปฏิกิร ิยาเคมี  
การคำนวณและเตรียมสารละลายที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ  ตามที่กำหนดได้ การใช้
กล้องจุลทรรศน์ศึกษาโครงสร้างเซลล์ การทดสอบสารชีวโมเลกุล การใช้
จุลินทรีย์ทางการเกษตร การขยายพันธุ์ โครงสารพันธุกรรม และความสัมพันธ์
ระบบนิเวศเกษตร 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย 
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               Experiment with laboratory on atom structure 
chemical reaction, calculate and preparation for a solution with 
specified various properties. Using microscopic for cell structure 
biomolecule Agriculture microorganism using. Propagate and 
DNA structure and Agroecology 

วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี  
5002111 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร            3(3-0-6) 

English for Agricultural Technology 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พร้อมเน้นคำศัพท์

และบทอ่านเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการค้นคว้าและ
นำเสนองานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร      

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

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนท่ีจำเป็นไปไว้ในรายวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง  

5002805 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยกีารเกษตร      2(0-4-2)                      
             Fundamental Skills Practicum in Agricultural  

  Production Technology 
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนในดานการรับรู

ล ักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ ความรู พ ื ้นฐานเกี ่ยวกับ 
หองปฏิบัติการงานฟารม รวมทั้งทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณสมบัติ  
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ                

Provide activities to prepare the learners in 
recognizing the characteristics and opportunities of careers, 

5001871 การฝึกปฏิบัติทักษะพืน้ฐานสำหรับเทคโนโลยี        3(0-6-3) 
             การเกษตรแบบบูรณาการ 
             Fundamental Skills Practicum for Integrated  
             Agricultural Technology  

จัดให้มีกิจกรรมเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟาร์มของ
เกษตรกร หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้าน
การรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ห้องปฏิบัติการ งานฟาร์ม รวมทั้งทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ             

เปลี่ยนรหัสและช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต 
และมีการปรับปรุงเนื ้อหาให้ตรงตาม 
มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2560 
และให้ครอบคลุมการเรียนรู้ที ่จำเป็น
ต่อสาชาวิชา และมีความทันสมัย 
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basic concepts of farm laboratory as well as suitable skills, 
attitudes, motivation and qualifications. 

Provide integrated activities for working in farm 
conditions of farmers or related agencies 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. 

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

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5012105 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite : 5012105 Soil and Fertilizer Technology Laboratory 

ความรู้พื้นฐานด้านดินและปุ๋ย สมบัติดิน ดินปัญหา ดินเสื่อม
โทรมและแนวทางการแก้ไข ธาตุอาหารพืช ปุ๋ย การใช้ปุ๋ย เทคโนโลยีการ
อนุรักษ์ดินและน้ำ 

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

5011170 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย                                 1(1-0-2)
  Soil and Fertilizer Technology  
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5011171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite : 5011171 Soil and Fertilizer Technology Laboratory 

    ความรู้พื้นฐานด้านดินและปุ๋ย สมบัติดิน ดินปัญหา ดินเสื่อม
โทรมและแนวทางการแก้ไข ธาตุอาหารพืช ปุ ๋ยและการใช้ปุ ๋ยอย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

    Basic knowledge of soil and fertilizer, soil properties, soil 
problems, soil degradation and solutions, plant nutrient, fertilizer and 
fertilizer efficient use, soil and water conservation technologies. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงเนื้อหาให้
ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบ ัณฑิต 
พ.ศ.  2560 และให ้ครอบคล ุมการ
เร ียนรู้ท ี ่จำเป็นต่อสาชาวิชา และมี
ความทันสมัย 
 

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

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

    ปฏิบัต ิเกี ่ยวกับการเก็บและเตรียมตัวอย่างดิน สมบัติดิน  
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการปุ๋ย 

5011171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย                  2(0-4-2) 
    Soil and Fertilizer Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5011170 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
Co-requisite : 5011170 Soil and Fertilizer Technology 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บและเตรียมตัวอย่างดิน สมบัติดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการจัดการปุ๋ย 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงเนื้อหาให้
ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบ ัณฑิต 
พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุมการเรยีนรู้
ท ี ่จำเป ็นต ่อสาชาวิชา และมีความ
ทันสมัย 
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               Practice soil samplings preparation and collection, soil 
properties, soil fertility, organic fertilizer  production, and fertilizer 
management.  

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

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

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบ้ืองต้น 

Co-requisite : 5061154 Introduction of Aquaculture 
Technology Laboratory  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์น้ำ การเลือกพื้นที่ ชนิดของสัตว์น้ำ 
การ เพาะขยายพันธ์ุ น้ำและอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักการและ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่ีเป็นที่นิยม 
              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. 

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนที่จำเป็นไปไว้ในรายวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง  

5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบ้ืองต้น 2(0-4-2) 
             Introduction of Aquaculture Technology Laboratory  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กนั : 5061153 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น  
Co-requisite : 5061153 Introduction to Aquaculture Technology 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ ชนิดสัตว์น้ำ การคัดเลือกพ่อ
แม่พันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ คุณภาพน้ำ และอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ำ 
และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ และ
การผลิตสัตว์น้ำจึงถูกตัดออก มีการ
ปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้
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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. 

ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

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

    แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร กระบวนการ
เรียนรู้และการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและ
ประเมินผลการส่งเสริมทางการเกษตรแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทยีบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับ นวัตกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

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

5133171 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร       3(2-2-5)
  Agricultural Extension and Technology Transfer 

    แนวคิดและหลักการดำเนินงานส่งเสรมิการเกษตร กระบวนการ
เรียนรู้และการติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและ
ประเมินผลการส่งเสริมทางการเกษตรแบบยั่งยืน การส่งเสริมเปรียบเทียบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับ นวัตกรรม
ของกลุ่มเป้าหมาย วิธีการใช้สื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

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

เปล ี ่ยนรห ัสว ิชา จำนวนหน่วยกิต 
ยกเลิกรายวิชา และย้ายไปเป็นรายวิชา
ในกลุ ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
(วิชาเลือกเรียนเฉพาะสาขา)  

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

    ความหมาย ความสำคัญ คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตทาง
การเกษตร ระบบการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   

 Definitions, importance, quality and standard of 
agricultural products, production system of various types of  

5133170  มาตรฐานและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร               3(3-0-6) 
Standard and Quality of Agricultural Products  

    ความหมาย ความสำคัญ คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตทาง
การเกษตร ระบบการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ ที่ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

    Definitions, importance, quality and standard of 
agricultural products, production system of various types of  

ยกเลิกรายวิชา ในกลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี โดยบรรจุรายวิชานี้ไว้ใน
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (วิชา
เลือกเรียนเฉพาะสาขา) และใช้ชื่อและ
รหัสวิชาใหม่ให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร  



212 
212 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

agricultural products with standard quality control, field trips. 
513 

agricultural products with standard quality control, field trips  
included. 

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

ประเภทของผลผลติทางการเกษตร การปฏิบัติการหลงัการเกบ็เกีย่ว 
การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ หลักการแปรรูปต่าง ๆ  ได้แก่ การแปรรูป 
ด้วยความร้อน การทำแห้ง การแช่แข็ง การหมัก เป็นต้น              

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

5133172  เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร        3(2-2-5)        
         Agricultural Products Processing Technology 

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

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

ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา (วิชาเลือกเร ียนเฉพาะสาขา) 
และใช้รหัสวิชาใหม่ 

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

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 
Co-requisite : 5161104 Crop Production Technology Laboratory 

ความสำคัญของการผลิตพืช การจำแนกพืชปลูกทางการเกษตร 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การเลือกพันธุ ์และเมล็ดพันธุ์ 
ระบบการผลิตพืช การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว 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.  

5161170 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน                             1(1-0-2) 
    Horticultural Production Technology 

รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5161171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
Co-requisite : 5161171 Horticultural Production Technology  

Laboratory 
    ความหมายและความสำคัญของพืชสวน การจัดจำแนก หลักการ

ผลิตตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล  
การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการ
สร้างอาชีพ และการตลาด  

    Definition and importance of horticulture, classification, 
principles of production on plant physiology and ecology of  
vegetables floriculture, ornamental plants and fruit trees, pest 

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา และปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
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control, harvesting and post-harvest technology for career building, 
and marketing. 

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

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

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพืช การเตรียมพื้นที่ การคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลผลิต 

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

5161171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน                  2(0-4-2) 
    Horticultural Production Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5161170 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
Co-requisite : 5161170 Horticultural Production Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพืชสวน การเตรียมพื้นที่ การคัดเลือก
เมล็ดพันธ์ุ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจำหน่ายผลผลิต 

Horticultural production practice, area preparation, seed 
selection, cultivation, treatment, harvesting and distributing. 

เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา และปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 

 5163673 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่                    2(0-4-2) 
             Field Crop Production Technology Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5163672 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่  
Co-requisite : 5163672 Field Crop Production Technology  

ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตพืชไร่ การพิจารณาพื้นที่ปลูก การเตรียม
พื้นที่ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการ
จำหน่ายผลผลิต ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการผลิตและการตลาดของพืชไร่ 

Field Crop production practice, planting area 
consideration, area preparation, seed selection, cultivation, 
treatment, harvesting and distributing, study field trips on the 
production and marketing systems of field crops. 
 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย  
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5173604 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยกุต์ใช้             3(2-2-5) 
    ทางเทคโนโลยีการเกษตร 
    Information Technology and Agricultural Technology  
    ความหมายและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปกรณ์และวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร 

    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. 

