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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

หมวดท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 25521641102935 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Technology Program in Animal Production  

Technology 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 

          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :   Bachelor of Technology (Animal Production Technology) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B. Tech. (Animal Production Technology) 

3.  วิชาเอก (ถามี) 

ไมมี 

4.  จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560  

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

     ปริญญาตรีทางวิชาการ 

     ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

 

มคอ.2 
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    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

     ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

     ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

    หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

     ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

     ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ 

 5.3  ภาษาท่ีใช 

 ภาษาไทย 

 5.4  การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

 5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

   หลักสูตรเฉพาะของสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6  การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

     หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2566 เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2566 

  ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

   เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2552 

  ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา 2563 

     ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม 

   ครั้งท่ี 6/2565  เม่ือวันท่ี 15 กันยาน 2565 

  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

  ในการประชุมครั้งท่ี 7/2565  เม่ือวันท่ี  8 ตุลาคม 2565 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในปการศึกษา 2568 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา   

8.1 ผูประกอบการหรือเจาของฟารมสัตว 

8.2 นักสัตวบาลฟารมปศุสัตว เชน สัตวปก สุกร โคเนื้อ โคนม แพะ เปนตน 

8.3 นักธุรกิจในโซอุปทาน (supply chain) เชน ธุรกิจจำหนายอาหารสัตว ธุรกิจจำหนายขายอุปกรณ 

การเลี้ยงสัตว ธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปทางสัตว เปนตน 

8.4 นักวิชาการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 
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9.  ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ 
ตำแหนง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  วิชาเอก/สาขาวิชา 

การสำเร็จการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นายครวญ บัวครี ี ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ด. เทคโนโลยีการผลติสตัว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 2546 

  วท.ม. เกษตรศาสตร (สัตวบาล)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2536 

  วท.บ. เทคโนโลยีการผลติสตัว 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2533 

2 นายมงคล เทพรตัน อาจารย ปร.ด. สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 2555 

   วท.ม. สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2542 

   วท.บ. เกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2538 

3 นางสาวปยะนันท  

นวลหนูปลอง 

อาจารย ปร.ด. การจัดการทรัพยากร

เกษตรเขตรอน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2563 

   วท.ม. สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 2550 

   วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 2545 

4 นายทวีศักดิ์ ทองไฝ อาจารย วท.ม. สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2544 

   วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2539 

5 นายรญัจวน อิสรรักษ อาจารย กษ.ม. เกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 

   สพ.บ.  สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 2546 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากสถานการณที่ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เปนผลมาจากอิทธิพลของ 

การประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยางกวางขวางมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแตระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับท่ี

สูงข้ึน โดยเฉพาะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจท่ีลวนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามา

เปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนำไปสูการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบเศรษฐกิจและสังคมใหม ที่ตองปรับ

โครงสรางทางการศึกษา สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางเหมาะสม เกิดการผลักดันประเทศออกจากกับดัก

รายไดปานกลาง เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อเพิ ่มมูลคาสินคาและบริการ สอดคลองกับ 

แนวทางการพัฒนาประเทศ ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ 

มิติส ังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกลุ มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายที ่ประเทศ 

ใหความสำคัญเปนกลุ มแรกในการพัฒนาใหสามารถเกิดเปนเสนทางธุรกิจใหม (New Startups) คือ  

กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรและอาหาร ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสำคัญของประเทศท่ีครอบคลุมประชากรจำนวนมาก  

ท่ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในภาคเกษตรไดดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม กอปรกับภาวะการขาดแคลน
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พลังงานและอาหารของโลก เนื่องจากความขัดแยงของประเทศท่ีมีกำลังการผลิตสูง ยอมสงผลกระทบตอความ

ม่ันคงทางอาหารของประเทศและของโลก 

ภาคการศึกษาควรสรางนวัตกรรมท่ีบูรณาการองคความรูสมัยใหม กับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเกิด

ความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ มีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ รวมท้ังเตรียมพรอม

ปรับโครงสรางการผลิตใหเกิดความสมดุล มีเสถียรภาพ และความยั่งยืน ซ่ึงการปรับปรุงหลักสูตรตองคำนึงถึง

อิทธิพลดานตาง ๆ ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญมากข้ึน สงผลให

หลักสูตรและการศึกษามีความจำเปนที่จะตองปรับตัว โดยตองเปนหลักสูตรเชิงรุกท่ีชวยใหผูเรียนมีศักยภาพ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวยการประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในการจัดกระบวนการ

เรียนการสอน และพรอมรับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ นอกจากนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะเปดโอกาสให

คนรุนใหมและผูประกอบการท่ีมีความคิดสรางสรรคผลิตสินคาและบริการใหม ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ

ที่หลากหลายสูตลาดไดอยางรวดเร็ว จึงมีความจำเปนในการปรับปรุงหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตให

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความกาวหนาทางเทคโนโลยีตามสถานการณภายนอก 

ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน รวมท้ังรองรับการแขงขันท้ังในและตางประเทศเปนสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการพัฒนาเทคโนโลยีสูชุมชน โดยหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ที่ไดพัฒนาขึ้นมาเกิดจากความมุงหวังใหภาคเกษตรใน

ทองถิ่นไดรับการยกระดับในการผลิตสินคาเกษตรตอบสนองตอความตองการของตลาดตั้งแตระดับทองถ่ิน 

และสูงขึ้นไป จากการประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดีเชื ่อมโยงเครือขาย

เกษตรกรและสถาบันการเกษตร รวมกับสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตผูเรียนใหเปนผูประกอบการธุรกิจ

เกษตรครบวงจรซ่ึงจะสามารถรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนไดตอไป 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยี

การผลิตสัตว ที่ผานมาบัณฑิตของหลักสูตรมีความรู และประสบการณในการพัฒนาการเกษตรในภาคทองถ่ิน 

มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หนวยงานราชการ และเปนผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ แตเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันทางดาน

สังคม และวัฒนธรรม 

จากกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 

13 (พ.ศ. 2566-2570) ที ่มีจุดประสงคเพื ่อพลิกโฉมประเทศไทย หรือเปลี ่ยนแปลงประเทศขนานใหญ 

(Thailand’s Transformation) ภายใตแนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ งหมายในการลดความเปราะบาง 

สรางความพรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาวะวิกฤติ โดยสราง

ภูมิคุมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใหประเทศสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ยุทธศาสตรชาติให

ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรใน 5 รูปแบบ ดังนี้ (1) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น โดยการนำอัตลักษณ

พื ้นถิ ่นและภูมิปญญาทองถิ ่นของไทยมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑการเกษตร (2) เกษตรปลอดภัย คือ  

การมุงเนนพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล (3) เกษตรชีวภาพ เปนการใช
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ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการเกษตร (4) เกษตร

แปรรูป โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาตอยอดสินคาเกษตรขั้นตนใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง 

และ (5) เกษตรอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีและวิทยาการ สมัยใหมมาใชในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของ

ผลผลิตและปริมาณผลผลิตตอพ้ืนท่ี และรองรับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงการพัฒนา

ภาคการเกษตรในท้ัง 5 รูปแบบจะชวยสรางและสงเสริมความเขมแข็งของภาคการเกษตรในระยะยาว ท้ังในมิติ

ของการยกระดับผลิตภาพ และการสรางมูลคาเพิ ่ม ดังนั ้น จึงเปนโอกาสในการพัฒนาบุคลากรในภาค

การเกษตรท่ีสามารถขับเคลื่อนในประเด็นตาง ๆ ไดแก 

1. บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัย คำนึงถึงขอกำหนด การกำกับ

ดูแลของกฎหมาย กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑภาคเกษตร 

2. บุคลากรที่สามารถเรียนรูเทคโนโลยี คิดนอกกรอบ มีความคิดริเริ ่มสรางสรรค สามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนกับการเกษตรได และสามารถประยุกตเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหม ๆ มาใชในภาคการผลิตการเกษตร 

3. บุคลากรที่มีความรูความเขาใจในการจัดการธุรกิจการเกษตร สอดคลองกับนโยบายภาครัฐ 

ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนำไปตอยอดในกลุมอุตสาหกรรมการเกษตร และสามารถพัฒนา

ไปในดานสรางเสนทางธุรกิจเกษตรรายใหม 

ดังนั้น จึงจำเปนตองผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินคา

เกษตรและพัฒนานวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรในทองถิ่นใหมีความสามารถแขงขันในตลาด

ท้ังในและตางประเทศ รวมถึงความรูเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสรางบุคลากร

ท่ีมีคุณภาพสามารถเปนผูประกอบการทางดานธุรกิจเกษตรท่ีมีศักยภาพรายใหมไดตอไป  

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรจำเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได

ตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงของการผลิตในภาคการเกษตร และรองรับการแขงขันท้ังในและตางประเทศ 

โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรูและทักษะแบบบูรณาการทั้งความรูดานการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ใชระบบสารสนเทศเชื่อมโยงขอมูลที่นำไปสูการพัฒนาภาคการเกษตรทั้งระบบ ทำใหมีความ

พรอมท่ีจะปฏิบัติงานและเปนผูประกอบการไดทันที ซ่ึงจะมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน

ดานวิชาชีพ สามารถเปนผูท่ีเขาใจและปรับตัวเขากับสถานการณโลกได  

จากแนวทางการประกอบอาชีพของบัณฑิตและความกาวหนาดานเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร

จึงตองทันสมัยและสอดคลองกับสภาวะปจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

และแนวโนมของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พฤติกรรมผูบริโภค และการประกอบธุรกิจดานปศุสัตว ดังนั้น

หลักสูตรตองผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความเขาใจ และความสามารถในการดำเนินการธุรกิจดานปศุสัตว โดยให

ความสำคัญตอประเด็นดังตอไปนี้ 

1) การผลิตและพัฒนาผลผลิตปศุสัตวท่ีไดมาตรฐานสมัยใหม และสามารถเปนผูประกอบการปศุสัตวได 

2) สามารถนำทักษะทางปฏิบัติมาประยุกตใชในการสรางงานสรางอาชีพได 
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3) มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม 

4) มุงเนนใหมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการผลิตสัตว 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

การเปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2566 มีความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้ 

พันธกิจขอ 2 “จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในทองถิ่นใหมีคุณภาพ

และคุณธรรมและสามารถแขงขันได” ในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ไดมีการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่ใหนักศึกษาไดเรียนรูในรายวิชาที่มีความหลากหลายและทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศในดานตาง ๆ 

รวมไปถึงไดมีการสอดแทรกและปลูกฝงทางดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีคุณธรรม 

มีทักษะ และนำเทคโนโลยีไปประกอบอาชีพทางปศุสัตวได พันธกิจขอ 3 “วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางสมองคความรู 

ใหเปนแหลงเรียนรูของทองถิ่น” พันธกิจขอ 4 “บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทองถิ่นให

เขมแข็งบนฐานของการมีสวนรวม” และพันธกิจขอ 5 “สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรม 

ราโชบายและแนวพระราชดำริ” โดยมีการสนับสนุน สรางองคความรูใหมจากการคนควา การวิจัย และการบริการ

วิชาการทางดานการเกษตรที่สามารถนำไปพัฒนาการเกษตรในทองถิ่นโดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย 

และบริการวิชาการ ใหเกิดประโยชนตามความตองการของทองถ่ิน   

13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือให

บริการคณะ/หรือตองเรียนจากคณะอ่ืน) 

  13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

13.1.1 กลุมวิชาศึกษาทั ่วไป จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร และคณะศิลปกรรมศาสตร  

13.1.2 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอนโดยสอนรวมกับ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหหลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

 13.3  การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูแทนจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ในคณะท่ีเก่ียวของ 

ไดแก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ที่ใหบริการการสอนและจัดการดานเนื้อหาสาระของวิชาตาง ๆ การจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 