5172670 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ                       3(0-6-3) 
และการประยุกต์ใช้ทางการผลิตพืช  
Information Technology and Agricultural 
Technology Application Laboratory  
ความหมายและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปกรณ์และวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร    

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. 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา และจัดให้เป็น
รายวิชาปฏิบัติการทีแ่ทรกเนื้อหาในแต่
ละบท โดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตาม 
มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2560 
และให้ครอบคลุมการเรียนรู้ที่จำเป็น
ต่อสาชาวิชา และมีความทันสมัย 
 

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว ์       1(1-0-2) 
             Animal Production and Farm Management Technology 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ

การจัดการฟาร์มสัตว์ 
Co-requisite : 5181604 Animal Production and Farm 

Management Technology Laboratory 
    สภาพและระบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจแต่ละชนิด ความสำคัญ

ของการเลี ้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พันธุ ์สัตว์ การผสมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์  
การวางแผนการผลิต การจัดการฟาร์มสัตว์ชนิดต่าง ๆ การจัดการด้าน
เทคนิคในการเลี ้ยงสัตว์ ปัจจัยสำคัญต่อการผลิต การเลี ้ยงสัตว์แบบ
ผสมผสาน และแนวโน้มของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ และ
การผลิตสัตว์น้ำจึงถูกตัดออก มีการ
ปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้
ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ้น 
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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 ปฏบิติัการเทคโนโลยีการผลิตและ                     2(0-4-2) 
             การจัดการฟาร์มสัตว ์

    Animal Production and Farm Management 
Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและ 
การจัดการฟาร์มสัตว์ 

Co-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 
Management Technology 

ฝึกปฏิบัติการผสมพันธุ ์ การผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์  
ชนิดต่าง ๆ และเทคนิคการเลี้ยงสัตว์              

Practice breeding, production and management of 
livestock farms and animal husbandry techniques. 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ และ
การผลิตสัตว์น้ำจึงถูกตัดออก มีการ
ปรับเปลี่ยนหน่วยกิตให้ตรงตาม มคอ.1 
เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2560 และให้
ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ และมีความ
ทันสมัยมากขึ้น 

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

ใช้ในการจัดการธุรกิจเกษตร การเป็นผู ้ประกอบการใหม่ คุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ รูปแบบในการดำเนินธุรกิจเกษตร ความรู้

5202171 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร                  3(3-0-6) 
    Agribusiness Entrepreneurship 
   ความหมายความสำคัญ และแนวคิดในการจัดการและประกอบ

ธุรกิจเกษตร รูปแบบการดำเนินธุรกิจและความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
เกษตรในการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการบริหารองค์การ การตลาด 

เปล ี ่ยนรห ัสและจ ัดเป ็นกล ุ ่มว ิชา
พ ื ้นฐานทางเทคโนโลย ี โดยบรรจุ
รายวิชานี ้ไว ้ในกลุ ่มวิชาเทคโนโลยี
เฉพาะสาขา (วิชาบังคับเรียน)  
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พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์เกษตรในการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการบริหาร
องค์การ การตลาด การเงิน การจัดทำแผนธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

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

การเงิน แผนธุรกิจเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการธุรกิจเกษตร การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการปรับตัวของ
ผู้ประกอบการ 

Definition, importance and the concept of agribusiness 
management, business models and basic knowledge of 
agricultural economics in business operations, management of 
administration, marketing, financial, agribusiness plan. relevant 
law. Applying technology to agribusiness management, new 
entrepreneurship and the adjustment of entrepreneurs 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (บังคับเรียน) 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   

 

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

ทางด้านการผลิตพืชทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อทำรายงานและ
นำเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา 

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

5003971 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช           1(1-0-2) 
   Seminar in Crop Production Technology 
     ค้นคว้าเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ งานวิจัย หรืองานวิทยาการใหม่

ทางด้านการผลิตพืชทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อทำรายงานและ
นำเสนอต่อที่ประชุม โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา 

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

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
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5012402 การจดัการดินเพ่ือการผลิตพืช                  1(1-0-2) 
    Soil Management for Crop Production  

รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5012403 ปฏิบัติการการจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช 
Co-requisite : 5012403 Soil Management Laboratory for 

Crop Production  
ความสำคัญของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา มลพิษ

ทางดินและเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ความเสื ่อมโทรมของดิน  
การควบคุมและการจัดการดินสำหรับการปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน 
เทคโนโลยีการจัดการดินตามแนวพระราชดำริ    

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

5013470 การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช                  3(2-2-5)      
             Soil Management for Crop Production  

ความสำคัญของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา มลพิษ
ทางดินและเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ความเสื ่อมโทรมของดิน  
การควบคุมและการจัดการดินสำหรับการปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน 
เทคโนโลยีการจัดการดินตามแนวพระราชดำริ 

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

เปล ี ่ยนรหัสว ิชา และเปลี ่ยนจำนวน
หน่วยกิต โดยนำวิชาควบคู่กันมาสอนอยู่
ในเนื้อหาเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร  

 

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

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5012402 การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช 
Co-requisite : 5012402 Soil Management for Crop Production  

    ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการดินที่มีปัญหาด้านกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ ด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
             Practice management the soil with physical, chemical, and 
biological problems through Good Agricultural Practices (GAP). 
 

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

รายวิชาที่เรียนควบคู่กนั : 5083104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
Co-requisite : 5083104 Plant Pest Management Technology 

Laboratory 
ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย การจัดการ

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

and technology usage in preventing and controlling plant pests. 

5082170 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช                  1(1-0-2) 
    Plant Pest Management Technology  

รายวิชาที่เรียนควบคู่กนั : 5082171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
Co-requisite : 5082171 Plant Pest Management Technology 

Laboratory 
ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย การจัดการ

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

and technology usage in preventing and controlling plant pests. 

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
 
 

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

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5083103 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
Co-requisite : 5083103 Plant Pest Management Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย 
วิธีการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมศัตรูพืช 

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

5082171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช               2(0-4-2) 
    Plant Pest Management Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5082170 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
Co-requisite : 5082170 Plant Pest Management Technology 

ปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย 
วิธีการจัดการ และการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมศัตรูพืช 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา  
และย้ายไปเป็นรายวิชาที่บรรจุไว้ในกลุ่ม
วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
 
 

5161302 การผลิตพืชผัก                    3(2-2-5) 
    Vegetable Crop Production  
    ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับพืชผัก สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช้พันธุ์
และเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูก การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน

5163370 การผลิตพืชผัก                    3(2-2-5) 
    Vegetable Crop Production  
    ความรู้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับพืชผัก สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใช้พันธุ์
และเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูก การดูแลรักษา การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
 



219 
219 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

การปลูกผัก การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและ
การตลาด      

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. 

การปลูกผัก การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรปูและ
การตลาด      

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. 

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

เศรษฐกิจท่ีสำคัญ การพิจารณาพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ การแปรรูปและการตลาด 
               Definition and importance of field crop production, 
classification of field crops, economic field crops, cultivation area 
consideration, cultivation, treatment, harvesting and post-harvesting,  
processing and marketing. 

5163672 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่                   1(1-0-2) 
    Field Crop Production Technology 

รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163673 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่  
Co-requisite : 5163673 Field Crop Production Technology 

Laboratory  
   ความหมายและความสำคัญของพืชไร่ การจำแนกพืชไร่ ธัญพืช 

พืชน้ำมัน พืชพลังงานทดแทน พืชเส้นใย พืชเครื่องดื่ม พืชไร่เศรษฐกิจที่
สำคัญ การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
พืชไร่ การแปรรูปและการตลาด 
            Definition and importance of field crop, classification of 
field crops, cereal crops, oil crops, renewable energy crops, fiber 
crops, beverage crops, economic field crops, pest management, 
harvesting and postharvest technology, processing, and 
marketing. 

เปลี่ยนรหัสและช่ือวิชา  
และย้ายไปเป็นรายวิชาที่บรรจุไว้ในกลุ่ม
วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
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5163405 การผลิตไมด้อกไม้ประดับ                   3(2-2-5) 
    Floriculture and Ornamental Plant Production 

   ความหมายและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภทและ
ลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ไม้ดอกและ
ไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแล
รักษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและการตลาด 

   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. 

5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ        3(3-0-6) 
  Floriculture and Ornamental Plant Production 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า                 
Co-requisite : 5163471  Commercial Floriculture and 

Ornamental Plant Production Laboratory 
ศึกษาความหมายและความสำคัญของไม้ดอกไม้ประดับ ประเภท

และลักษณะของไม้ดอกไม้ประดับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ไม้ดอกและ
ไม้ประดับที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและการตลาด 

Study 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. 

เปล ี ่ยนรห ัสว ิชา จำนวนหน่วยกิต 
คำอธิบายรายวิชา และจัดให้อยู่ในชุด
ว ิชาการผลิตไม ้ดอกไม้ประดับเพื่อ
การค้า 

 5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า     6(0-12-6)  
             Commercial Floriculture and Ornamental  

 Plant Production Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
Co-requisite : 5163471 Floriculture and Ornamental Plant Production 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต การปลูก การ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การคิดคำนวณ
ต้นทุน การวางแผนการตลาด การจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์
ศักยภาพในการผลิต 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย และจัดให้อยู่ในชุด
ว ิชาการผลิตไม ้ดอกไม้ประดับเพื่อ
การค้า 
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Study and practice on production planning, planting, 
maintenance, harvesting and postharvest practices, costing, 
marketing planning, risk management and production potential 
analysis. 

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

  ความหมายและความสำคัญของไม้ผล การจำแนกประเภทและ
สรีรวิทยาของไม้ผล ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ การปลูกและการดูแลรักษา 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้ผล การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวไม้ผล การแปรรูปและการตลาด 

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

5163574 การผลิตไม้ผล                    3(2-2-5) 
    Pomology Production  

  ความหมายและความสำคัญของไม้ผล การจำแนกประเภทและ
สรีรวิทยาของไม้ผล ไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ การปลูกและการดูแลรักษา 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตไม้ผล การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวไม้ผล การแปรรูปและการตลาด 

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

เปลี่ยนจำนวนหน่วยกิต เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 

 

5163505 ปฏิบัติการการผลิตไม้ผล                                2(0-4-2) 
Pomology Production Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5163503 การผลิตไม้ผล 
Co-requisite : 5163503 Pomology Production 

ปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การปรับตัว การใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว การแปร
รูป และการผลิตผลไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนท่ีจำเป็นไปไว้ในรายวิชา
การผลิตไม้ผล 
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               Practice on botanical characteristics, adaptation, use of 
management technology, planting, maintenance. Harvesting, 
processing and production of economically important fruits 
5171102 การขยายพันธุพื์ช                                        1(1-0-2) 

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

    ความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ ์พืช ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการขยายพันธ์ุพืช ขั้นตอนและเทคนิคการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีการ
ต่าง ๆ การดูแลรักษาและการตลาด 

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

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนที่จำเป็นไปไว้ในรายวิชา
ปฏิบัติการการขยายพันธุ ์พืชรายวิชา
เฉพาะพื้นฐานทางเทคโนโลยี  

 

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

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน :  5171102 การขยายพันธุ์พืช 
Co-requisite : 5171102 Plant Propagation 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 
 Practice types of plant propagation: sexual and asexual. 

5171171 ปฏิบัติการเทคนคิการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พชื   3(0-6-3)                  
Plant Breeding and Propagation Techniques Laboratory 
ความสำคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง การปรับปรุงพันธุ์พืช
ผสมข้าม เทคนิคการผสมพันธุ ์ในพืชบางชนิด และปฏิบัติการเกี ่ยวกับ  
การขยายพันธุ์พืช ทั้งรูปแบบและขั้นตอนของการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัย
เพศและการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ตลอดจนเข้าใจในหลักการ 
และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สารเคมี และฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับ  
การขยายพันธ์ุพืช                

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา และคำอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร  
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Importance of plant improvement and propagation, 
operating on breeding of self-pollinated crops, breeding of 
cross-pollinated crops, techniques of some crop breeding and 
operating on propagation both type and step of sexual and 
asexual propagation as well as understand the principles and 
application of various equipment, chemicals and hormones 
related to plant propagation. 

 

5173105 การผลิตเมล็ดพันธุ์                                       1(1-0-2)      
             Seed Production   
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5173106 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์  
Co-requisite : 5173106 Seed Production Laboratory   

การผลิตเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และธุรกิจ ผลติ
เมล็ดพันธ์ุในประเทศไทย          

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

5172170 การผลิตเมล็ดพันธุ์        1(1-0-2)
   Seed Production  
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5172171 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Co-requisite : 5172171 Seed Production Laboratory 

การผลิตเมลด็พันธ์ุ การเก็บเกีย่ว การเก็บรักษา และธุรกิจผลิต
เมลด็พันธ์ุในประเทศไทย      

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

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
 

5173106 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์                          2(0-4-2)      
             Seed Production Laboratory  
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5173105 การผลิตเมล็ดพันธุ์  
Co-requisite : 5173105 Seed Production  

การจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ ์
Management in seed production field and seed 

quality Analysis. 

5172171 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ ์       2(0-4-2) 
  Seed Production Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5172170 การผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Co-requisite : 5172170 Seed Production 

การจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และการวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
Management in seed production field and seed quality 

Analysis. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนเป็นรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 
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5173204 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                  1(1-0-2) 
    Post-harvest Technology 

รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
Co-requisite : 5173205 Post-harvest Technology Laboratory  

    บทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปัจจัยส่งผลต่อ
ปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว คุณภาพ
และมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการเก็บรักษา
ผลผลิตของพืช     

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. 

5172270 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว                  1(1-0-2) 
    Post-harvest Technology 

รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5172271 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
Co-requisite : 5172271 Post-harvest Technology Laboratory  

บทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปัจจัยส่งผลต่อ
ปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ดัชนีการเก็บเกี่ยว 
และการเก็บเกี ่ยว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์  
การขนส่ง และการเก็บรักษาผลผลิตของพืช 

Roles and importance, damage and factors affecting 
quantity and quality of crops, physiological changes, harvest 
index, harvesting, quality and standard of crops, diseases and 
insect pests, packaging, and good practices for the produce. 

เปลี่ยนรหัสและช่ือวิชา 
และย้ายไปเป็นรายวิชาที่บรรจุอยู่ใน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร  

5173205 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว               2(0-4-2)    
Post-harvest Technology Laboratory   

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5173204 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   
Co-requisite : 5173204 Post-harvest Technology    

 ปฏิบัติเกี ่ยวกับบทบาทและความสำคัญ ความเสียหาย และ
ปัจจัยที ่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพ การเปลี ่ยนแปลงทาง สรีรวิทยา  
การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุ ภัณฑ์ การขนส่ง 
และการเก็บรักษาผลผลิตของพืช             

Practice roles and importance, damage, factors affecting 
quantity and quality of crops, physiological changes, harvesting, 

5172271 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว               2(0-4-2)    
Post-harvest Technology Laboratory   

รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5172270 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   
Co-requisite : 5172270 Post-harvest Technology    

ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปัจจัย 
ที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว 
คุณภาพและมาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ์ และการปฏิบัติการที่ดีหลัง
การเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืช  

Practice roles and importance, damage, factors 
affecting quantity and quality of crops, physiological changes, 

เปลี่ยนรหัสและช่ือวิชา 
และย้ายไปเป็นรายวิชาที่บรรจุอยู่ใน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพื่อให้
มีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร  
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quality and standard of crops, diseases and insect pests, packaging, 
transportation and storage of commodity crops.  

harvesting, quality and standard of crops, diseases and insect 
pests, packaging and good practices for the produce. 

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

การปลูกพืชไร้ดิน พืชดัดแปลงพันธุกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช 
  Basic concepts of plant biotechnology, plant tissue 

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

5173472 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช                   3(2-2-5) 
    Plant Biotechnology 
    ความรู ้พื ้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช การปลูกพืชไร้ดิน 

โรงงานผลิตพืช การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืชและการประยุกต์  พืชดัดแปลง
พันธุกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช  

Basic concepts of plant biotechnology, Soilless culture, 
Plant Factory, Plant tissue culture and apply, Genetically Modified 
Crops (GMO), innovation of plant biotechnology. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงเนื ้อหา
รายวิชาให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ 
และมีความทันสมัยมากข้ึน 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (เลือกเรียน) 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน   
กลุ่มวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   

 

5003904 พ้ืนฐานการวิจยัทางเทคโนโลยีการผลิตพืช           3(2-2-5) 
Basic Research in Crop Production Technology 
ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ
อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย ตลอดจน 
การฝึกการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  
             Research methodology and scope of research based 
on agricultural technology, finding research topics, stating 
research problems and research methodology, conclusion and 

5003970 พ้ืนฐานการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช       3(3-0-6) 
Basic Research for Crop Production Technology 
ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบข่ายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

การกำหนดหัวข้อวิจัย การนิยามปัญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ
อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย ตลอดจน 
การฝึกการเขียนเค้าโครงงานวิจัย  
              Research methodology and scope of research based 
on agricultural technology, finding research topics, stating 
research problems and research methodology, conclusion and 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
และย้ายไปเป็นรายวิชาในกลุ ่มวิชา
เฉพาะพื้นฐาน (กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)  
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discussion, writing research, research evaluation and practicing 
research proposal. 

discussion, writing research, research evaluation and practicing 
research proposal.  

5013105 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์                   3(2-2-5) 
    Organic Fertilizer Production  

 ความหมาย ความสำคัญของปุ๋ยอินทรีย์ ขั้นตอนและเทคนิคการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยอินทรยี์ 
การนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมปิัญญา
ได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบรรจุภัณฑ์ 
การคำนวณค่าใช้จ่าย การจัดจำหน่ายและการประเมินผล   

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

5013170  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์                                     3(3-0-6)      
              Organic Fertilizer Production 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กนั : 5013171 ปฏิบัตกิารผลิตปุย๋อินทรีย์เพ่ือการค้า 
Co-requisite : 5013171 Commercial Organic Fertilizer Production 

Laboratory    
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับการวางแผนการผลิต ขั ้นตอนและ

เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อนำมาผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ การนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิ
ปัญญาได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบรรจุ
ภัณฑ์ การจัดจำหน่ายและการประเมินผล การคิดคำนวณต้นทุน การวางแผน
การตลาด การจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิต 

 Study and practice on production planning, 
procedures, and techniques of using local tools, equipment and 
waste materials for organic fertilizer production, organic fertilizer 
utilization by applying technology and wisdom appropriately 
according to the Sufficiency Economy Philosophy, packaging, 
distribution and evaluation, costing, marketing planning, risk 
management and production potential analysis.  

เปลี่ยนรหัสวิชา จำนวนหน่วยกิต และ
จัดให้อยู่ในชุดวิชาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อการค้า และกำหนดให้เรียนควบคู่
กันกับรายวิชา 5013171 ปฏิบัติการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า   
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 5013171  ปฏิบัติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า      6(0-12-6)  
              Commercial Organic Fertilizer Production Laboratory
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5013170 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
Co-requisite : 5013170 Organic Fertilizer Production              

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต ขั้นตอนและเทคนิค
การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
การนำปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาได้
อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบรรจุภัณฑ์  
การจัดจำหน่ายและการประเมินผล การคิดคำนวณต้นทุน การวางแผน
การตลาด การจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิต             

Study and practice on production planning, procedures, 
and techniques of using local tools, equipment and waste 
materials for organic fertilizer production, organic fertilizer 
utilization by applying technology and wisdom appropriately 
according to the Sufficiency Economy Philosophy, packaging, 
distribution and evaluation, costing, marketing planning, risk 
management. and production potential analysis. 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย เป็นชุดวิชาในกลุ่ม
เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะ
สาขา) 
 

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

ความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของพืช บทบาทของ
จุลินทรีย์ดินต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใส่ปูน การใส่ปุ๋ยและวัสดุ  
อื่น ๆ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนที่จำเป็นไปไว้ในรายวิชา
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
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    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. 
5014606 เทคโนโลยีการปลกูพืชไร้ดิน                   3(2-2-5) 

    Soilless Culture Technology  
    ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน 

ระบบการปลูกพืชไร้ดิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก
แบบไร้ดิน 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. 

5013670 เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน                   3(2-2-5) 
    Soilless Culture Technology  
    ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน 

ระบบการปลูกพืชไร้ดิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก
แบบไร้ดิน 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. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนเป็นรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเลือกเรียนเฉพาะสาขา 

5112104 การจดัการนำ้เพ่ือการผลิตพืช                  3(2-2-5) 
    Water Management for Crop Production 
    ความหมายและความสำคัญของการจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช 

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ ดิน และพืช ระบบการให้น้ำแก่พืช การผลิตพืช
โดยใช้เทคโนโลยีการให้น้ำที่ทันสมัย และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบน้ำเพื่อการผลิตพืช 
              Definition and importance of water management for 
crop production, relationship of water, soil and plants, irrigation 
systems, crop production with modern irrigation technologies 

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนที่จำเป็นไปไว้ในรายวิชา
สภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำเพื่อ
การเกษตร 
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and running  a business on irrigation systems for crop 
production. 
5163106 พืชเศรษฐกจิภาคใต้                   3(2-2-5) 

   Economic Crops of Southern Thailand 
   ความสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต้ ชนิด แหล่งปลูก 

เทคโนโลยีในการปลูกและดูแลรกัษา การจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีการเกบ็
เกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 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. 