มคอ.6 การจัดตารางเวลาเรียน ตารางเวลาสอบ และการจัดกลุมนักศึกษาตามระดับพ้ืนฐานความรู และการจัดทำ 

มคอ.7 เพื่อรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตามเกณฑ

ประกันคุณภาพเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรใหไดคุณภาพมาตรฐานอยางตอเนื่อง 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.   ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ที่มีความรู และมีทักษะทางดานเทคโนโลยี ดานการ

ผลิตสัตว ดานธุรกิจ และการเปนผูประกอบการฟารมสัตว เพ่ือเปนผูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ 

1.2  ความสำคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว เปนหลักสูตรสหวิทยาการทางดาน 

การผลิตสัตวและการเปนผูประกอบการ มุงเนนการศึกษาเพื่อสงเสริมความรู ควบคูกับทักษะการปฏิบัติ  

เปนหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education Program, 

CWIE) รวมกับหนวยงานภายนอกหรือสถานประกอบการ โดยจัดใหนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ โดยการจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบชุดวิชา (Module) อีกท้ังการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองรวมกับสงเสริมความรูและประสบการณทางวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษาไดเรยีนรู

และเกิดทักษะตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการประกอบอาชีพดานการผลิตสัตว เพื่อตอบสนองผูที่ตองการ

ประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว โดยการเปนผูประกอบการฟารมสัตว (Animal Entrepreneur) ในพื้นที่หรือ

ชุมชนของตนเองได ตลอดจนความตองการกำลังคนดานการผลิตสัตวของประเทศ 

 1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.3.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู และทักษะปฏิบัติทางการผลิตสัตว สูการเปนผูประกอบการ 

1.3.2 ผลิตบัณฑิตท่ีนำความรูไปแกปญหา และประยุกตใชในการพัฒนางาน สรางอาชีพได 

1.3.3 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

ที่ประกอบดวยแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง โดยคาดวาจะแลว

เสร็จภายในรอบการศึกษา (5 ป) 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานของ สกอ. 

และสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบัณฑิต 

1.  ปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

2.  กำกับ สนับสนุน และสงเสริมให 

 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.  สำรวจความพึงพอใจของผูใช 

 บัณฑิต  

หลักฐาน 

1. รายงานการประเมินและปรับปรุง

หลักสูตร 

2. คำสั่งแตงตั้งอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร 

3. รายงานผลการสำรวจความตองการ

และความพึงพอใจในการใชบัณฑิต 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี 

1. มีการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.7 และ

รายงานการประเมินของหลักสูตร

ทุกปการศึกษา 

2. มีรายช ื ่ออาจารย ผ ู ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตรอยางนอย 5 คน 

3. ไดคะแนนความพึงพอใจเฉลี ่ยไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2. พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะ

ทางวิชาชีพ สอดคลองกับ

สถานการณปจจุบนั 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการฝก

ปฏิบัติทางวิชาชีพของนักศึกษา 

2.  สงเสริมและสนับสนุนท ักษะ

ภาษาตางประเทศ 

หลักฐาน 

1. จำนวนชั ่วโมงปฏิบัติงานในสาขา

ว ิชาช ีพ นอกเหน ือจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพ และสหกิจ

ศึกษา 

2. เขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะดาน

ภาษา ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ตัวบงช้ี  

1. มีการฝกปฏิบัติงานไมต่ำกวา 180 

ช ั ่ ว โมง นอกเหน ือจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพ และสหกิจ

ศึกษา 

2. มีการเขารวมกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ดานภาษา ของคณะ/มหาวิทยาลัย 

ไมต่ำกวารอยละ 80 ของกิจกรรม

ท้ังหมด 

3. พัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูความสามารถ และ

ทักษะทางวิชาชีพ 

1.  ส  ง เสร ิมและสน ับสน ุนการ

จ ัดการเร ียนการสอนท ี ่ เนน

ผูเรียนเปนสำคัญ 

2.  สงเสริมและสนับสนุนการเขา

รวมประชุม สัมมนาและฝกอบรม

ของคณาจารย และ บุคคลากร 

หลักฐาน 

1. จำนวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

2. จำนวนการเขารวมประชุม สัมมนา

และฝกอบรมของคณาจารย และ

บุคคลากร 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

3.  สงเสริมและสนับสนุนการบริการ

วิชาการ 

4.  สงเสริมและสนับสนุนคณาจารย

เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 

3. จำนวนโครงการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสำคัญ 

4. ความพึงพอใจของผูเรียน 

5. จำนวนกิจกรรมบริการวชิาการ 

6. จำนวนบทความวิจัยและผลงาน

ทางวิชาการท่ีเผยแพร 

ตัวบงช้ี 

1. อาจารยไดรับการพัฒนาทักษะการ

เร ียนการสอนที ่เน นผู  เร ียนเปน

สำคัญอยางนอย 1 คนตอป 

2. อาจารยเขารวมประชุม สัมมนา 

และฝกอบรม อยางนอย 1 ครั้งตอป 

3. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

เขารวมประชุม สัมมนา และฝกอบรม 

ไมนอยกวา รอยละ 50 ตอป 

4. กิจกรรมบริการวิชาการอยางนอย 

1 กิจกรรม ตอป 

5. อาจารย ม ีการเผยแพร ผลงาน

วิชาการอยางนอย 1 เรื่อง ตอ 2 ป 

4. จัดหาครุภัณฑ และ

พัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน 

1.  จัดหาครุภัณฑเพื ่อสนับสนุน

การเรียนการสอน 

2.  พัฒนาและปรับปรุงแหลงเรียนรู 

หลักฐาน 

1. แผนงบประมาณของหนวยงาน 

2. จำนวนโครงการปร ับปร ุงสถานี

ปฏิบัติการ 

ตัวบงช้ี 

1. มีการจัดหาครุภัณฑเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนอยางนอย 1 ครั้ง

ตอป 

2. ม ี โ ค ร ง ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ส ถ า นี

ปฏิบัติการอยางนอย 1 โครงการ

ตอป 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถจัดไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการประจำ

หลักสูตร โดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห 

 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก) 
 

2.  การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

เรียนวันจันทร – วันศุกร   

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม 

ภาคฤดูรอน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 

 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

  2.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

  2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถวนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเขาศึกษา (ภาคผนวก ก) 
 

 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา / 2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

1. ปญหาการปรับตัวท่ีเปลี่ยนจาก

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเปน

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 

 

 

1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพ่ือแนะนำระบบการเรียน

การสอน และการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณาจารย ศิษยเกา 

น ักศ ึกษาปจจ ุบ ัน และนักศึกษาแรกเข า เพื ่อการวาง 

เปาหมายชีวิต การวางแผนการเรียนและการทำกิจกรรมใน

มหาวิทยาลัยใหเหมาะสม 

3. จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา ทำหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน 

ใหคำปรึกษาแนะนำ โดยใหผูปกครองมีสวนรวม 
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2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

2. นักศึกษามีความรูและทักษะพื้นฐานดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 

และภาษาไทยคอนขางต่ำ 

1. จ ัดก ิจกรรมเตร ียมความพร อมในรายว ิชาคณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ใหกับนักศึกษาแรกเขา 

2. จัดใหมีโครงการสอนเสริมในรายวิชาตาง  ๆตามท่ีมีความจำเปน 

 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ  5 ป 

ระดับช้ันป 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

ชั้นปท่ี  1 40 40 40 40 40 

ชั้นปท่ี  2  40 40 40 40 

ชั้นปท่ี  3   40 40 40 

ชั้นปท่ี  4    40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จำนวนนักศึกษา 

คาดวาสำเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

1)  ใชงบประมาณเงินรายไดและรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.  งบประมาณเงินรายได 
     

 - คา FTES ตอป 40.00 60.00 80.00 101.11 101.11 

 - คาหัวจริงตอเทอม 2,977.78 2,797.22 2,737.04 2,711.11 2,711.11 

 - จำนวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 119,111.11 223,777.78 328,444.44 433,777.78 433,777.78 

2. งบประมาณรายจาย      

คาหัวจริงตอป 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

จำนวนนักศึกษา ป.ตร ี 40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

รวมงบประมาณท้ังหมด 239,111.11 463,777.78 688,444.44 913,777.78 913,777.78 

2)  คาบำรุงการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรตอนักศึกษาหนึ่งรุน 3,600,000 บาท ประมาณ

การคาใชจายตอหัวตอป 22,500 บาท   
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   2.7  ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน 

  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

  อ่ืน ๆ (ระบุ)        

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

  เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 

ผลการเรียน พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1  จำนวนหนวยกิต          รวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา     127   หนวยกิต 

  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร  

    1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30    หนวยกิต 

    1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 

     บังคับเรียน     9  หนวยกิต 

     เลือกเรียน   ไมนอยกวา   3    หนวยกิต 

    1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

     บังคับเรียน     3  หนวยกิต 

     เลือกเรียน   ไมนอยกวา   3    หนวยกิต 

    1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

     บังคับเรียน   3  หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา   3    หนวยกิต 

    1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 

     บังคับเรียน   3  หนวยกิต 

     เลือกเรียน  ไมนอยกวา 3    หนวยกิต 

    2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 91     หนวยกิต 

    2.1  กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 34 หนวยกิต 

     2.1.1 กลุมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 15  หนวยกิต 

     2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี 19  หนวยกิต 

    2.2  กลุมวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา 49 หนวยกิต 

     2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   ไมนอยกวา 46 หนวยกิต 

     1) ชุดวิชา (Module) บังคับเรียน 18 หนวยกิต 

     2) ชุดวิชา (Module) เลือกเรียน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

     3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

      2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน 3 หนวยกิต 

    2.3  กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 

    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 

   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

   1.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

บังคับเรียน        9 หนวยกิต 

   GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) 

     English Adventures   

   GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝน  3(3-0-6) 

     English for Dream Achievement  

   GESL103 รูใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

     Arts of Using Thai language 

เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

     GESL104  เฮฮาภาษามาเลย 3(3-0-6) 

        Malay Language Fun 

     GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) 

         Hello Indonesia Language 

     GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุน    3(3-0-6 

        Fun with Japanese 

     GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี 3(3-0-6)  

        Entertain with Korean 

     GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน  3(3-0-6) 

        Happy Chinese  

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   ไมนอยกวา       6 หนวยกิต 

บังคับเรียน         3 หนวยกิต 

     GESH201 ทักษะชีวิต     3(2-2-5) 

      Life skills 

เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

    GESH202 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 

      Philosophy and Religions 

    GESH203 มนุษยกับความงาม 3(3-0-6) 

      Human and Aesthetics  

    GESH204  วัยใส ใจสะอาด  3(3-0-6) 

      Youngster with Good Heart 
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    GESH205  นักสืบชุมชน   3(2-2-5) 

      Community Detective 

    GESH206  มนุษยชาติ   3(3-0-6) 

      Humankind 

    GESH207  ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร   3(2-2-5) 

      Cyber Security and Confidentiality 

    GESH208  นวัตกรรมทำเองได   3(2-2-5) 

      Do it yourself Innovations 

    GESH209  วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถ่ินสมัยใหม  3(3-0-6) 

      Local Culture and Modern Identity 

    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา       6 หนวยกิต 

บังคับเรียน      3 หนวยกิต  

    GESS301  การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม   3(3-0-6) 

       Living in Modern Society 

เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ 

   GESS302  ทองถ่ินของเรา 3(3-0-6) 

     Our Local 

   GESS303 อาเซียนรวมใจ 3(3-0-6) 

     ASEAN Together 

   GESS304 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(2-2-5) 

   The King’s Philosophy for Sustainable 

    Development 

 GESS305 เจาสัวนอย 3(3-0-6) 

    Young Entrepreneurship 

 GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองท่ีดี  3(3-0-6) 