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนที่จำเป็นไปไว้ในรายวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

5163107 พืชท้องถิ่นและการใชป้ระโยชน์                  3(2-2-5) 
   Local Crops and Crop Utilization    
   พันธุ ์พืชกับวิถีชีว ิตคนไทยตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยสี่  

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์เบื้องต้น 
ภูมิปัญญาที่เกี ่ยวข้องกับพันธุ ์พืชที่สำคัญของคนไทย ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาความหลากหลายของพืชท้องถิ่นที่ลดลง  

 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. 
 

5163170 พืชท้องถิ่นและการใชป้ระโยชน์                  3(2-2-5) 
   Local Crops and Crop Utilization    
 พันธุ ์พืชกับวิถีชีว ิตคนไทยตั ้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยสี่ 

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตร์เบื้องต้น 
ภูมิปัญญาที่เกี ่ยวข้องกับพันธุ ์พืชที่สำคัญของคนไทย ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาความหลากหลายของพืชท้องถิ่นที่ลดลง 

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. 

เปลี่ยนรหัสวิชาให้มีความสอดคล้องกับ
รายวิชาในหลักสูตร 
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5163108 การประยุกต์ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต          3(2-2-5) 
             เพ่ือการผลิตพืช  

    Application of Growth Regulators for Crop Production 
    ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและชนิดของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช ลักษณะและคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชแต่ละกลุ่ม การใช้ประโยชน์สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการ
ผลิตพืชเศรษฐกิจ และผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อ
สภาพแวดล้อม    

    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. 

 ยกเลิกรายวิชา 
นำเนื้อหาส่วนท่ีจำเป็นไปไว้ในรายวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

5163406 การผลิตและการจัดการกล้วยไม้                  3(2-2-5) 
    Orchid Production and Management 
    ประวัติและการพัฒนาการเลี้ยงกล้วยไม้ การจำแนกชนิดของ

กล้วยไม้ ปัจจัยที ่ส ่งต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้  โรงเรือน วัสดุ
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด    

    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. 

5163472 การผลิตและการจัดการกล้วยไม้                  3(2-2-5) 
    Orchid Production and Management 
    ประวัติและการพัฒนาการเลี้ยงกล้วยไม้ การจำแนกชนิดของ

กล้วยไม้ ปัจจัยที ่ส ่งต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้  โรงเรือน วัสดุ
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด 

   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. 

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

ของพื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่ การขยายพันธุ์ การเตรียมกล้ายาง วิธีการ
ปล ูก การเขตกรรม การด ูแลร ักษา การป ้องก ันกำจ ัดศ ัตร ูยางพารา  
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกพืชร่วมและแซมยางพารา  
การกรีดยาง การแปรรูป การใช้ประโยชน์ การจัดการและการตลาด             

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

5163670 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา       3(3-0-6)
  Rubber Production Technology  
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163671 ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน 
Co-requisite : 5163671 Sustainable Rubber Management 

Laboratory 
ศึกษาความหมายและความสำคัญของยางพารา ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์ยางพารา การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปและการตลาด         

Study definition and importance of rubber, botanical 
characteristic, varieties, planting area selection, cultivation, 
treatment, harvesting, processing, and marketing.    

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต 
และคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้ตรงตาม 
มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2560 
และให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ที่
จำเป็นต่อสาชาวิชา และมีความทันสมัย 
และจัดอยู่ในชุดวิชาเทคโนโลยีการผลติ
ยางพาราอย่างยั่งยืน 

 5163671 ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอย่างย่ังยืน 6(0-12-6) 
  Sustainable Rubber Management Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5163670 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
Co-requisite : 5163670 Rubber Production Technology 

ศึกษาและปฏิบ ัต ิเกี ่ยวกับการวางแผนการผลิตยางพารา  
การบันทึกข้อมูลการผลิต คุณสมบัติของพื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่  
การขยายพันธุ ์ การเตรียมกล้ายาง วิธีการปลูก การเขตกรรม การดูแล
รักษา การป้องกันกำจัดศัตรูยางพารา การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน การปลูกพืชร่วมและแซมยางพารา การกรีดยาง การแปรรูป การใช้
ประโยชน์ การจัดการและการตลาด         

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย เป็นชุดวิชาในกลุ่ม
เฉพาะด้านในกลุ่มบังคับเรียนเทคโนโลยี
เฉพาะสาขา 
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Study and practice on 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. 

5163802 การผลิตปาลม์นำ้มนั                   3(2-2-5) 
    Oil Palm Production  
    ความหมายและความสำคัญของปาล์มน้ำมัน ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแล
รักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปและการตลาด 
              Definition and importance of oil palm, botanical 
characteristic varieties, planting area selection, cultivation, 
treatment, harvesting, processing and marketing. 

5162870 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมนั                  3(3-0-6) 
             Oil Palm Production Technology 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5162871 ปฏิบัติการสร้างและจัดการสวน

ปาล์มน้ำมนัอย่างมืออาชีพ 
Co-requisite : 5162871 Professional Management of Oil 

Palm Plantations Laboratory 
ศึกษาความหมายและความสำคัญของปาล์มน้ำมัน ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเกี่ยวผลผลิต การแปรรูปและการตลาด                

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

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต 
และคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้ตรงตาม 
มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2560 
และให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ที่
จำเป็นต่อสาชาวิชา และมีความทันสมัย 
และจัดอยู่ในชุดวิชาเทคโนโลยีการผลติ
ปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ 
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 5162871 ปฏิบัติการสร้างและจัดการสวนปาล์มน้ำมัน        6(0-12-6) 
   อย่างมืออาชีพ 
        Professional Management of Oil Palm  

Plantations Laboratory  
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5162870 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน     
 Co-requisite : 5162870 Oil Palm Production Technology 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนผังแปลง ฝึกการวัดระยะ
ปลูกแบบสามเหลี่ยม การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี หลักการใส่ปุ๋ย การ
จัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่งทาง
ใบอย่างถูกวิธีและฝึกการจัดวางกองทางที่ถูกต้อง การจดบันทึกและการ
ประเมินข้อมูลผลผลิต วิธีการและหลักการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องพร้อมกับ
รูปแบบการขนส่งทะลาย 
               Study and practice on plot planning, triangular distance 
measurement practice, proper cultivation of oil palm, fertilization 
principles, oil palm nutrient management, pest prevention and 
control methods, correct foliar pruning and practice. Correct stacking, 
note taking and product evaluation, correct harvesting methods and 
principles along with the mode of transport of bunches. 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย เป็นชุดวิชาในกลุ่ม
เฉพาะด้านในกลุ่มบังคับเรียนเทคโนโลยี
เฉพาะสาขา 

 
 
 

  



234 
234 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

5173413 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                  3(2-2-5) 
    Plant Tissue Culture Technology 

ความหมาย ความสำคัญ เครื่องมือและเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง การเลี้ยงโพรโตพลาส 
การปรับปรุงพันธุ์พืชในหลอดทดลอง การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใน
งานด้านต่าง 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. 

5173473 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                   3(2-2-5) 
             Plant Tissue Culture Technology       

ความหมาย ความสำคัญ เครื่องมือและเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลอง การเลี้ยงโพรโต 
พลาส การปรับปรุงพันธุ์พืชในหลอดทดลอง การประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในงานด้านต่าง 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. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงเนื ้อหา
รายวิชาให้มีความสอดคล้องกับรายวิชา
ในหลักสูตร 

5173414 การผลิตเห็ด                   3(2-2-5) 
   Mushroom Production  
   ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด การจำแนกชนิดของเห็ดที่สำคัญของ

ประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเช้ือและก้อนเช้ือ โรงเรือนและสภาพที่เหมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดในระดับการค้าและอุตสาหกรรม 
วิธีการเก็บรักษา การแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ์ การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

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

5173470 การผลิตเห็ด         3(3-0-6) 
  Mushroom Production  
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5173471 ปฏิบัติการผลิตเห็ดเพ่ือการค้า 
Co-requisite : 5173471 Commercial Mushroom Production Laboratory     

ศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด การจำแนก ชนิดของเห็ดที่
สำคัญของประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเชื้อและก้อนเชื้อ โรงเรือนและ
สภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดในระดับการค้า
และอุตสาหกรรม วิธีการเก็บรักษา การแปรรูป และการบรรจุ  

Study 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 and packaging.  

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต 
คำอธิบายรายวิชา และจัดอยู่ในชุด
วิชาการผลิตเห็ดเพื่อการค้า 
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 5173471 ปฏิบัติการผลิตเห็ดเพ่ือการค้า                6(0-12-6)  
             Commercial Mushroom Production Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5173470 การผลิตเห็ด                 
Co-requisite : 5173470 Mushroom Production 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต การสร้างโรงเรือน 
การเตรียมวัสดุทำก้อนและเพาะเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดให้เกิดดอก การเก็บ
ดอกและดูแลรักษาเห็ดเพื่อจำหน่าย การคิดคำนวณต้นทุน การวางแผน
การตลาด การจัดการความเสี่ยงและการวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิต              

Study and practice on production planning, greenhouse 
construction, mushroom baling and inoculation material preparation, 
mushroom cultivation, flower picking harvesting and maintenance of 
mushrooms for sale, costing, marketing planning, risk management, 
and production potential analysis.  

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และม ีความท ันสม ัย  จ ัดอย ู ่ ใน ชุด
วิชาการผลิตเห็ดเพื่อการค้า 

5173415 ชีวภัณฑ์พืช                    3(2-2-5) 
    Plant Bio-Product  
    ความหมาย ความสำคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสารออก

ฤทธิ์ การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอย่างพืช เทคโนโลยีการผลิตชีว
ภัณฑ์พืชและการใช้ประโยชน์ เช่น ชีวภัณฑ์เพื ่อใช้ในครัวเร ือนและ
อุตสาหกรรมอาหาร สุขภัณฑ์และสารกำจัดศัตรูพืช 

    Definition, importance of plant bio product, types of 
the active ingredient, collection, preparation and extraction of 
plant samples, plant bio product production technology and 

5173474 ชีวภัณฑ์พืช                    3(2-2-5) 
    Plant Bio-Product  
    ความหมาย ความสำคัญของชีวภัณฑ์พืช ประเภทของสารออก

ฤทธิ์ การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอย่างพืช เทคโนโลยีการผลิตชีว
ภัณฑ์พืชและการใช้ประโยชน์ เช่น ชีวภัณฑ์เพื ่อใช้ในครัวเรือนและ
อุตสาหกรรมอาหาร สุขภัณฑ์และสารกำจัดศัตรูพืช 

    Definition, importance of plant bio product, types of 
the active ingredient, collection, preparation and extraction of 
plant samples, plant bio product production technology and 

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
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utilization such as biologics for household and food industry, 
sanitary ware and bio pesticides. 

utilization such as biologics for household and food industry, 
sanitary ware and bio pesticides. 

5173416 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย ์                      3(2-2-5) 
    Microbial Product  
    เทคโนโลยีการคัดเลือก การเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

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

5173475 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย ์                     3(2-2-5) 
    Microbial Product  
    เทคโนโลยีการคัดเลือก การเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

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

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
 

5173417 การผลิตพืชอินทรีย์                                  3(2-2-5) 
    Organic Plant Production  
    ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตพืชผักอินทรีย์ 

กระบวนการผลิตพืชผักด้วยวิธีการต่าง ๆ  การวางแผนการผลิต การจัดการดิน 
น้ำและศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด 

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

5173476 การผลิตพืชอินทรีย์                                  3(2-2-5) 
    Organic Plant Production  
    ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตพืชผักอินทรีย์ 

กระบวนการผลิตพืชผักด้วยวิธีการต่าง ๆ  การวางแผนการผลิต การจัดการดิน 
น้ำและศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด 

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

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
 

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

สินค้าเกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิตและการบริโภค ประเภทต่าง ๆ ของ

5203170 การตลาดสินค้าเกษตร                  3(3-0-6) 
    Agricultural Commodity Marketing  
    หลักการตลาด การจัดการตลาดสินค้าเกษตร ลักษณะของสินค้า

เกษตร อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร ระบบหน้าที่ของการตลาด  

เปลี่ยนรหัสวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
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ตลาดและการกำหนดราคาสินค้าในแต่ละตลาด หน้าที่ของสถาบันการตลาดที่
ส่งผลต่อการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดและวิถีการตลาด การวางแผน
การตลาด การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อผลในการสร้างอำนาจต่อรองทางการ
ตลาดและบทบาทของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดสินค้าเกษตร 

 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. 

การกำหนดราคาต้นทุน และการวิเคราะห์ส่วนเหลื่อมการตลาดและวิถี
การตลาด การปรับตัวตามแนวโน้มของตลาดและบทบาทของสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการตลาดสินค้าเกษตร 

Marketing principles, agricultural commodity marketing 
management, characteristics of agricultural products demand and 
supply of agricultural products system of marketing, cost pricing 
and market margin analysis and marketing trajectory, adaptation to 
market trends and the role of institutions related to commodity 
marketing. 

 

 5002171  สภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร  3(2-2-5) 
         Climate and Water Management for Agriculture 
              ความร ู ้ท ั ่วไปเก ี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ผลกระทบการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร และ
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในประเทศไทย ความหมายและความสำคัญของการจัดการน้ำเพื่อการผลิต
พืช ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำ ดิน และพืช ระบบการให้น้ำแก่พืช การผลิต
พืชโดยใช้เทคโนโลยีการให้น้ำที่ทันสมัย และการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับระบบน้ำเพื่อการผลิตพืช               

General knowledge on climate changes. The impact of 
climate change on agriculture. Progress on the effects of climate 
changes in Thailand. Meaning and importance of water 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัยเปลี่ยนเป็นรายวิชา
ในกลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 
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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. 

 5002172  การบริหารจัดการฟาร์ม            3(2-2-5)       
         Farm Managements   

หลักการจัดการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการฟาร์ม ขนาดและลักษณะฟาร์ม ปัจจัยที ่กำหนดประเภทฟาร์ม 
หลักการปฏิบัติเกษตรที่ดี การวางแผน การบันทึกกิจการฟาร์มและระบบ
บัญชีฟาร์ม การบริหารสินเชื่อเกษตร การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร การ
ควบคุมการดำเนินงานฟาร ์มและการติดตาม การวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานฟาร์ม หลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
และการศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มรูปแบบต่าง ๆ 

Management principles and economic theories 
applied to farm management, farm size and characteristics, 
factors determining farm types, good agricultural practices, 
planning, farm records and farm accounting systems, agricultural 
credit management. management of agricultural machinery 
Farm operations control and monitoring, farm performance 
analysis, decision-making principles under risk and uncertainty, 
and various farm management tours. 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย 
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 5003175 หลักการเลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำเบื้องต้น                 3(2-2-5) 
             Introduction Animal and Aquatic Husbandry 

ความสำคัญของปศุสัตว์และสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ การสืบพันธุ์ 
การเจริญเติบโต อาหารและการย่อยอาหาร การผลิตปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ โรค การสุขาภิบาล เทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์และสัตว์น้ำ และ
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำ 

Importance of livestock and aquatic animals, breeds 
and breeding, reproduction, growth, feed and digestion, 
livestock production, aquaculture, animal disease, sanitation, 
livestock and aquatic animal biotechnology and their products. 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย 

 5163570  เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน        3(3-0-6) 
   Durian Production Technology 
รายวิชาที่เรียนควบคู่กัน : 5163571  ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพ 
Co-requisite : 5163571  Durian Plantation Management to 

GAP Standards Quality Laboratory 
ความหมายและความสำคัญของทุเรียน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

พันธุ์ทุเรียน การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
การผลิตเชิงการค้า การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพการผลิตก่อนฤดู  
การผลิตทุเรียนล่า ฤดูการผลิต มาตรฐานคุณภาพ การแปรรูปและการตลาด               

Definition and importance of durian, botanical 
characteristic, varieties, planting area selection, cultivation, 
treatment, harvesting, commercial production, productivity 
increase, quality improvement, pre-season production, late 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย จัดอยู่ในชุดวิชา
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพตาม
มาตรฐาน  
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durian production, production season, quality standards, 
processing, and marketing. 

 5163571 ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพ                6(0-12-6)  
             ตามมาตรฐาน GAP  
             Durian Plantation Management to GAP Standards 

Quality Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5163570 เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน 
Co-requisite : 5163570 Durian Production Technology 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตทุเรียน สมบัติของ
พื ้นที ่ปลูก การเตรียมพื ้นที ่ การเตรียมพันธุ ์ การปลูก การดูแลรักษา  
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว และมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน GAP 

Study and practice on durian production planning, 
properties of cultivated areas, preparation of areas and varieties, 
planting methods, treatment, improving soil fertility, harvest and 
postharvest practices, all operations are recorded according to 
GAP standards. 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย จัดอยู่ในชุดวิชา
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 5163572 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ        3(3-0-6) 
             Coffee Production Technology 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5163573 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต

กาแฟครบวงจร 
Co-requisite : 5163573 Comprehensive Coffee Production 

Technology Laboratory 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย จัดอยู่ในชุดวิชา
เทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร  



241 
241 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

ความสำคัญและประวัติของกาแฟ สถานการณ์การผลิตกาแฟ
ของโลก ภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
กาแฟ ชนิด พันธุ์และนิสัยการเจริญเติบโตของกาแฟ การขยายพันธุ์และ
การปรับปรุงพันธุ์กาแฟ การปลูกและการดูแลรักษาต้นกาแฟ การให้ปุ๋ย
กาแฟ การตัดแต่งกิ่งกาแฟ การควบคุมโรคและแมลงศัตรูกาแฟ การเก็บ
เกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบริโภค และการใช้
ประโยชน์ การตลาดของกาแฟ              

Importance and history of coffee; situation of coffee 
production of the world, ASEAN and Thailand; botanical 
characteristic 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; 
harvest and post-harvest, processing, consumption and 
utilization; marketing of coffee. 

 5163573 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร     6(0-12-6)  
             Comprehensive Coffee Production Technology Laboratory 
รายวิชาท่ีเรียนควบคู่กัน : 5163572 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 
Co-requisite : 5163572 Coffee Production Technology 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตกาแฟ สมบัติของ
พื ้นที ่ปลูก การเตรียมพื ้นที ่ การเตรียมพันธุ ์ การปลูก การดูแลรักษา  
การปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว การแปรรูป มาตรฐานและคุณภาพ และการตลาดพรีเมี่ยม 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย จัดอยู่ในชุดวิชา
เทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร 
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Study and practice on coffee production planning, 
properties of cultivated areas, preparation of areas and varieties, 
planting methods, treatment, improving soil fertility, harvest and 
postharvest practices, processing, standard and quality, and 
premium marketing. 

  5173770  การเกษตรทฤษฎีใหม่         3(2-2-5) 
   New Theory Agriculture 
              ศึกษาที ่มาและประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่ขั ้นต้น 
ทฤษฎีใหม่ก้าวหน้า ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์ วิเคราะห์และวางแผนการปลูก
พืชหรือเลี ้ยงสัตว์ตามทฤษฎีใหม่ ดูแลรักษาพืชที่ปลูกหรือสัตว์ที ่เลี ้ยง 
บันทึกการปฏิบัติงาน การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การแปรรูปหรือถนอม
อาหารจากผลผลิต การกำหนดราคาขาย การจำหน่ายผลผลิตและการ
ประเมินผล 
            Study the origins and benefits of new agricultural 
theory; beginning new theory, advance new theory, completely 
new theory, analyze and plan the cultivation of crops or animal 
husbandry according to the new theory, maintenance of 
cultivated plants or animals, record operations, accounting of 
income, expenditure, processing or preserving food from 
produce setting sales prices, product distribution and 
evaluation. 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ.2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 
และมีความทันสมัย เป็นรายวิชาใน
กลุ่มเลือกเรียนเฉพาะสาขา 
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กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

 ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอก
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ได้
จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของหลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตร ดังนั ้นรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกตัดออก 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

 ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
วิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอก
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ได้
จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของหลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตร ดังนั ้นรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำจึงถูกตัดออก  

กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะเอก  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  ยกเลิกรายวิชากลุ่มวิชาเลือกเฉพาะเอก  
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที ่เก ี ่ยวข้องกับการผลิตสัตว์  
จึงถูกตัดออก 

กลุ่มวชิาเลือกเฉพาะเอก  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  ยกเลิกรายวิชากลุ่มวิชาเลือกเฉพาะเอก 
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 
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เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำ
จึงถูกตัดออก  

กลุ่มวชิาโครงงาน กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน  
กลุ่มวชิาโครงงาน 

 

5004913  โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ               1(0-2-1) 
              ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  

   Proposal of Professional Skill Development 
Project in Crop Production Technology 

   นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่เกี่ยวข้อง
หรือนำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้าถึงปัญหาทาง
การเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตพืชตามความสนใจ
ของผู้เรียน จัดทำแบบเสนอโครงการและสอบร่างโครงการพิเศษ เพื่อขอ
อนุมัติทำโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

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. 