    Laws and Creating Good Citizenship 

    1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

บังคับเรียน  3 หนวยกิต 

     GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 

      Thinking in The Digital Age 
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เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้    

GESC402 โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) 

 Office Automations 

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

   Modern Lifestyle and Environment  

GESC404 สุขภาพทันยุค 3(2-2-5) 

   Modern Health 

GESC405  นักคนควาขอมูล  3(2-2-5) 

       Information Explorers 

GESC406 รูทันโลก 3(2-2-5) 

   World Knowledge 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร 3(2-2-5) 

   Agriculture Innovation 

GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน  3(2-2-5) 

   Online Business Management 

    2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     91 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน     34 หนวยกิต 

    2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 15 หนวยกิต 

5001115 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6) 

 Basic Mathematics for Agricultural Technology   

5001117  วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร  1(1-0-2) 

 Agricultural Basic Science 

5001118  ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร 2(0-4-2) 

 Agricultural Basic Science Laboratory 

5181501 เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว 3(2-2-5) 

 Animal Breed Development Techniques 

5191101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบื้องตน 1(1-0-2) 

 Introduction to Animal Physiology  

 and Anatomy 

5191102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบื้องตน 2(0-4-2) 

 Introduction to Animal Physiology  

 and Anatomy Laboratory 
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5191103  เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว  3(2-2-5) 

 Animal Reproduction Technology  

2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 19 หนวยกิต 

   3603208  การสรางความสุขและความผูกพันในองคการ 3(3-0-6) 

    Constructing Happy Workplace and  

    Employee Engagement  

   5131101 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางปศุสัตว 3(3-0-6) 

    Standard and Quality Systems of  

    Livestock 

   5171601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชทาง 3(2-2-5) 

    การผลิตสัตว    

    Information Technology and Animal                                                           

    Production Application 

   5181402 เทคโนโลยีอาหารสัตว 3(2-2-5) 

  Feed Technology 

   5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 1(1-0-2) 

    Animal Production and Farm Management 

    Technology 

   5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2(0-4-2) 

    ฟารมสัตว 

    Animal Production and Farm Management  

    Technology Laboratory 

   5201101 การเปนผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว 3(3-0-6) 

    Livestock Business Entrepreneurship 

   5204104  การสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการปศุสัตว 1(1-0-2)  

    Livestock Entrepreneur Opportunities  

    Creation 
 

    2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา    49 หนวยกิต 

    2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา   46 หนวยกิต 

สำหรับชุดวิชา (Module) บังคับเรียน และชุดวิชา (Module) เลือกเรียน  
เปนการจัดการเรียนแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ที่มีการเรียนรวมกับ
สถานประกอบการภายนอก  
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1) ชุดวิชา (Module) บังคับเรียน    18 หนวยกิต 
 1.1) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกไข  

   Laying Hens Production Technology and Entrepreneurship 

5183108 การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Laying Hens Production and  

 Entrepreneurship 

5183109 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข  6(0-12-6) 

 Laying Hens Production Technology Practice 

 1.2) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคนม 

  Dairy Cattle Production Technology and Entrepreneurship 

5183309 การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 

 Dairy Cattle Production and Entrepreneurship 

5183310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม  6(0-12-6) 

 Dairy Cattle Production Technology Practice 

2) ชุดวิชา (Module) เลือกเรียน    ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

เลือกเรียนอยางนอย 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาตอไปนี้ 
2.1) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกเนื้อ 

Production Technology and Entrepreneurship 
5183106 การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Broiler Production and Entrepreneurship 

5183107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ 6(0-12-6) 

 Broiler Production Technology Practice 

2.2) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการสุกร 

 Swine Production Technology and Entrepreneurship 

   5183201 การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

    Swine Production and Entrepreneurship 

   5183202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสุกร 6(0-12-6) 

    Swine Production Technology Practice 

2.3) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคเนื้อ 

 Beef Cattle Production Technology and Entrepreneurship 

   5183307 การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

    Beef Cattle Production and Entrepreneurship 
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   5183308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 6(0-12-6) 

    Beef Cattle Production Technology Practice  

   2.4) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการแพะ 

    Goat Production Technology and Entrepreneurship 

   5183311 การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

    Goat Production and Entrepreneurship 

   5183312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ 6(0-12-6) 

    Goat Production Technology Practice 

   3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา    ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 

    บังคับเรียน 7 หนวยกิต 

   5004924 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 1(0-2-1) 

    Seminar in Animal Production Technology 

   5181403 การวิเคราะหอาหารสัตว  1(1-0-2) 

    Feed Analysis   

   5181404 ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสัตว 2(0-4-2) 

    Feed Analysis Laboratory 

   5191301 สุขศาสตรสัตว  3(3-0-6) 

    Animal Hygiene  

   เลือกเรียนจากวิชาดังตอไปนี้   ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

   5183105 เทคโนโลยีการฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-2-5) 

    Incubation and Hatchery Management  

    Technology 

   5183603  การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน 3(2-2-5) 

    Integration of Livestock Enterprise 

   5183607 เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง 3(2-2-5) 

    Techniques of Specific Animal Husbandry 

   5183609 การผลิตปศุสัตวอินทรีย 3(2-2-5) 

    Organic Livestock Production 

   5183611 ปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตสัตว 3(0-6-3) 

    Animal Production Process Practice 
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2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน 3 หนวยกิต 

5004925 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 3(2-2-5) 

 Project Research in Animal Production  

     Technology 

    2.3 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 8 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้เพียงกลุมเดียว 

2.3.1 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

    5004926 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 3(0-6-3) 

     Special Project in Animal Production Technology  

   5004813 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดาน 2(1-2-3) 

    เทคโนโลยีการผลิตสัตว  

    Preparation for Professional Experience  

    in Animal Production Technology 

   5004814 การฝกประสบการณวิชาชีพดาน 3(640) 

    เทคโนโลยีการผลิตสัตว  

    Professional Experience in Animal  

    Production Technology 

2.3.2 กลุมสหกิจศึกษา       

   7314801 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดาน 2(1-2-3) 

    เทคโนโลยีการผลิตสัตว  

    Cooperative Education Preparative  

    in Animal Production Technology 

   7314802 สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 6(640) 

    Cooperative Education in Animal   

    Production Technology 

   3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต  

    ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สาขาเปดสอน และ/หรือรายวิชาที่นักศึกษาสนใจที่เปดสอน 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยความเห็นชอบของ

หลักสูตร/สาขาวิชา 
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ความหมายของเลขรหัสประจำรายวิชาและหนวยกิตท่ีใชในหลักสูตร 

เลขรหัสประจำรายวิชา  ประกอบดวยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 

   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมูวิชา 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 4  หมายถึง  ชั้นป  หรือระดับความยากงาย 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 

   เลขรหัส  ตัวท่ี 6,7   หมายถึง  ลำดับกอนหลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

เลขรหัส 3 ตัวแรกไดจัด หมวดวิชาและหมูวิชาไว ดังนี้ 

500 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาเกษตรศาสตร 

513  หมูสงเสริมการเกษตร 

517 หมูวิชาวิทยาการเกษตร 

518 หมูวิชาการผลิตสัตว 

519 หมูวิชาสุขศาสตรสัตว 

520 หมูวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร 
 

 

เลขรหัสตัวท่ี 5 ไดจัดลักษณะเนื้อหารายวิชาไว ดังนี้  

500_1_ _  เกษตรท่ัวไป 

500_8_ _  การฝกประสบการณวิชาชีพ 

500_9_ _  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ      

              การสัมมนา และการวิจัย 

     512_1_ _  งานชางเกษตร 

     512_2_ _  เครื่องจักรกลการเกษตร 

     513_1_ _  สงเสริมการเกษตร/นิเทศศาสตรเกษตร 

517_4_ _  เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับกอนหลัง 

ลักษณะเน้ือหาวิชา 

ช้ันปหรือระดับความยากงาย 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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517_6_ _  เทคโนโลยีระบบเกษตร 

517_7_ _  เกษตรเฉพาะทาง 

518_1_ _  การผลิตสัตวปก 

518_2_ _  การผลิตสัตวกระเพาะเดี่ยว 

518_3_ _  การผลิตสัตวกระเพาะรวม 

518_4_ _  โภชนศาสตรสัตว 

518_5_ _  เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว 

518_6_ _  เทคนิคการผลิตสัตว 

519_1_ _  กายวิภาค สรีรวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ 

519_2_ _  โรคและปรสิตสัตว 

519_3_ _  สุขภาพสัตวและสุขศาสตรสัตว 

519_4_ _  วิทยาการดานภูมิคุมกัน 

     520_1_ _  เศรษฐศาสตรเกษตร 

 

ความหมายของจำนวนหนวยกิต 

     ตัวอยางเชน 3(3-0-6) 

 เลขตัวท่ี 1   หมายถึง จำนวนหนวยกิตรวม 

เลขตัวท่ี 2   หมายถึง จำนวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

เลขตัวท่ี 3  หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 

เลขตัวท่ี 4  หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน  

กลุมวิชาพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 

5001115 คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6) 

5191101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลีย้งเบื้องตน 1(1-0-2) 

5191102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยง

เบื้องตน 

2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน            

กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

5171601 เทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกตใช

ทางการผลิตสัตว 

3(2-2-5) 

5181402 เทคโนโลยีอาหารสัตว 3(2-2-5) 

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 1(1-0-2) 

5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

ฟารมสัตว 

2(0-4-2) 

5201101 การเปนผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว 3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 18 หนวยกิต 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน             

กลุมวิชาพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 

5001117 วิทยาศาสตรพื้นฐานทางการเกษตร 1(1-0-2) 

5001118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐานทางการเกษตร 2(0-4-2) 

5181501 เทคนิคการปรับปรุงพนัธุสตัว 3(2-2-5) 

5191103 เทคโนโลยกีารสืบพนัธุสตัว 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน            

กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

5131170 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิต 

ทางปศุสัตว 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน  

วิชาบังคับเฉพาะสาขา  

(บังคับเรียน) 

5181403 การวิเคราะหอาหารสัตว  1(1-0-2) 

5181404 ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสัตว 2(0-4-2) 

5191301 สุขศาสตรสัตว 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3(x-x-x) 

รวมหนวยกิต 21 หนวยกิต 
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แผนการศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3  

1. วิชาเรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดใหนักศึกษาเรียนใน 8 สัปดาหแรกของแตละภาคการศึกษา  

2. ชุดวิชา (Module) ตาง ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเทคโนโลยี ใหนักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน

ภาคการศึกษาละ 1 ชุดวิชา (Module) จากชุดวิชาบังคับหรือชุดวชิาเลือกเรียนก็ได 

3. ชุดวิชา (Module) ตาง ๆ ประกอบดวย รายวชิาทฤษฎี และรายวชิาปฏิบัติการ โดยรายวิชาที่เปนรายวิชาทฤษฎี 

จัดใหนักศึกษาเรียนใน 8 สัปดาหแรกของแตละภาคการศึกษา และวิชาปฏิบัติการ จัดใหนักศึกษาปฏิบัติการ  

ณ สถานประกอบการตาง ๆ เนื่องจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2566 เปนหลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)  

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน 9(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน  

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

(ใหเลือกลงทะเบียนเรียน  

1 ชุดวิชา จากชุดวิชาบังคับ

หรือชุดวิชาเลือกเรียนก็ได) 

ชุดวิชาบังคับเรียน * 

- ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกไข (CWIE) 

5183108 

5183109 

การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

- ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคนม (CWIE) 

5183309 

5183310 

การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

ชุดวิชาเลือกเรียน * 

- ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกเน้ือ (CWIE) 

5183106 

5183107 

การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

- ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการสุกร (CWIE) 

5183201 

5183202 

การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสุกร 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

- ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคเน้ือ (CWIE) 

5183307 

5183308 

การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

- ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการแพะ (CWIE) 