5003972  โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ               1(0-2-1)     
              สำหรับเทคโนโลยีการผลิตพืช    

 Development of Professional Skill Project   
 Proposal for Crop Production Technology 

   นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่เกี่ยวข้อง
หรือนำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้าถึงปัญหาทาง
การเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตพืชตามความสนใจ
ของผู้เรียน จัดทำแบบเสนอโครงการและสอบร่างโครงการพิเศษ เพื่อขอ
อนุมัติทำโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 

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. 

เปลี่ยนรหัสวิชาให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
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5004914  โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ                        1(0-2-1) 
             วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 

     Proposal of Professional Skill Development 
Project in Animal Production Technology 

     นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่เกี่ยวข้อง
หรือนำมาใช้ทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและค้นคว้าถึงปัญหาทาง
การเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตสัตว์ตามความสนใจ
ของผู้เรียน จัดทำแบบเสนอโครงการและสอบร่างโครงการพิเศษ เพื่อขอ
อนุมัติทำโครงการพิเศษจากคณะกรรมการ 
              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.  

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ จึง
ถูกตัดออก มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต
ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุมเนื ้อหา 
การเรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ้น 

5004915  โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ                        1(0-2-1) 
             วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  

     Proposal of Professional Skill Development  
  Project in Aquatic Animal Production Technology 
 นำความรู้ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องหรือ

นำมาใช้ทำการทดลองในงานที ่เร ียน ศึกษาและค้นคว้าถึงปัญหาทาง
การเกษตรหรือทางเทคโนโลยีการเกษตรด้านการผลิตสัตว์น้ำตามความสนใจ
ของผู้เรียน จัดทำแบบเสนอโครงการและสอบร่างโครงการพิเศษ เพื่อขอ
อนุมัติทำโครงการพเิศษจากคณะกรรมการ 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำ
จึงถูกตัดออก มีการปรับเปลี่ยนหน่วย
กิตให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ้น 
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             Apply knowledge and experiences to related projects 
or experiments in tasks, study and search for agricultural 
problems or agricultural technology in aquatic production, 
preparation of proposals and presenting special projects for 
approval by the committee. 

 

5004916 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                          3(0-6-3) 
             ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช    

    Professional Skill Development Project  
    in Crop Production Technology 

รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 5004913 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  

Pre-requisite : 5004913 Proposal of Professional Skill 
Development Project in Crop Production Technology 

 ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตพืช 
วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและ
ส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

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

5003973 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                          3(0-6-3) 
สำหรับเทคโนโลยีกการผลิตพืช                 
Development of Professional Skill Project for Crop 
Production Technology  

รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 5003972 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ 
                                  วิชาชีพสำหรับเทคโนโลยกีารผลิตพืช  
Pre-requisite :  5003972 Proposal of Professional Skill 

Development Project in Crop Production Technology 
ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตพืช 

วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและ
ส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

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

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา ให้สอดคล้อง
กับบริบทของหลักสูตร 
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5004917 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                          3(0-6-3) 
             ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

Professional Skill Development Project  
  in Animal Production Technology 

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5004914 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  

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

ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์ 
วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและ
ส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

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

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ จึง
ถูกตัดออก มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต
ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ้น 

5004918 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                  3(0-6-3) 
             ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

Professional Skill Development Project  
  in Aquatic Animal Production Technology 

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5004915 โครงร่างโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 

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

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำ
จึงถูกตัดออก มีการปรับเปลี่ยนหน่วย
กิตให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ้น 
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ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตสัตว์
น้ำ วิเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการ
และส่งโครงการพิเศษฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามรับรอง 

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

 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
      กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  

5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี                    2(1-2-3) 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช  

  Preparation for Professional Experience in  
  Crop Production Technology 

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

5003871 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    2(1-2-3) 
สำหรับการผลิตพืช 1 
Preparation for Professional Experience for Crop 
Production I 

    จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พื้นฐานด้านการผลิตพืชและเทคนิค
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

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

เปล ี ่ยนรหัสและชื ่อว ิชาให้ม ีความ
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



249 
249 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

 5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    3(0-6-3) 
สำหรับการผลิตพืช 2 

     Preparation for Professional Experience for Crop 
Production II 

รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 5003871 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 1 

                          หรือ : 7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
                                  สำหรับการผลิตพืช 
Pre-requisite : 5003871 Preparation for Professional 

Experience for Crop Production I 
               Or : 7303801 Cooperative Education Preparative 

for Crop Production 
     จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชและ

เทคนิคการประยุกต์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
Provide basic professional experience training in crop 

production technology and apply techniques in using 
agricultural tools and equipment. 

รายวิชาใหม่ 
เพื ่อให ้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยี
บัณฑิต พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุม
เนื้อหาการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อสาชาวิชา 

5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                    2(1-2-3) 
            ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์   

    Preparation for Professional Experience  
 in Animal Production Technology 

    จัดให้มีการฝึกประสบการณ์พื ้นฐานด้านการผลิตสัตว์และ
เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร 

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ จึง
ถูกตัดออก มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต
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             Provide basic professional experience training in 
animal production and techniques in using agricultural tools and 
equipment. 

ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ้น 

5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี                    2(1-2-3) 
             ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ   

    Preparation for Professional Experience in Aquatic  
 Animal Production Technology 

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

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำ
จึงถูกตัดออก  

5004808 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช   6(640) 
             Professional Experience in Crop Production Technology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 5002809 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางเทคโนโลยกีารผลิตพืช 
Pre-requisite : 5002809 Preparation for Professional 

Experience in Crop Production Technology 
ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิเพ ื ่อเพ ิ ่มประสบการณ์ว ิชาช ีพทางการผลิตพืช 

ในองค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำรายงานและ
นำเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม 

Provide job training enhancing professional 
experiences in crop production, in agricultural organizations 

5004871 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช       3(640) 
             Professional Experience in Crop Production  
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5003872 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสำหรับการผลิตพืช 2 
Pre-requisite : 5003872 Preparation for Professional 

Experience for Crop Production II 
ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตพืชในองค์กร

ที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำรายงานและนำเสนอ
การปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม 

Provide job training enhancing professional experiences 
in crop production, in agricultural organizations either public or 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื ่อวิชา และจำนวน
หน่วยก ิต ให ้ม ีความสอดคล้องกับ
บริบทของหลักสูตร 
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either public or private sectors, writing reports and presenting 
practical work experience approved by committee. 

private sectors, writing reports and presenting practical work 
experience approved by committee. 

5004809  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว ์   6(640) 
            Professional Experience in Animal Production Technology 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 5002810 การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางการผลิตสัตว์ 
Pre-requisite : 5002810 Preparation for Professional 

Experience in Animal Production Technology     
ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์ในองคก์ร

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

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์ จึง
ถูกตัดออก มีการปรับเปลี่ยนหน่วยกิต
ให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ้น 

5004810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                              6(640) 
             ด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ  

    Professional Experience in Aquatic Animal  
 Production Technology 

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 5002811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางการผลิตสัตว์น้ำ 

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

 ยกเลิกรายวิชา 
เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
ได้จัดหลักสูตรแยกสาขาวิชาเอกของ
หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ดังนั้น
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์น้ำ
จึงถูกตัดออก มีการปรับเปลี่ยนหน่วย
กิตให้ตรงตาม มคอ.1 เทคโนโลยีบัณฑิต 
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    ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตสัตว์น้ำใน
องค์กรที่เกี่ยวข้องทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำรายงานและ
นำเสนอการปฏิบัติงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ควบคุม 

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

พ.ศ. 2560 และให้ครอบคลุมเนื้อหาการ
เรียนรู้ และมีความทันสมัยมากขึ้น 

 

กลุ่มสหกิจศกึษา กลุ่มวชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
    กลุ่มสหกิจศึกษา 

 

7003507 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา                    2(1-2-3) 
             สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร   

    Cooperative Education Preparative for 
    Agricultural Technology 
    หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้อง ความรู้พื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นำเสนอการเขียนรายงาน 
             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 

7303801 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา                    2(1-2-3) 
             สำหรับการผลิตพืช   

Cooperative Education Preparative for Crop Production 
    หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้อง ความรู้พื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
นำเสนอการเขียนรายงาน 

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. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 
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development, quality management system in workplace, 
presentation techniques and report writing techniques. 
7004507 สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร               6(640) 

    Cooperative Education for Agricultural Technology  
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 7003507 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Pre-requisite : 7003507 Cooperative Education Preparative 

for Agricultural Technology  
การปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานตามโครงการที่ได้รับ

มอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ 
Working practice as a temporary employee, according 

to assigned projects, including reports and presentations.  

7304801 สหกิจศึกษาสำหรับการผลิตพืช                          6(640) 
    Cooperative Education for Crop Production 

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 7303801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
                                 สำหรับการผลิตพืช 
Pre-requisite : 7303801 Cooperative Education Preparative 

for Crop Production  
             การปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานตามโครงการที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ 

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

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา ให้สอดคล้อง
กับบริบทของหลักสูตร 

 

 



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่ 1   นายคริษฐ์สพล  หนูพรหม 
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. พืชศาสตร์ (โทควบเอก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 
ปริญญาตรี กษ.บ. ส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ศุภัครชา อภิรติกร, คริษฐ์สพล หนูพรหม และศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์. (2563). การเจริญเติบโตและผลผลิตของ 

เมล่อน 4 สายพันธุ์ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 38(8). 8 สิงหาคม 2563. 12 หน้า, 1450-1461. TCI(1). 

คริษฐ์สพล หนูพรหม, อมรรัตน์ ชุมทอง และฝนทิพย์ ทองนุ้ย. (2561). ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักคะน้าในฤดูแล้ง. วารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร. 1(1). มกราคม - มิถุนายน 2561. 8 หน้า, 9-16.  

Nooprom, K., Mansuriwong, P. & Apiratikorn S. (2022).  Effect of zeolite on the growth and yield 
of broccoli in the dry season. Plant Science Todays. Horizon e-Publishing Group. 01 
January 2022. 9(1). 5 pages, 76-80. JCI: 0.17 

Nooprom, K. & Bueraheng, N. (2021). Effects of cultivation systems and cultivars on growth and 
yield performance of Japanese eggplant in Thailand. Journal of Experimental Biology 
and Agricultural Sciences. Horizon Publisher India. 9(1). February 2021. 8 pages, 36-43. 
SJR(0.14) 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
สุวลี ชวูาณิชย์, คริษฐ์สพล หนูพรหม, ซุฟเฟียน เจะมิง, อัสมัน มาปะ, ไพศอล การี และซูพียัน อาบูบากา. (2564). 

โต๊ะปลูกผักก่ึงอัตโนมัติสำหรับการปลูกผักในชุมชนเมือง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11. 19 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 9 หน้า, AO 37-AO 45. 
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ตำรา/หนังสือ 
คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2564). การผลิตพืชผัก. สงขลา: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

17 มิถุนายน 2564. 262 หน้า, 1-262. 
คริษฐ์สพล หนูพรหม. (2562). เอกสารคำสอน รายวิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน. สงขลา: คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 9 มีนาคม 2562. 211 หน้า, 1-211. 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
 1. วิชาหลักการผลิตพืช 
 2. วิชาการผลิตพืช 
 3. วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 4. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 

5. วิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไร้ดิน 
6. วิชาเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
6. วิชาหลักการผลิตผัก 
7. วิชาการผลิตพืชผัก 
8. วิชาเทคโนโลยีการผลิตผัก 
9. วิชาการผลิตผักอินทรีย์ 
10. วิชาเทคโนโลยีการให้น้ำแก่พืช 
11. วิชาการจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืช 
12. วิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 

 13. วิชาหลักพืชศาสตร์  
14. วิชาการผลิตพืชขั้นสูง 
15. วิชาการบริหารจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

 16. วิชาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ 
 17. วิชาการผลิตพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นภาคใต้  
 18. วิชาสัมมนาทางการเกษตร  
 19. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร  
 20. วิชาการเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพเกษตรศาสตร์  
 21. วิชาการเตรียมฝึกทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร  
 22. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร  
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่ 2   นางสาวศุภัครชา อภิรติกร 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. พืชศาสตร์  มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 2558 
ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2546 
ปริญญาตรี วท.บ. พืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2541 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ศุภัครชา อภิรติกร, คริษฐ์สพล หนูพรหม และนิราณี บือราเฮง. (2564). การใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์ประเมินระดับ

คลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบมะพร้าวน้ำหอม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 29(3). พฤษภาคม-มิถุนายน 2564. 10 หน้า, 498-507. TCI(2). 

ธีรภาพ แก้วประดับ, ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์, ศุภัครชา อภิรติกร, ธีรพล ฆังคมณี และจารี ทองสกูล. (2564). ผลผลิตใน
รอบปีของปาล์มน้ำมัน 8 สายพันธุ์ทางการค้า. วารสารเกษตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 37(2). 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564. 9 หน้า, 169-177. TCI(1). 

ธีรภาพ แก้วประดับ, ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์, ศุภัครชา อภิรติกร, ธีรพล ฆังคมณี, และวันดี สุขสะโร. (2563). ผลของ
วัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลแรก. วารสาร
ผลิตกรรมการเกษตร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2(3). กันยายน - ธันวาคม 2563. 12 หน้า, 25-36. TCI(1). 

ศุภัครชา อภิรติกร, คริษฐ์สพล หนูพรหม และศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์. (2563). การเจริญเติบโตและผลผลิตของ 
เมล่อน 4 สายพันธุ์ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 38(8). 8 สิงหาคม 2563. 12 หน้า, 1450-1461. TCI(1). 

Nooprom, K., Mansuriwong, P. & Apiratikorn S. (2022).  Effect of zeolite on the growth and yield 
of broccoli in the dry season. Plant Science Todays. Horizon e-Publishing Group. 01 

January 2022. 9(1). 5 pages, 76-80. JCI: 0.17. 
Apiratikorn, S. (2020). Using Shrimp Paste, Vermicompost and Vitamin-B1 under Different Media 

for Promoting Root Growth of Stem Cuttings in Dragon Fruit (Hylocereus undatus). 
International Journal of Agriculture and Environmental Journal. Malwa Int. J. 
Publication Usha Nagar Extension, Indore (M.P.), India. 6(4). July-August 2020. 8 pages, 
574-581. Impact Factor: 5.971 
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การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
นิราณี บือราเฮง, การีมะห์ ดวงสาเมาะ, ศุภัครชา อภิรติกร และศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม. (2564). ผลของพันธุ์ วัสดุเพาะ

และน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นอ่อนกระเจี๊ยบ. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31. 20-21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
วิทยาเขตพัทลุง. 8 หน้า, 993-1000. 

ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์ และศุภัครชา อภิรติกร. (2564). ความแตกต่างของลักษณะการเจริญเติบโตและสรีรวิทยา 
ของปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 31. 20-21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง. 7 หน้า, 1066-1072. 

ศุภัครชา อภิรติกร. (2564). ผลของมูลไส้เดือน กะปิ และวิตามินบี 1 ในวัสดุปลูกต่างกันต่อการชักนำให้เกิดราก
และยอดของกิ่งปักชำแก้วมังกร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 
“นวัตกรรมทางสังคมของชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด 19”.  
19 กุมภาพันธ์ 2564 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช. 7 หน้า, 
BP167-BP173. 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
 1. วิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช  
 2. วิชาหลักการไม้ผล  
 3. วิชาหลักพืชศาสตร์  
 4. วิชาเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 

5. วิชาการผลิตปาล์มน้ำมัน 
6. วิชาเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน   
7. วิชาอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการเกษตร 
8. วิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคการเกษตร  
9. วิชาพืชไร่เศรษฐกิจ 
10. วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่  
11. วิชาการผลิตพืชไร่  
12. วิชาการผลิตพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของภาคใต้  
13. วิชาการผลิตยางพารา  

 14. วิชาหลักการขยายพันธุ์พืช  
 15. วิชาเรือนเพาะชำและการจัดการสถานเพาะชำ 
 16. วิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร    
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 17. วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
 18. วิชาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้  

19. วิชาการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 20. วิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 21. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช  
  22. วิชาเกษตรเพื่อชีวิต 

23. วิชาการผลิตผักอินทรีย์    
24. วิชาสัมมนาทางการเกษตร 
25. วิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร  

 26. วิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร1 
27. วิชาปัญหาพิเศษทางการเกษตร 2  

 28. วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์   
 29. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์   

ประสบการณ์การทำงาน 

ช่วงปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

2547- 2552 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  บริษัท เคมฟลีท จำกัด (บางแค กรุงเทพฯ)  

2547-2547 หัวหน้าแผนกจัดสวน  บริษัท ทรินิตี้ คอมเพล็กซ์ จำกัด (สีลม กรุงเทพฯ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



266 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่  3  นายจักรกริช  อนันตศรัณย์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก 
ปร.ด. ชวีวิทยา (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
(โทควบเอก) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

ปริญญาตรี วท.บ. ชวีวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541 
 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

จักรกริช อนันตศรัณย์. (2564). การเพาะเห็ดหูหนูและเห็ดนางรมด้วยขี้เลื่อยไม้กระถินณรงค์ที่เหลือใช้จากการทำ
กรงนกเขาชวา. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก. 14(2). กรกฎาคม - ธันวาคม 2564. 9 หน้า, 47-55. TCI(2). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
จักรกริช อนันตศรัณย์, ปวริศ แซ่ลิ่ม, อับดุลอาซีซร์ อาแวฮาโละ และณัฐชนน ชาติประสิทธิ์. (2564). เครื่องมือ

ต้นทุนต่ำสำหรับการเพาะเห็ดระดับครัวเรือน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต ครั้งที่ 6. 1-2 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 8 หน้า, 463-470.   

รวิวรรณ หมานจันทร์, น้ำฝน หมวกครอง และจักรกริช อนันตศรัณย์. (2564). ผลของสูตรอาหารต่อการเพาะเลี้ยง
อย่างง่ายกล้วยไม้กะเรกะร่อน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการงานประชุมระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. 18 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 10 หน้า, 633-642.  

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ 
2. วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการเกษตร 
3. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
4. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
5. วิชาพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 
6. วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
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7. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเกษตร  
8. วิชาโครงการพิเศษ  
9. วิชาสัมมนาทางการเกษตร  
10. วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช 
11. วิชาเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง 
12. วิชาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชั้นสูง  
13. วิชาเทคโนโลยีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช  
14. วิชาการผลิตเห็ด  
15. วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่ 4    นางสาวอมรรัตน์  ชุมทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา 
ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. เภสชัศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2552 
ปริญญาโท วท.ม. การจัดการทรัพยากรดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2547 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2542 

 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ธัชวีร์ ขวัญแก้ว และอมรรัตน์ ชุมทอง. (2563). ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบ

ผลผลิตของถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
28(2). กุมภาพันธ์ 2563. 9 หน้า, 322-330. TCI(1). 

ธัชวีร์ ขวัญแก้ว, อมรรัตน์ ชุมทอง, พินิจ ดำรงเลาหพันธ์ และจินตนาภา ดำกลึง. (2562). การกระตุ้นการงอกเมล็ด
พันธุ์ด้วยวิธี hydropriming ต่อคุณภาพและความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ ถั่วหรั่งพันธุ์สงขลา 1. วารสารพืช
ศาสตร์สงขลานครินทร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 6(4). 1 ตุลาคม 2562.  
8 หน้า, 55-62. TCI(1). 