5183311 

5183312 

การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

รวมหนวยกิต 18 หนวยกิต 

หมายเหตุ   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จดัใหนักศึกษาเรียนใน 8 สัปดาหแรกของแตละภาคการศึกษา 

2) หมวดวิชาเฉพาะ วชิาเฉพาะดาน กลุมวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ใหเลือกลงทะเบียนเรียน 1 ชุดวชิา (Module) 
3) *สามารถเลือกลงทะเบียนชดุวิชาขางตนในภาคการศึกษาใดก็ไดตามแผนการเรียนที่กำหนด 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน 9(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน  

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

(ใหเลือกลงทะเบียนเรียน  

1 ชุดวิชา จากชุดวิชาบังคับ

หรือชุดวิชาเลือกเรียนก็ได) 

ชุดวิชาบังคับเรียน * 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกไข (CWIE) 

5183108 

5183109 

การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคนม (CWIE) 

5183309 

5183310 

การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

ชุดวิชาเลือกเรียน * 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกเน้ือ (CWIE) 

5183106 

5183107 

การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการสุกร (CWIE) 

5183201 

5183202 

การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสุกร 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคเน้ือ (CWIE) 

5183307 

5183308 

การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการแพะ (CWIE) 

5183311 

5183312 

การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

รวมหนวยกิต 18 หนวยกิต 

หมายเหตุ   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จดัใหนักศึกษาเรียนใน 8 สัปดาหแรกของแตละภาคการศึกษา 

2) หมวดวิชาเฉพาะ วชิาเฉพาะดาน กลุมวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ใหเลือกลงทะเบียนเรียน 1 ชุดวชิา (Module) 

3) *สามารถเลือกลงทะเบียนชดุวิชาขางตนในภาคการศึกษาใดก็ไดตามแผนการเรียนที่กำหนด 
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ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน 6(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน  

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

(ใหเลือกลงทะเบียนเรียน  

1 ชุดวิชา จากชุดวิชาบังคับ

หรือชุดวิชาเลือกเรียนก็ได) 

ชุดวิชาบังคับเรียน * 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกไข (CWIE) 

5183108 

5183109 

การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคนม (CWIE) 

5183309 

5183310 

การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

ชุดวิชาเลือกเรียน * 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกเน้ือ (CWIE) 

5183106 

5183107 

การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการสุกร (CWIE) 

5183201 

5183202 

การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสุกร 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคเน้ือ (CWIE) 

5183307 

5183308 

การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการแพะ (CWIE) 

5183311 

5183312 

การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

รวมหนวยกิต 15 หนวยกิต 

หมายเหตุ   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดใหนักศึกษาเรียนใน 8 สัปดาหแรกของแตละภาคการศึกษา 

2) หมวดวิชาเฉพาะ วชิาเฉพาะดาน กลุมวชิาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ใหเลือกลงทะเบียนเรียน 1 ชุดวชิา (Module) 

3) *สามารถเลือกลงทะเบียนชดุวิชาขางตนในภาคการศึกษาใดก็ไดตามแผนการเรียนที่กำหนด 
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ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GEXXXXX เลือกเรียน 6(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะดาน  

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

(ใหเลือกลงทะเบียนเรียน  

1 ชุดวิชา จากชุดวิชาบังคับ

หรือชุดวิชาเลือกเรียนก็ได) 

ชุดวิชาบังคับเรียน * 

- ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกไข (CWIE) 

5183108 

5183109 

การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

- ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคนม (CWIE) 

5183309 

5183310 

การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

ชุดวิชาเลือกเรียน * 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกเน้ือ (CWIE) 

5183106 

5183107 

การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการสุกร (CWIE) 

5183201 

5183202 

การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสุกร 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคเน้ือ (CWIE) 

5183307 

5183308 

การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

 -  ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการแพะ (CWIE) 

5183311 

5183312 

การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ 

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ 

3(3-0-6) 

6(0-12-6) 

รวมหนวยกิต 15 หนวยกิต 

หมายเหตุ   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จดัใหนักศึกษาเรียนใน 8 สัปดาหแรกของแตละภาคการศึกษา 

2) หมวดวิชาเฉพาะ วชิาเฉพาะดาน กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ใหเลือกลงทะเบียนเรียน 1 ชุดวชิา (Module) 

3) *สามารถเลือกลงทะเบียนชดุวิชาขางตนในภาคการศึกษาใดก็ไดตามแผนการเรียนที่กำหนด 
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ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน  

กลุมวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 

3603208 การสรางความสุขและความผูกพันในองคการ 3(3-0-6) 

5204104 การสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการปศุสัตว 1(1-0-2) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน  

วิชาบังคับเฉพาะสาขา  

(บังคับเรียน) 

5004924 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 1(0-2-1) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน  

วิชาบังคับเฉพาะสาขา  

(เลือกเรียน) 

xxxxxxx เลือกเรียน 3(x-x-x) 

กลุมวิชาเฉพาะดาน  

กลุมวิชาโครงงาน 

5004925 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 3(2-2-5) 

กลุมวิชาการฝกประสบการณวชิาชีพ  (เลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว*) 

กลุมฝกประสบการณวิชาชพี* 5004926 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 3(0-6-3) 

5004813 การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพ 

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

2(1-2-3) 

กลุมสหกิจศึกษา* 7314801 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดาน

เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3(x-x-x) 

รวมหนวยกิต  19/16 หนวยกิต  

 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา  หนวยกิต (ท-ป-อ) 

กลุมวิชาการฝกประสบการณวชิาชีพ  (เลือกเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว*) 

กลุมฝกประสบการณวิชาชพี* 5004814 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

3(640) 

กลุมสหกิจศึกษา* 7314802 สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 6(640) 

รวมหนวยกิต 3/6 หนวยกิต 
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  3.1.5  คำอธิบายรายวิชา   

   3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

     3.1.5.1.1  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป  

English Adventures      

 คำศัพท สำนวน โครงสรางภาษาอังกฤษและอวัจนภาษา ผานสื่อ

ในรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพยนตร เพลง สื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพ และ

ฝกปฏิบัติผานสถานการณที่กำหนดทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเตรียม

ความพรอมสูการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

 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 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน  

English for Dream Achievement  

 ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื ่อการสมัครงานที ่ใฝฝนฝกการ

สัมภาษณงาน บทสนทนาตาง ๆ ที่ใชในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ 

ของการทำงาน รวมท้ังการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพ่ือการนำเสนอ

งานในรูปแบบตาง 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 รูใชภาษาไทย 

Arts of Using Thai Language 

 ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใชภาษา การยอและการสรุปความ 

การพูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 

3(3-0-6) 
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 Strengthen learners in terms of communicative skills, 

arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral 

presentations and academic writing. 
 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย   

Malay Language Fun 

ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ   

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม    

เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

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 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ   

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม

อินโดนีเซีย เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

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 สนุกกับภาษาญ่ีปุน    

Fun with Japanese 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน  

โดยเนนทักษะการฟงและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ

เสริมสรางความเขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน  

โดยใชกิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 

 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 

   ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี      

โดยเนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

   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 เรียนรูคำศัพทและ

บทสนทนาภาษาจีนอยางทันสมัย ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน 

พรอมท้ังเรียนรูความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทย-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  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

GESH201 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

 ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ

ทฤษฎี   ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนท้ังทางดานรางกาย 

จ ิตใจ อารมณ   และส ั งคม การพ ิจารณาด วยใจอย  างใคร ครวญ 

สุนทรียสนทนา การสื่อสารอยางสันติ การเรียนรูเพื ่อการเปลี่ยนแปลง

ตนเอง การตระหนักรูศักยภาพของตนเองและการกาวขามขีดจำกัดการ

แกปญหาความขัดแยงทัศนะแบบองครวม ทักษะการคิดและการคิดเชิง

ระบบจิตสำนึกตอสวนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและ 

การเรียน การดำเนินชีวิตท่ีดีและมีความสุข 

 Meaning and importance of life skills; principles, concepts 

and theories related to human behavior; self-development in 

physical, mind, emotional and social development; contemplation; 

3(2-2-5) 
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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 ปรชัญาและศาสนา           

Philosophy and Religions 

   ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและ

ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรชัญา

และศาสนา คุณคาที ่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของ

ศาสนาตาง ๆ นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว 

สังคม เพ่ือใหเกิดสันติภาพและสันติสุข 

   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 มนุษยกับความงาม     

Human and Aesthetics  

  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องตน  องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี 

และศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การตระหนักใน

คุณคา ความงาม 

  Concept and fundamental concepts, theories of 

aesthetics,  elements of art, music,  and performing arts. Apply 

the knowledge of aesthetics in to daily life and realize the 

values of aesthetics. 
 

3(3-0-6) 

GESH204 วัยใส ใจสะอาด      

Youngster with Good Heart 

 การทุจริต การปองกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม การมีสวนรวมของชุมชน  

ทักษะกระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือปองกันการทุจริต    

3(3-0-6) 
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 Corruption, corruption prevention, public awareness, 

distinction of self-interest and common interest, community 

participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency 

economy philosophy for preventing corruption. 
 

GESH205 นักสืบชุมชน   

Community Detective 

 ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศทองถ่ิน 

ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงทรัพยากรสารสนเทศทองถ่ิน การสืบคนทรัพยากร

สารสนเทศทองถ่ิน กระบวนการจัดการสารสนเทศทองถ่ิน การบริการและ

การเผยแพรสารสนเทศทองถ่ิน  

 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(2-2-5) 

GESH206 มนุษยชาติ   

Humankind 

 เผาพันธุมนุษยอารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธและการ

สื่อสารระหวางกันของมนุษยชาติ การใชชีวิตแบบไมตระหนก ทักษะการ

ดำรงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณ

ของมนุษยการเขาใจปญหาและการปรับตัวเองเพื่อความอยู รอดในทุก

สถานการณ 

 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 ทางไซเบอร   

Cyber Security and Confidentiality 

 ความหมาย ความสำคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ยุค

ดิจิทัล การใชสารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอยางปลอดภัย แนวทางการ

3(2-2-5) 
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ปองกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี การวิเคราะห  

และกลั่นกรองขาวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี  และการรูเทาทันขาวปลอม

ในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใชสื ่อเทคโนโลยี จึงจำเปนตองมีความรู และ

ทักษะเหลานี ้เพื ่อใหอยู รอดโดยไมตกเปนเหยื ่อทางอาชญากรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส 

 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 นวัตกรรมทำเองได   

Do it yourself Innovations 

 การคิดแบบสรางสรรค ประเภท รูปแบบและองคความรู ของ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสรางนวัตกรรมดวย

ตัวเองจากวัสดุเหลือใชหรือวัสดุที ่หาไดง ายในทองถิ ่น การทดสอบ

นวัตกรรม การประยุกตใชนวัตกรรมกับงานชุมชนในทองถิ่น งานอาชีพ

และชีวิตประจำวัน ตลอดจนกลยุทธการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ออกสูตลาดเพ่ือการพาณิชย 

 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(2-2-5) 

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่นสมัยใหม 

Local Culture and Modern Identity 

  ประวัติความเปนมา ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม และอัตลักษณทองถิ่นตามแหลงการ

เรียนรูของชุมชน 

3(3-0-6) 
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 History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts 

environment and local identity from the community learning 

center. 
 

     3.1.5.1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
GESS301 

 
 

การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม 

Living in Modern Society 
 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน 
การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตอตานทุจริต จิตสาธารณะ การแกไข

สถานการณ ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมแนวทางการ
ปฏิบัต ิตนในชีว ิตประจำวัน การปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหมและ
สถานการณทางสังคม 

 Concepts, values of life, life skills in current societies, 
behaviors as a good citizen, anti-corruption,  public mind, 
problem-solving skills, and the awareness of living in modern 

societies. Introduce practical guidelines in everyday life and 
self-adaptation in modern societies and social situations. 
 