อมรรัตน์ ชุมทอง และภัทรพร ภักดีฉนวน. (2562). ผลของน้ำหมักชีวภาพเร่งการย่อยสลายฟางข้าวต่อการเจริญเติบโต
ของข้าวพ้ืนเมืองพันธุ์รวงรี. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ่. 6(1). มกราคม - มีนาคม 2562. 9 หน้า, 82-90. TCI(1). 

อมรรัตน์ ชุมทอง และศุภรัตน์ สังข์ทอง. (2561). ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการกำจัดเพลี้ยแป้ง
ในมะละกอ. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออก. 11(2). กรกฎาคม - ธันวาคม 2561. 8 หน้า, 84-91. TCI(1). 

อมรรัตน์ ชุมทอง. (2561). ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศสีดาในการปลูกพืช 
โดยไม่ใช้ดิน. วารสารสจล. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร. 1(1). มกราคม - 
มิถุนายน 2561. 6 หน้า, 17-22.  
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คริษฐ์สพล หนูพรหม, อมรรัตน์ ชุมทอง และฝนทิพย์ ทองนุ้ย. (2561). ผลของการพรางแสงต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผักคะน้าในฤดูแล้ง. วารสารสจล. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฉบับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
จังหวัดชุมพร. 1(1). มกราคม - มิถุนายน 2561. 8 หน้า, 9-16.  

อมรรัตน์ ชุมทอง. (2561). ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเทียนซ้อนกระถาง. วารสาร
วิทยาศาสตร์เกษตร. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 49(1) (พิเศษ). มกราคม - เมษายน 2561. 4 หน้า, 
262-265. TCI(1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 
อมรรัตน์ ชุมทอง, ซูไรยา เจะเต๊ะ และอาดารียะห์ ยามา. (2565). ผลของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของพริกข้ีหนูในกระถาง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32. 25 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ (รูปแบบออนไลน์). 11 หน้า, 
204-214.  

อมรรัตน์  ชุมทอง. (2564). ผลของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุ้ง
ฮ่องเต้. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31. 20 พฤษภาคม 
2564. 8 หน้า, 197-204. 

อมรรัตน์  ชุมทอง. (2564). ประสิทธิภาพของสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากใบพลูในการยับยั้งเชื้อ Sclerotium 
rolfsii เชื้อราสาเหตุโรคโคนเน่าในพริก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11.  
19 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (รูปแบบออนไลน์). 7 หน้า, BO62–BO68. 

ปริยากร สุจิตพันธ์ และอมรรัตน์ ชุมทอง. (2562). การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจในการปลูก
ข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 12. 20 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
15 หน้า, 181-195. 

อมรรัตน์ ชุมทอง, พิชัยยุทธ โยมเนียม และวินัย พิกุล. (2562). สมบัติและผลของวัสดุเพาะกล้าชีวภาพต่อความ
งอกของมะเขือเทศพันธุ์เชอรี่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6. 
3-5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 9 หน้า, 274-282. 

อมรรัตน์ ชุมทอง และณัฐริกา ทองอินทร์. (2562). ผลของวัสดุเพาะกล้าต่อการผลิตต้นอ่อนผักบุ้งจีน. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29. 9-10 พฤษภาคม 2562. 
โรงแรมสยามออเรียนทัล สงขลา. 8 หน้า,  86-93. 
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อมรรัตน์ ชุมทอง, ภัทรพร ภักดีฉนวน และสุชน คชาทอง. (2561). ผลของน้ำหมักชีวภาพเร่งการย่อยสลายฟาง
ข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11 "การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน". 20 ธันวาคม 2561 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 7 หน้า, 296-302. 

Chumthong, A., Wijitsopa, S. & Navarat, T. (2020). Antifungal Activity of the Precipitate from the 
Root Extracts of Linostoma pauciflorum Griff. against Sclerotium rolfsii. Proceedings of 
the 2nd ICRU International Conference: Sustainable Community Development 
(ICRU 2020). February 17-19, 2020 Pakdeedamrongrit Auditorium and 2nd Floor, 
Building 38, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 10 pages, 190-199. 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาปฐพีวิทยา 

2. วิชาชวีภัณฑ์ 

3. วิชาการผลิตยางพารา 

4. วิชาการจัดการของเสียจากสัตว์ 

5. วิชาหลักพืชศาสตร์ 

6. วิชาดินและปุ๋ย 

7. วิชาหลักการขยายพันธุ์พืช 

8. วิชาการผลิตพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นภาคใต้ 

9. วิชาพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ 

10. วิชาหลักการผลิตพืช 

11. วิชาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 

12. วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

13. วิชาการจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช 

14. วิชาปฏิบัติการจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช 

15. วิชาเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 

16. วิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 

17. วิชาเทคโนโลยีการผลิตชวีภัณฑ์พืช 

18. วิชาการขยายพันธุ์พืช 
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19. วิชาปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช 

20. วิชาการจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือการผลิตพืช 
 

ประสบการณ์การทำงาน 

ช่วงปี พ.ศ. ตำแหน่ง หน่วยงาน 

2542-2544 นักวิจัย 
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ (ภาคใต้)  

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที่  5  นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน์ 
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. Agronomy The University of Wyoming, USA 2548 
ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537 
ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ศุภรัตน์ สังข์ทอง, อัจฉรา เพ็งหนู และภวิกา บุณยพิพัฒน์. (2564). ประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus spp.  

ในการควบคุมเชื้อราในดิน Rigidoporus microporus ภายใต้สภาวะควบคุม. วารสารพืชศาสตร์ 
  สงขลานครินทร์. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 8(1). มกราคม-มิถุนายน 2564.  

10 หน้า, 34-43. TCI(2). 

ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. วิชาเห็ดและการผลิตเห็ด 
2. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 
3. วิชาเกษตรเพื่อชีวิต 
4. วิชาโรคพืชและการควบคุม 
5. วิชาศัตรูพืชและการป้องกันควบคุม 
6. วิชาหลักพืชศาสตร์ 
7. วิชาเทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน  
8. วิชาโครงการพิเศษ  
9. วิชาสัมมนาทางการเกษตร  
10. วิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน 
11. วิชาปัญหาพิเศษ  
12. วิชานวัตกรรมการเกษตร  
13. วิชาการผลิตเห็ด  
14. วิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลสดพืชสวน 
15. วิชาทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร 
16. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
17. วิชาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
หนังสือลงนามความร่วมมือจากสถาบันอ่ืนที่ร่วมผลิตบัณฑิต 
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ภาคผนวก ญ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางเทียบองค์ความรู้ตามที่กำหนด 

ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560  

กับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
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ตารางเทียบองค์ความรู้ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
กับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
จำนวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า  129 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
     และเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
จำนวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  9 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
     และเทคโนโลยี 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- บังคับเรียน  3 หน่วยกิต 
- เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  44 หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์  
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

  2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์  
- การพัฒนาบุคลากรและ

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  
- ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี

พ้ืนฐาน  
- ความปลอดภัยและอาชีวอนา

มัยในสถานประกอบการ 
- การจัดการอุตสาหกรรม 
- วัสดุอุตสาหกรรม 

ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต 
  2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
  - บังคับเรียน  31 หน่วยกิต 
  - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน  36 หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์  
2.1.2 วิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี          

ไม่น้อยกว่า 
 

ไม่น้อยกว่า 

15 หน่วยกิต 
 

    21 หน่วยกิต 
  - เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 

- ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 
- เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
- เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
- เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
- เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
- ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
  ประยุกต์ใช้ทางการผลิตพืช  
- การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตรแบบบูรณาการ 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

  2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / 

วิชาการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ
การทำงาน 

ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 44 หน่วยกิต 
  2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
  - บังคับเรียน  

- ปฏิบัติการเทคนิคการปรับ 

ปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช 

- การผลิตเมล็ดพันธุ์   

- ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

- สภาพภูมิอากาศและการ

จัดการน้ำเพื่อการเกษตร 

- การบริหารจัดการฟาร์ม 

- หลักการเลี้ยงสัตว์และสัตว์

น้ำเบื้องต้น 

- บังคับเรียน 1 ชุดวิชา 

 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 หน่วยกิต 

  - เลือกเรียน 1 ชุดวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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ตารางเทียบองค์ความรู้ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
กับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

มคอ.1 รายวิชาในหลักสูตร หน่วยกิต 
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ - 5003970 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเกษตร 

- 5172670 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทางการผลิตพืช 
3(2-2-5) 
3(0-3-6) 

การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  - 5001871 การฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตรแบบ
บูรณาการ 
- 5202171 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

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

ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน  - 5161171ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชสวน  
- 5163673 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ 
- 5172171 ปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
- 5171171 ปฏิบัติการเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช 
- 5002171 สภาพภูมิอากาศและการจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร 
- 5082171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
- 5172271 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

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

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  - 5133170 มาตรฐานและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
- 5202171 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
- 5162870 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน 
- 5162871 ปฏิบัติการสร้างและจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ 
- 5163670 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
- 5163671 ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
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- 5163570 เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน 
- 5163571 ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
- 5163572 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 
- 5163573 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร 
- 5173470 การผลิตเห็ด 
- 5173471 ปฏิบัติการผลิตเห็ดเพ่ือการค้า 
- 5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
- 5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า 
- 5013170 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
- 5013171 ปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า 

3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 

การจัดการอุตสาหกรรม  - 5202171 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
- 5203170 การตลาดสินค้าเกษตร 
- 5162870 เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน 
- 5162871 ปฏิบัติการสร้างและจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมืออาชีพ 
- 5163670 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
- 5163671 ปฏิบัติการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน 
- 5163570 เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน 
- 5163571 ปฏิบัติการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP 
- 5163572 เทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 
- 5163573 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกาแฟครบวงจร 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
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- 5173470 การผลิตเห็ด 
- 5173471 ปฏิบัติการผลิตเห็ดเพ่ือการค้า 
- 5163470 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
- 5163471 ปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้า 
- 5013170 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
- 5013171 ปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค้า 

3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 
3(3-0-6) 
6(0-12-6) 

วัสดุอุตสาหกรรม  - 5011170 เทคโนโลยีดินและปุ๋ย 
- 5011171 ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุ๋ย 

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

 