3(3-0-6) 

GESS302 
 

ทองถิ่นของเรา 
Our Local 
 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ มน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือ
จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสราง 
จิตสาธารณะ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหนาท่ีพลเมือง 

 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 
 

อาเซียนรวมใจ 
ASEAN Together 
 ที่มาของของดินแดนตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของ

สังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน 
ปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองท่ีมีอิทธิพลตออุตสาหกรรมบริการ 
แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการบริการ ปจจัยท่ีกอใหเกิดนวัตกรรมการบริการ 

และนวัตกรรมการบริการของประเทศตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน 

3(3-0-6) 
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 The origin of lands in the ASEAN community and the 
characteristics of multicultural societies in the ASEAN 

community and alliances outside the ASEAN region. Social, 
cultural and political factors influencing on the service industry 
are also focused. Emphasize on the ideas contributing to 

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

GESS304 

 

ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

The King’s Philosophy for Sustainable Development 

 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 10

ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชาจาก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลท่ี 9 หลักวิธีการเขาใจ เขาถึง 

และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ขอ           

การบูรณาการเพื ่อประยุกตใชจากตัวอยางวิชา “9 หนา จากศาสตร

พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 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 

 

เจาสัวนอย 

Young Entrepreneurship 

 การเลือกธุรกิจสมัยใหม การเตรียมความพรอมเพื่อดำเนินธุรกิจ 

นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหลงเงินทุน การวิเคราะห

สภาพแวดลอมธุรกิจ แนวโนมสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 

3(3-0-6) 
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 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. 
 

GESS306 

 

กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองท่ีดี   

Laws and Creating Good Citizenship 

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและ

สิทธ ิข ั ้นพื ้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสรางเสริม

คุณธรรมจรยิธรรมดานการปองกันการทุจริต 

 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  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

GESC401 

 

การคิดในยุคดิจิทัล     

Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของ

การคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การประยุกตทาง

คณิตศาสตรเพื่อการแกปญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใช

อุปกรณดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต การสืบคนสารสนเทศและการ

ประยุกตใช ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การปองกันตนเองในยุคดิจิทัล 

Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 

thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the 

mathematical application to solve daily life problems. Life in 

the digital age, the use of digital devices and online 

applications, information searching and applying, e-business as 

will as self-protection in the digital world. 
 

3(2-2-5) 

GESC402 

 

โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ   

Office Automations 

 ความรูเกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

สำนักงาน การใชโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดการงานเอกสาร การใช

3(2-2-5) 
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โปรแกรมตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกสเพื่อการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ 

โปรแกรมสื่อสารในสำนักงาน โปรแกรมประยุกตบนคลาวด 

 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. 
 

GESC403 

 

ชีวิตยุคใหมกับส่ิงแวดลอม     

Modern Lifestyle and Environment  

 การประยุกตความรูเบื้องตนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช

ในการวิเคราะหสถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัย

พิบัติ เพ่ือสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ 

ใหสอดคลองกับการดำเนินชีวิตยุคใหม 

 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 

ความรูเกี ่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ

ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร 

การบริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Health knowledge, happiness, stress and stress 

management, health safety, the fundamental knowledge of 

food, food consumption and exercise. 

 

 

 
 

3(2-2-5) 
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GESC405 

 

นักคนควาขอมูล 

Information Explorers 

 การใชเทคโนโลยีเพื ่อส ืบคนสารสนเทศ โดยใช Database 

Searching, OPAC และการจัดการขอมูลโดยใช Google Application 

และ Application อื ่น ๆ ในการจัดการขอมูล การเขียนบรรณานุกรม 

ทักษะการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม พรอมท้ังการนำเสนอสารสนเทศ

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 The Information technology literacy (Database) Searching, 

OPAC and information management by using Google applications 

and others. Writing citation and bibliography is practiced. Skills of 

using information ethically are focused as well as the information 

presentation in different forms is trained. 

3(2-2-5) 

 

GESC406 

 

 

รูทันโลก 

World Knowledge 

 การดำเนินชีวิตอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เขาใจ

ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษย และสรรพสิ ่ง การใชพลังงาน           

ในชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองคความรูทางวิทยาศาสตรโลก       

ท้ังระบบท่ีนำไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความยั่งยืน 

 Explore lifestyles in the fast changing world. The 

understanding of the relationship between nature, human and all 

other things are also included. The use of energy in daily life and 

ecosystem as well as the knowledge of World science leading to 

the change towards sustainable lifestyles will be discussed. 
 

 

3(2-2-5) 

GESC407 

 

นวัตกรรมการเกษตร 

Agriculture Innovation 

 ความสำคัญของการเกษตรในชีว ิตประจำวัน ธ ุรกิจเกษตร

เบื ้องตน เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ

การเกษตร เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกตใช

ภูมิปญญาทองถ่ิน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

 Importance of agriculture in daily life, basics of 

agricultural business, alternative agriculture and biodiversity in 

the agricultural systems, agriculture for recreation, safe 

3(2-2-5) 
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agriculture, application of local wisdom and revolution in 

agricultural technology and innovation. 
 

GESC408 

 

การจัดการธุรกิจออนไลน   

Online Business Management 

 จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน ทิศทางและแนวโนมตลาด

ออนไลน เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน การออกแบบสื่อเพื่อธุรกิจออนไลน 

การวิเคราะหขอมูลธุรกิจออนไลน ระบบโลจิสติกสกับธุรกิจออนไลน 

 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) 

3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

    3.1.5.2.1 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 

     3.1.5.2.1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

5001115

  

คณิตศาสตรพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

Basic Mathematics  for Agricultural Technology 

การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงตาง ๆ ทางเรขาคณิต พื้นท่ี 

เศษสวนยอย สัดสวน รอยละ คาเฉลี่ย และกระจายของขอมูล การทดสอบ

สมมุติฐาน และการนำเสนอขอมูลทางการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ 

Surface area calculation, the volume of various geometric 

shapes, areas, partial fractions, ratios, percentage, average and 

dispersion, hypothesis testing and various presentations of 

agricultural information. 
 

3(3-0-6) 

 

5001117 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร  

Agricultural Basic Science 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5001118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร 

Co-requisite: 5001118 Agricultural Basic Science Laboratory 

เซลล และการแบงเซลล โครงสรางและสรีระวิทยาของสัตว  

การสืบพันธุ และการเจริญของสัตว กฎของเมนเดล จุลินทรีย ธาตุจำเปน

สำหรับสิ่งมีชีวิต สสารและสถานะของสสาร สารละลายและสมบัติสารละลาย 

สมดุลเคมี ปฏิกิริยาเคมีในระบบนิเวศทางการเกษตร กรด เบส 

1(1-0-2) 
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Cell and cell division, the structure and physiology of 

animal, reproduction and growth of animals, Mendel’s law, 

microorganisms, essential elements for living organisms, matter and 

state of matter, solution and its properties, chemical equilibration, 

chemical reaction in agricultural ecosystem and acid and base. 
 

5001118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร 

Agricultural Basic Science Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน :  5001117 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร                              

Co-requisite: 5001117 Agricultural Basic Science 

การใชอ ุปกรณพื ้นฐาน การใชเคร ื ่องมือว ิเคราะหพื ้นฐานใน

หองปฏิบัติการ เซลลและองคประกอบเซลล โครงสรางและสรีระวิทยาของสัตว 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย การเตรียม

สารละลาย การไตเตรท การปเปต การหาคาความเปนกรดดาง 

Basic equipment using, basic analytical instruments using 

in laboratory, cells and cellular elements, the structure and 

physiology of animals, inheritance, microorganism inoculation, 

solution preparation, titration, pipetting and pH determination. 
 

2(0-4-2) 

 

5181501

  

เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว     

Animal Breed Development Techniques 

เทคนิคท่ัวไปและเทคนิคใหม ๆ ในการคัดเลือกและการผสมพันธุสัตว 

แผนการปรับปรุงพันธุสัตวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยใชหลัก

พันธุศาสตร การบันทึกประวัติ การวิเคราะหขอมูล การคัดเลือกและการประยุกตใช

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ 

General and new techniques in selection and animal 

breeding, animal development plans based on the marketing 

demand using the principles of genetics, history record, information 

analysis and selection, applying biotechnology to animal breed 

development. 

 

 

 
 

3(2-2-5) 
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5191101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเล้ียงเบ้ืองตน 

Introduction to Animal Physiology and Anatomy 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน :  5191102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาค

สัตวเล้ียงเบ้ืองตน 

Co-requisite: 5191102 Introduction to Animal Physiology and 

Anatomy Laboratory 

โครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบตาง ๆ ของรางกายสัตวเลี้ยง

เบื้องตน 

Basic concepts of structures and functions of various organ 

systems in animal body. 
 

1(1-0-2) 

 

5191102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเล้ียงเบ้ืองตน 

Introduction to Animal Physiology and Anatomy Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั :  5191101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเล้ียงเบ้ืองตน 

Co-requisite: 5191101 Introduction to Animal Physiology and 

Anatomy 

ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบตาง ๆ ของ

รางกายสัตวเลี้ยงเบื้องตน 

Practice structures and functions of various organ systems 

in animal body. 
 

2(0-4-2) 

5191103 เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว 

Animal Reproduction Technology 

สรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวเลี้ยงในฟารม กลไกควบคุมที่มีผลตอ 

กระบวนการสืบพันธุ  ปจจัยที ่ส งผลตอการสืบพันธุ  ระบบการผสมพันธุ 

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการสืบพันธุและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ 

เพ่ิมประสิทธิภาพดานการสืบพันธุ 

Reproductive physiology of animals in farms, controlling 

mechanisms affecting reproduction process, factors affecting 

reproduction, breeding systems, reproductive technology, applying 

biotechnology to enhance the effectiveness reproduction 

 

 

3(2-2-5) 
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 3.1.5.2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

3603208 การสรางความสุขและความผูกพันในองคการ 

Constructing Happy Workplace and Employee Engagement 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอยางเปนองครวม เรียนรูแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการและแนวทางในการ สรางความสุขและความ

ผูกพันของบุคลากร ใหมีคุณภาพชีวิตในการ ทำงานที่ดีและสามารถทำงานได

อยางเต็มศักยภาพโดยเกิดจาก ความสุขและความผูกพันตอองคการ 

The development of the quality of work life in a holistic 

manner through theories related to processes and approaches to 

create employee’s happiness at work and engagement at all levels 

of all ages, to have a good quality of working life and able to work 

to its fullest potential due to happiness and engagement to the 

organization 
 

3(3-0-6) 

5131101 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางปศุสัตว  

Standard and Quality Systems of Livestock  

ความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทางปศุสัตว หลักการ

ทางการเกษตรที ่ด ี (GAP) การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารม 

กฎหมายและขอตกลงท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานและคุณภาพผลผลิตทางปศุสัตว 

และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

The importance of quality and standard of livestock 

products, good agricultural practices (GAP), farm biosecurity 

management, laws and agreements related to standards and 

quality of livestock products, field trips. 
 

3(3-0-6) 

5171601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชทางการผลิตสัตว 
Information Technology and Animal Production Application   

ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการสืบคนขอมูล
สารสนเทศ อุปกรณทางอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรที่นำมาใชในการผลิตสัตว 
การนำเทคโนโลยี และโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกมาใชบริหารงานฟารม 
รวมท้ังการประยุกตใชเทคโนโลยีทางการผลิตสัตว 

The importance of information technology systems, 
information retrieval, internet equipment and computer for animal 
production, the use of technology and application for animal farm 
management and information technology applied for animal farms. 
 

3(2-2-5) 
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5181402 เทคโนโลยีอาหารสัตว  

Feed Technology 

ความหมายและความสำคัญดานอาหารสัตว อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

สัตวทั่วไป การวิเคราะห การประเมินคุณภาพของอาหารสัตว ลักษณะวัตถุดิบ

อาหารสัตว กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาและวิธีการนำไปใชเลี ้ยงสัตว  

การคำนวณสูตรอาหารตามความตองการของสัตวเลี้ยงแตละชนิดในระยะตาง ๆ 

Definition, importance of the animal feed, general animal 

feed industry, analysis, animal feed quality evaluation, raw material 

characteristics in animal feed, production processes, storage and 

usage in animal feeding, calculation for food ration in accordance 

with the needs of different animals at different stages. 
 

3(2-2-5) 

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว  

Animal Production and Farm Management Technology  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 

 การจัดการฟารมสัตว 

Co-requisite: 5181604 Animal Production and Farm     

Management Technology Laboratory 

สภาพและระบบการผลิตสัตวเศรษฐกิจแตละชนิด ความสำคัญของ 

การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ พันธุสัตว การผสมพันธุ การปรับปรุงพันธุ การวางแผน

การผลิต การจัดการฟารมสตัวชนิดตาง ๆ การจัดการดานเทคนิคในการเลี้ยงสัตว 

ปจจัยสำคัญตอการผลิต การเลี ้ยงสัตวแบบผสมผสาน และแนวโนมของ

อุตสาหกรรมการผลิตสัตว 

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. 

 

 

 

 

 
 

1(1-0-2) 
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5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว  

Animal Production and Farm Management Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Co-requisite:  5181603  Animal Production and Farm  

Management Technology 

ฝกปฏิบัติการผสมพันธุ การผลิตและการจัดการฟารมสัตวชนิดตาง ๆ 

และเทคนิคการเลี้ยงสัตว 

Practice breeding, production and management of livestock 

farms and animal husbandry techniques. 
 

2(0-4-2) 

5201101 การเปนผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว  

Livestock Business Entrepreneurship 

ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดในการดำเนินการธุรกิจเกษตรท่ี

เกี ่ยวของกับปศุสัตว รูปแบบในการดำเนินธุรกิจปศุสัตว ความรูพื ้นฐานทาง

เศรษฐศาสตรเกษตรในการดำเนินธุรกิจปศุสัตว การจัดการดานการบริหาร

องคกร การตลาด การเงิน การจัดทำแผนธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

ทางปศุสัตว การเปนผูประกอบการทางธุรกิจปศุสัตว และการนำเทคโนโลยี 

มาประยุกตใชในการจัดการธุรกิจปศุสัตว 

Definition, importance and concepts of agribusiness 

operations related to livestock, models of livestock business 

operations, basic knowledge of agricultural economics in Livestock 

business operations, Management of corporate administration, 

marketing, finance, business plan and laws related to livestock 

business, Livestock Business Entrepreneurship and the application 

of technology in the management of livestock business. 
 

3(3-0-6) 

5204104 การสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการปศุสัตว 
Livestock Entrepreneur Opportunities Creation 

แนวคิดในการริเร ิ ่มธุรกิจที ่เกี ่ยวของกับธุรกิจปศุสัตว การสราง 
จิตสำนึกและการสรางแรงบันดาลใจในการเปนผูประกอบการและอาชีพท่ี
เก่ียวของกับธุรกิจปศุสัตว และการสรางโอกาสในการดำเนินธุรกิจปศุสัตว 

Business initiative related to the livestock business, creation 
of awareness and inspiration of entrepreneurship and career in 
livestock business and opportunities creating in the livestock 
business. 

1(1-0-2) 
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 3.1.5.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 

   3.1.5.2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

 1) ชุดวิชา (Module) บังคับเรียน     

 1.1) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกไข  

5183108 การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ 

Laying Hens Production and Entrepreneurship 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน: 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite: 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183109 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข  

Co-requisite: 5183109 Laying Hens Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตไกไขทางการคา พันธุและปรับปรุงพันธุทาง

การคา โรงเรือนและอุปกรณ การวางผังฟารม อาหารและการจัดการใหอาหาร  

เทคนิคการจัดการไกไขระยะตาง ๆ สุขศาสตรในฟารมไกไข มาตรฐานฟารมไกไข 

การวางแผนการผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลิต การตลาดและการ

จัดการผลิตผลจากฟารมไกไข การเขียนแผนธุรกิจไกไข  

The importance and commercial laying hens production, 

breeding and commercial breeding, housing and equipment, farm 

layout planning, food and feeding management, different phases 

of laying hens management techniques, standard of laying hens 

farms, hygiene of laying hens farm, laying hens production planning 

and production cost analysis, marketing and management of 

produce from laying hens farm, writing a laying hens business plan. 
 

3(3-0-6) 

5183109 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข 

Laying Hens Production Technology  Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183108 การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite: 5183108  Laying Hens Production and Entrepreneurship 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการผลิตไกไข  

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดาน พันธุ พฤติกรรม อาหาร การจัดการ เครื่องมือ 

อุปกรณ และเครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

6(0-12-6) 
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Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

laying hens production, practice related to breeding, behavior, 

food, handling, tools, equipment and related machinery. 
 

1.2) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคนม 

5183309 การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ 

Dairy Cattle Production and Entrepreneurship 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน: 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite: 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม  

Co-requisite: 5183310 Dairy Cattle Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตโคนม  พันธุและพันธุกรรมของโคนม รูปราง

ลักษณะของโคนม และการคัดเลือกพันธุโคนม ระบบการผสมพันธุและแผนการ

ปรับปรุงพันธุ โคนม การผสมเทียม อาหารและพืชอาหารสัตวสำหรับโคนม  

การจัดการใหอาหารระยะตาง ๆ  เทคนิคการจัดการโคนมระยะตาง ๆ สุขศาสตร

ในฟารมโคนม มาตรฐานฟารมโคนม การวางแผนการผลิต และการวิเคราะห

ตนทุนการผลิต การตลาดและการจัดการผลิตผลจากฟารมโคนม การเขียนแผน

ธุรกิจโคนม 

The importance and dairy cattle production, breed and 

genetics of dairy cattle, characteristic and selection of dairy cattle, 

breeding system and dairy cattle breeding plan, artificial insemination, 

food and forage and feeding management, different phases of dairy 

cattle management techniques, hygiene of dairy cattle farm, standard 

of dairy cattle farm, dairy cattle production planning and production 

cost analysis, marketing and management of produce from dairy cattle 

farm, writing a dairy cattle business plan. 

 

 

 

 

 
 

3(3-0-6) 
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5183310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม 

Dairy Cattle Production Technology  Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183309 การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite: 5183309  Dairy Cattle Production and Entrepreneurship 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการผลิตโคเนื้อ 

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดานพันธุ พฤติกรรม อาหาร การจัดการ เครื่องมือ 

อุปกรณ และเครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

dairy cattle production, practice related to breeding, behavior, 

food, handling, tools, equipment and related machinery. 
 

2) ชุดวิชา (Module)  เลือกเรียน  

2.1) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกเนื้อ 

6(0-12-6) 

5183106 การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ 
Broiler Production and Entrepreneurship  
รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน: 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 
Pre-requisite: 5181603 Animal Production and Farm 
                    Management Technology 
รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ  
Co-requisite: 5183107 Broiler Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตไกเนื้อทางการคา พันธุและปรับปรุงพันธุทาง
การคา โรงเรือนและอุปกรณ การวางผังฟารม อาหารและการจัดการใหอาหาร  
เทคนิคการจัดการไกเนื้อระยะตาง ๆ สุขศาสตรในฟารมไกเนื้อ มาตรฐานฟารม
ไกเนื้อ การวางแผนการผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลิต การตลาดและ
การจัดการผลิตผลจากฟารมไกเนื้อ การเขียนแผนธุรกิจไกเนื้อ 

The importance and broiler production, breeding and 
commercial breeding, housing and equipment, farm layout 
planning, food and feeding management, different phases of broiler 
management techniques, standard of broiler farms, hygiene of 
broiler farm, broiler production planning and production cost 
analysis, marketing and management of produce from broiler farm, 
writing a broiler business plan. 
 

 

3(3-0-6) 
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5183107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ  

Broiler Production Technology  Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั: 5183106 การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite: 5183106 Broiler Production and Entrepreneurship 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการผลิตไกเนื้อ 

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดาน พันธุ พฤติกรรม อาหาร การจัดการ เครื่องมือ 

อุปกรณ และเครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

broiler production, practice related to breeding, behavior, food, 

handling, tools, equipment and related machinery. 
 

2.2) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการสุกร 

6(0-12-6) 

5183201 การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ 

Swine Production and Entrepreneurship 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน: 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite: 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสุกร  

Co-requisite: 5183202 Swine Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตสุกรทางการคา พันธุและปรับปรุงพันธุทาง

การคา โรงเรือนและอุปกรณ การวางผังฟารม อาหารและการจัดการใหอาหาร  

เทคนิคการจัดการสุกรระยะตาง ๆ การผสมเทียม สุขศาสตรในฟารมสุกร 

มาตรฐานฟารมสุกร การวางแผนการผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลิต 

การตลาดและการจัดการผลิตผลจากฟารมสุกร การเขียนแผนธุรกิจสุกร 

The importance and commercial swine production,  

breeding and commercial breeding, housing and equipment, farm 

layout planning, food and feeding management, different phases 

of swine management techniques, artificial insemination, standard  

of swine farm, hygiene of swine farm, swine production planning 

and production cost analysis, marketing and management of 

produce from swine farms, writing a swine business plan. 
 

3(3-0-6) 
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5183202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสุกร  

Swine Production Technology  Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183201 การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite: 5183201 Swine Production and Entrepreneurship 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี ่ยวของกับการผลิตสุกร  

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดาน พันธุ พฤติกรรม อาหาร การจัดการ เครื่องมือ 

อุปกรณ และเครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

swine production, practice related to breeding, behavior, food, 

handling, tools, equipment and related machinery. 
 

2.3) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคเนื้อ 

6(0-12-6) 

5183307 การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

Beef Cattle Production and Entrepreneurship 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน: 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite: 5181603 Animal Production and Farm Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ  

Co-requisite: 5183308 Beef Cattle Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตโคเนื้อ  พันธุและพันธุกรรมของโคเนื้อ และ

การคัดเลือกพันธุโคเนื้อ ระบบการผสมพันธุและแผนการปรับปรุงพันธุโคเนื้อ 

การผสมเทียม อาหารและพืชอาหารสัตวสำหรับโคเนื้อ การจัดการใหอาหาร  

เทคนิคการจัดการโคเนื้อระยะตาง ๆ สุขศาสตรในฟารมโคเนื้อ มาตรฐานฟารม

โคเนื้อ การวางแผนการผลิต และ การวิเคราะหตนทุนการผลิต การตลาดและ

การจัดการผลิตผลจากฟารมโคเนื้อ การเขียนแผนธุรกิจโคเนื้อ 

The importance and beef cattle production, breed and 

genetics of beef cattle, and breed selection of beef cattle, breeding 

system and beef cattle breeding plan, artificial insemination, food 

and forage and feeding management, different phases of beef 

cattle management techniques, hygiene of beef cattle farm, 

standard of beef cattle farm, beef cattle production planning and 

production cost analysis, marketing and management of produce 

from beef cattle farm, writing a beef cattle business plan. 

3(3-0-6) 
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5183308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ  

Beef Cattle Production Technology  Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183307 การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite: 5183307  Beef Cattle Production and Entrepreneurship 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการผลิตโคเนื้อ 

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดาน พันธุ พฤติกรรม อาหาร การจัดการ เครื่องมือ 

อุปกรณ และเครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

beef cattle production, practice related to breeding, behavior, 

food, handling, tools, equipment and related machinery. 
 

2.4) ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการแพะ 

6(0-12-6) 

5183311 การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ 

Goat Production and Entrepreneurship 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน: 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite: 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ  

Co-requisite: 5183312 Goat Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตแพะ พันธุและการคัดเลือกพันธุแพะ ระบบ

การผสมพันธุและแผนการปรับปรุงพันธุแพะ การผสมเทียม อาหารและพืช

อาหารสัตวสำหรับแพะ การจัดการใหอาหารระยะตาง ๆ  เทคนิคการจัดการ

แพะระยะตาง ๆ สุขศาสตรในฟารมแพะ มาตรฐานฟารมแพะ การวางแผน

การผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลิต การตลาดและการจัดการผลิตผล

จากฟารมแพะ การเขียนแผนธุรกิจแพะ 

The importance and goat production,  goat breeding and 

selection, breeding system and goat breeding plan, artificial 

insemination, food and forage and feeding management, different 

phases of goat management techniques, hygiene of goat farm, 

standard  of goat farm, goat production planning and production 

cost analysis, marketing and management of produce from goat 

farm, writing a goat business plan. 

3(3-0-6) 
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5183312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ  

Goat Production Technology  Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5183311 การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite: 5183311 Goat Production and Entrepreneurship 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการผลิตแพะ ฝก

ปฏิบัติ ที่เกี ่ยวของกับดาน พันธุ พฤติกรรม อาหาร การจัดการ เครื่องมือ 

อุปกรณ และเครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

goat production, practice related to breeding, behavior, food, 

handling, tools, equipment and related machinery. 
 

3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา    

บังคับเรียน 

6(0-12-6) 

5004924 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Seminar in Animal Production Technology  

คนควาเอกสาร ขอมูลตาง ๆ งานวิจัย หรืองานวิทยาการใหมทางดาน

การผลิตสัตวทั้งในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อทำรายงานและนำเสนอตอท่ี

ประชุม โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสัมมนา 

Search for documents, information, researches, or new science 

discoveries in domestic or international animal production topics to 

write a report and make a presentation, approved by advisors. 
 

1(1-0-2) 

5181403 การวิเคราะหอาหารสัตว 

Feed Analysis 

รายวิชาที่เรียนควบคูกัน: 5181404 ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสัตว 

Co-requisite: 5181404 Feed Analysis Laboratory 

ปญหาของการใชอาหารสัตวในประเทศไทย หลักการเก็บตัวอยาง 

และการประเมินโภชนะชนิดตาง ๆ ในอาหารสัตว 

Problems of animal feed usage in Thailand, principles of 

sample collection and assessment of various nutrients in animal feed. 

 
 

1(1-0-2) 
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5181404 ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสัตว 

Feed Analysis Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน: 5181403 การวิเคราะหอาหารสัตว 

Co-requisite: 5181403 Animal Feed Analysis 

วิเคราะหปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว 

Analyze nutrient quantity in raw materials of animal feed. 
 

2(0-4-2) 

5191301 สุขศาสตรสัตว 

Animal Hygiene 

ความสำคัญของสุขศาสตรสัตวและการสุขาภิบาล การสุขาภิบาลใน

ฟารมปศุสัตว หลักการระบาดวิทยา โรคติดเชื้อจากสัตวสูคน โรคติดเชื้อท่ี

สำคัญในโค สุกร แพะ และสัตวปก การักษาเบื้องตนและการปองกันโรค การ

จัดการสุขภาพในปศุสัตว 

The importance of animal hygiene and sanitation, sanitation 

in livestock farm, principle of epidemiology, zoonosis, the important 

infectious disease of cattle, pigs, goats and poultry, primary treatment 

and disease prevention, livestock health management. 
 

เลือกเรียน 

3(3-0-6) 

5183105 เทคโนโลยีการฟกไขและการจัดการโรงฟก  

Incubation and Hatchery Management Technology 

เกี่ยวกับการฟกไขสัตวปก คัพภะวิทยาของสัตวปก ปจจัยที่สงผลตอ 

การฟกไข โรงฟกและตูฟกไข การฟกไข การปฏิบัติตอไขกอนเขาฟก หลักและ 

การปฏิบัติในการฟกไข การประเมินผลการฟก และการจัดการระบบการ

ทำงานของอุปกรณตาง ๆ ในโรงฟกและตูฟก  

Poultry incubation, embryology of poultry, factors affecting 

poultry incubation, hatchery and incubator, egg practices prior to 

hatching, principles and practices of incubation, evaluation of incubation 

and various equipment managements in the hatchery and incubator. 
 

3(2-2-5) 

5183603 การเล้ียงสัตวแบบผสมผสาน 

Integration of Livestock Enterprise 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสานแนวคิดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตวรวมกับจัดการของเสียเพ่ือเปนอาหารหรือ 

3(2-2-5) 
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กับงานเกษตรอยางอ่ืน อัตราการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารท่ีใช 

สมทบ การผลิต การจัดการวงจรการผลิต ตนทุนการผลิตและการจำหนาย 

Philosophy of sufficiency economy, animal husbandry with 

waste management for food or with other agricultural work, rate of 

integration of livestock enterprises, the quantity and type of feed 

using the contribution, production, production cycle management, 

costs of production and distribution. 
 

5183607

  

เทคนิคการเล้ียงสัตวเฉพาะอยาง 

Techniques of Specific Animal Husbandry  

เลือกเรียนสัตวที่มีความนาสนใจหรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของ

ทองถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภทและพันธุ โรงเรือนและ

อุปกรณในการเลี้ยง ข้ันตอนและวิธีการเลี้ยงดูในระยะตาง ๆ การคัดเลือกพันธุ

และผสมพันธุ  ธุรกิจและการตลาด 

Select any interesting animals or local economic 

importance animals to study by focusing on types and varieties, 

nursery and feeding equipment, steps and methods  of culture at 

different stages, selection and breeding, business and marketing. 
 

3(2-2-5) 

5183609 การผลิตปศุสัตวอินทรีย  

Organic Livestock Production  

ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผล ิตปศ ุส ัตว อ ินทร ีย  

กระบวนการผลิตปศุสัตวดวยวิธีการตาง ๆ การวางแผนการผลิต การจัดการโรงเรือน 

การจัดการอาหารและการจัดการสิ่งแวดลอม และการตลาดปศุสัตวอินทรีย 

Definition, importance and standard of organic livestock 

production, livestock production processes in various ways, production 

planning, nursery, feeding and environment management and  

organic livestock marketing. 
 

3(2-2-5) 

5183611 ปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตสัตว 

Animal Products Process Practice 

ฝกปฏิบัติดานการแปรรูปเนื้อสัตว น้ำนม และไข 

Practical laboratory in meat, milk and egg processing. 

 

3(0-6-3) 
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3.1.5.2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน 

5004925 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Project Research in Animal Production Technology 

ระเบียบการวิจัยและขอบขายการวิจัยทางโครงการวิจัยทางเทคโนโลยี

การผลิตสัตว การกำหนดหัวขอโครงงานวิจัย วิธีดำเนินการทำโครงงานวิจัย 

การอภิปรายผลและการสรุปผล ฝกเขียนเคาโครงงานวิจัย ไดโครงราง

โครงงานวิจัย และนำเสนอเคาโครงงานวิจัย  

Research methodology and scope of research based on 

animal production technology, finding research topics of research 

project, research methodology, discussion and conclusion, 

practicing research proposal, have a research project outline and 

present research outline. 

3(2-2-5) 

 

3.1.5.2.2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 1) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

5004926 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

Special Project in Animal Production Technology 

ประยุกตใชความรู และประสบการณในการทำโครงการเพื ่อสราง

นวัตกรรม หรือ องคความรู  

Apply knowledge and experience in creating innovative 

projects or knowledge. 
 

3(0-6-3) 

5004813 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Preparation for Professional Experience in Animal Production Technology  

จัดใหมีการฝกประสบการณพื้นฐานดานการผลิตสัตวและเทคนิคการ

ใชเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร 

Provide basic professional experience training in animal 

production and techniques in using agricultural tools and equipment. 

 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 
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5004814 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Professional Experience in Animal Production Technology 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน: 5004813 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Pre-requisite: 5004813 Preparation for Professional Experience in 

Animal Production Technology  

ฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพทางการผลิตสัตวในองคกรท่ี

เกี่ยวของทางเกษตร ทั้งภาครัฐหรือเอกชน มีการทำรายงานและนำเสนอการ

ปฏิบัติงานโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูควบคุม 

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. 

3(640) 

 2) กลุมสหกิจศึกษา 

7314801 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

Cooperative Education Preparation in Animal Production 

Technology 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา  

โดยใหความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ กระบวนการสหกิจ

ศึกษา ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ เทคนิคการนำเสนอ และการเขียนรายงานผลการปฏบิัติงานสหกิจศึกษา 

Activities to prepare learners in cooperative education. 

Knowledge of principles, concepts, regulations, Co-operative 

education process, Fundamentals of practice,Communication, 

relationship, Personality development, Presentation techniques, 

and Co-operative study performance report writing. 

 

 

 

 

 

 

2(1-2-3) 
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7314802 สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

Cooperative Education in Animal Production Technology  

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 7314801 การเตรียมความพรอม 

                                  สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

Pre-requisite : 7314801 Cooperative Education Preparation in 

Animal Production Technology 

การปฏ ิบ ัต ิงานเต ็มเวลาในล ักษณะพนักงานช ั ่วคราวในสถาน

ประกอบการ สามารถเรียนรูปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร การทำงานรวมกับ

ผูอื่น การแกปญหาในการทำงาน สามารถจัดทำรายงาน นำเสนอความกาวหนา 

และผลสำเร็จของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนสามารถการนำความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใช 

Full-time operations.  Able to learn to adapt to the 

corporate culture.  Working with Colleague. Solving problems in 

work.  Prepare reports. Present the progress and the assigned 

project. Able to apply knowledge to apply. 

6(640) 
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 3.2 ช่ือ สกุล ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

   3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร 

ลำดบั ชื่อ-สกุล 
ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ วิชาเอก/สาขา 

การสำเร็จการศึกษา ภาระงานสอน (ขั้นต่ำ) 

(ชม./สัปดาห/ปการศึกษา) 

สถาบัน ป พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 

1 นายครวญ บวัคีรี 

 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตสัตว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 2546 24 24 24 24 24 

วท.ม. เกษตรศาสตร (สัตวบาล)   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2536      

วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบงั 

2533      

2 นายมงคล เทพรัตน อาจารย ปร.ด. สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 2555 24 24 24 24 24 

   วท.ม. สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2542      

   วท.บ. เกษตรศาสตร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบงั 

2538      

3 นางสาวปยะนันท  

นวลหนปูลอง 

อาจารย ปร.ด. การจัดการทรัพยากร

เกษตรเขตรอน 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2563 30 30 30 30 30 

   วท.ม. สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 2550      

   วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 2545      

4 นายทวีศักดิ์ ทองไฝ อาจารย วท.ม. สัตวศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2544 30 30 30 30 30 

   วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2539      

5 นายรัญจวน อิสรรักษ 

 

อาจารย กษ.ม. เกษตรศาสตรและ

สหกรณ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 30 30 30 30 30 

   สพ.บ.  สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน 2546      
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3.2.2 อาจารยพิเศษ 

เชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 

1. หนวยงานของรัฐ เชน สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตวเขต 9 จังหวัดสงขลา 

ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ศูนยวิจัยและบำรุงพันธุสัตวนราธิวาส อำเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน 

2. หนวยงานเอกชน เชน ฟารมกรุงไทย สหกรณโคนมพัทลุง มีสเตอรโจฟารม ฟารม all season 

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัทในเครือเบทาโกร เปนตน 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

นักศึกษากลุมฝกประสบการณวิชาชีพ จัดใหมีการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว จำนวน 2 หนวยกิต ภายใตรายวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยี

การผลิตสัตว จากนั้นใหนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว จำนวน 3 หนวยกิต  

(640 ชั่วโมง) ภายใตรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว ซึ่งไดรับความรวมมือจาก

สถานประกอบการเอกชน โดยฝกปฏิบัติในการผลิตและการจัดการฟารม ไดแก การจัดการสายพันธุ การจัดการ

อาหารสัตว โรงเรือน การเลี้ยงดู การรักษา การผสมเทียมสัตว หรือฝกปฏิบัติในหนวยงานราชการ เชน ศูนยวิจัย 

สถานีทดลอง โดยฝกตามภารกิจของสถานท่ีฝก สำหรับนักศึกษากลุมสหกิจศึกษา จัดใหมีการเตรียมความพรอมสห

กิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว จำนวน 2 หนวยกิต และสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว จำนวน  

6 หนวยกิต (640 ชั่วโมง) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานท่ีฝก 

4.1.2 ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา อดทน 

4.1.3 มีความรูและทักษะในการใชเครื่องมืออุปกรณ ท่ีเก่ียวของกับงานหรือเทคนิควิธีการทำงานในสถานท่ีฝกงาน 

4.1.4 สามารถใชความรูเพ่ือเสนอแนะวิธีการแกปญหาในสถานการณจริง 

4.1.5 สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน 

4.1.6 มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหและประมวลผล  

4.2 ชวงเวลา 

รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว และการเตรียมความพรอมสหกิจ

ศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว เรียนในชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 และรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว และสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว เรียนในชั้นปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ตามเวลาทำงานของหนวยงานท่ีเขาฝกงานโดยใหไดเวลาการฝกงานรวมอยางนอย 640 ชั่วโมง 
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5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 

5.1 คำอธิบายโดยยอ 

สำหรับโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว ใหนักศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการนวัตกรรมหรือ 

องคความรู 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 นวัตกรรม หรือองคความรู จากการทำโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

5.2.2 สามารถแกไขปญหาโดยการนำความรูประสบการณมาประยุกตใช หรือโดยการทดลองปฏิบัติ 

5.2.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล  

5.2.4 สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหผล 

5.2.5 สามารถปรับตัวทำงานรวมกับผูอ่ืน 

5.2.6 มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ชวงเวลา 

  ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

5.4 จำนวนหนวยกิต 

โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 3 หนวยกิต  

5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 อาจารยทำหนาที่อาจารยที ่ปรึกษาเพื่อใหคำแนะนำแกนักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาเปนผูเลือก

อาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีตนสนใจ 

5.5.2 อาจารยจัดตารางเวลาเพ่ือใหคำปรึกษาและติดตามการทำงานของนักศึกษา 

5.5.3 จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงานมีเจาหนาท่ีดูแลอุปกรณเครื่องมือใหอยูในสภาพ

พรอมใชงาน 

5.5.4 มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใชอุปกรณ เครื่องมือ สารเคมี การทำงานนอกเวลา 

5.5.5 มีคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรบริการ ท้ังในศูนยคอมพิวเตอรและในหองปฏิบัติการของคณะ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว โดยอาจารยที่ปรึกษา อาจารย

ประจำวิชา และคณะกรรมการพิจารณาโครงการทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

5.6.2 ประเมินความกาวหนาในระหวางการทำงานโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว โดยอาจารย

ท่ีปรึกษาพูดคุยและตรวจสอบเอกสารรายงาน 

5.6.3 ประเมินการนำเสนอผลงานในรูปแบบสื่อคอมพิวเตอรและชิ้นงาน โดยอาจารยประจำวิชา และ

คณะกรรมการพิจารณาโครงการทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

5.6.4 ประเมินผลการทำงานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทำงาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแตละ

ข้ันตอน และรายงานโดยอาจารยท่ีปรึกษา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ (GA) กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

1. มีความรูและทักษะในวิชาชีพ  1. จัดการเรียนการสอน 

2. จัดใหมีกิจกรรมการเพ่ิมทักษะ

การปฏิบัติงานในฟารม 

3. จัดใหมีการฝกประสบการณ

วิชาชีพ และปฏิบัติสหกิจกับ

ภายนอกท้ังหนวยงานราชการ 

และสถานประกอบการ 

4. จัดกิจกรรมดูงาน 

5. จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี

เก่ียวของกับการผลิตสัตวอยาง

ตอเนื่อง 

6. จัดใหมีการเรียนรูท้ังในและ

นอกชั้นเรียน 

PLO2 ม ี ค ว ามส าม า ร ถ ใ น ก า ร คิ ด

วิเคราะหเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และสามารถแกปญหาและ

พัฒนาเพ ื ่อการประกอบอาช ีพท ี ่ มี

ประสิทธิภาพ 

PLO3 มีความรู และทักษะ ในการผลิต

และการจัดการฟารมสัตว และการเปน

ผูประกอบการฟารมสัตว 

PLO6 สามารถบูรณาการความรู ทาง

สาขาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาปศุสัตว 

PLO7 มีการพัฒนาตนเองและพัฒนา

งานอยูอยางตอเนื่อง 

PLO8 สามารถประยุกตแนวคิดและ

ทฤษฎีพื ้นฐานดานการผลิตสัตว และ

การประกอบการในการปฏิบตัิงานอยาง

มีประสิทธิภาพ 

PLO10 สามารถแสวงหาความรูตลอด

ชีวิตเพื่อการปรับตัวและรองรับตอการ

เปล ี ่ ยนแปลงขององค ความร ู และ

เทคโนโลยีใหม ๆ 

2. มีแนวคิดในการเปน

ผูประกอบการ 

1.  จัดกิจกรรมหรือโครงการการ

เปนผูประกอบการทางสัตว 

2.  สนับสนุน สงเสริม การผลติ 

การแปรรูป และการจำหนาย 

3.  จัดอบรมทักษะดานการเปน

ผูประกอบการ 

PLO3 มีความรู และทักษะ ในการผลิต

และการจัดการฟารมสัตว และการเปน

ผูประกอบการฟารมสัตว 

PLO6 สามารถบูรณาการความรูทาง

สาขาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาปศุสัตว 

PLO8 สามารถประยุกตแนวคิดและ

ทฤษฎีพื ้นฐานดานการผลิตสัตว และ
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คุณลักษณะพิเศษ (GA) กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

การประกอบการในการปฏิบัติงานอยาง

มีประสิทธิภาพ 

PLO11 สามารถวางแผนและดำเนิน

โครงการธุรกิจปศุสัตวได 

3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี 

สื่อสารสนเทศ และนวัตกรรมได

อยางเหมาะสม 

1. จัดการเรียนการสอนใหมีการใช

เทคโนโลยี สื่อสารสนเทศอยาง

ตอเนื่อง 

2. จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี

เก่ียวของกับการสรางนวัตกรรม 

PLO3 มีความรู และทักษะ ในการผลิต

และการจัดการฟารมสัตว และการเปน

ผูประกอบการฟารมสัตว 

PLO4 มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 (soft 

skill) 

PLO6 สามารถบูรณาการความรู ทาง

สาขาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาปศุสัตว 

PLO8 สามารถประยุกตแนวคิดและ

ทฤษฎีพื ้นฐานดานการผลิตสัตว และ

การประกอบการในการปฏิบัติงานอยาง

มีประสิทธิภาพ 

PLO10 สามารถแสวงหาความรูตลอด

ชีวิตเพื่อการปรับตัวและรองรับตอการ

เปล ี ่ ยนแปลงขององค ความร ู และ

เทคโนโลยีใหม ๆ 

4. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบตอสังคม และมี

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ผานการเรียนการสอน และ

กิจกรรมหรือโครงการ 

2. จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา 

PLO1 มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอ

สังคม และปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีด ี

PLO5 แสดงออกถึงการมีภาวะผูนำและ

ผู ตามในการขับเคลื ่อนใหการทำงาน

ของทีมใหประสบความสำเร็จ 

PLO9 สามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง

จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
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2. ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) 
PLO 1  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม และปฏิบัติตนเปน

พลเมืองท่ีดี 

PLO 2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถแกปญหาและ

พัฒนาเพ่ือการประกอบอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 

PLO 3  มีความรู และทักษะ ในการผลิตและการจัดการฟารมสัตว และการเปนผูประกอบการฟารมสัตว 

PLO 4  มีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 (soft skill) 

PLO 5  แสดงออกถึงการมีภาวะผูนำและผูตามในการขับเคลื่อนใหการทำงานของทีมใหประสบความสำเร็จ 

PLO 6  สามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาปศุสัตว 

PLO 7  มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยูอยางตอเนื่อง 

PLO 8  สามารถประยุกตแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานดานการผลิตสัตว และการประกอบการในการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

PLO 9  สามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

PLO 10 สามารถแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อการปรับตัวและรองรับตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและ 

เทคโนโลยีใหมๆ 

PLO 11 สามารถวางแผนและดำเนินโครงการธุรกิจปศุสัตวได 

 
3. ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)  

3.1 กลยุทธการจัดการศึกษาใหเปนไปตามผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

PLO1 มีคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม 

และปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี 

1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

ผานการเรียนการสอน และ

กิจกรรมหรือโครงการ 

2) จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริม

จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา 

3) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท่ีดี

ใหกับนักศึกษา 

4) มีการสงเสริมใหกำลังใจนักศึกษา

ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความ 

เสียสละ และทำประโยชนตอ

สังคม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของ

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง

งานท่ีไดมอบหมายตามระยะเวลาท่ี

กำหนด 

2) การมีระเบียบวินัย และการแตงกาย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) การเขารวมกิจกรรม 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย โดย 

ประเมินเปนรายบุคคลและรายกลุม 
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ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

PLO2 มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะหเปนระบบ  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

และสามารถแกปญหาและ

พัฒนาเพ่ือการประกอบอาชีพ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1) ใหมีการอภิปรายในชั้นเรียนใน

ประเด็นท่ีนาสนใจเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น 

2) ใหลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู

ท่ีมีมาวิเคราะหเพ่ือแกปญหาใน

ประเด็นตาง ๆ 

3) จัดใหมีการเรียนรูรายวิชาโครงงาน

และสัมมนา เพ่ือใหนักศึกษามี

ทักษะการคิดวิเคราะหและสืบคน

ขอมูล 

4) มีการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ ผูเรียนสามารถ แสดง

ความคิดเห็นและมีสวนรวมได

อยางเต็มท่ี 

5) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ

จริง ท้ังการเรียนการสอน ในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียน 

6) เสริมทักษะการวิเคราะหประเด็น

ปญหาตาง ๆ จากกรณีศึกษา 

หรือสถานการณจำลอง 

7) เนนการเรียนการสอนในรูปแบบ

โครงงานสงเสริมกิจกรรม การ

เรียนรูท่ีทำใหผูเรียนไดใช

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

1) ประเมินจากการจัดทำรายงาน 

ผลงาน ในชั้นเรียน 

2) ประเมินจากการนำเสนอผลงานท่ีได

จากการศึกษาคนควา เชน รายงาน

งานวิจัยหรือการสัมมนา เปนตน 

ประเมินตาม สภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติของนักศึกษา 

3) ประเมินจากการนำเสนอ และการ

จัดทำรายงานท่ีอาจารย มอบหมาย 

4) ประเมินจากการสอบปฏิบตัิ 

5) ผลการนำเสนอโครงงานและเลม

รายงาน 

6) ประเมินจากการนำเสนอ การแกปญหา 

การตอบคำถาม และการอภิปราย

แสดงความคิดเห็น 

PLO3 มีความรู และทักษะ 

ในการผลิต และการจัดการ

ฟารมสัตว และการเปน

ผูประกอบการฟารมสัตว 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีมีเนื้อหา

เก่ียวกับการผลิตและการจัดการ

ฟารมสัตว และการเปน

ผูประกอบการฟารมสัตว 

2) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญในรูปแบบ กิจกรรม

การเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน 

การใชกรณีศึกษา การอภิปราย

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

3) ประเมินจากการจัดทำรายงาน 

ผลงาน ในชั้นเรียน 

4) ประเมินจากการนำเสนอผลงานท่ีได

จากการศึกษาคนควา 
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ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

กลุมยอย การนำเสนอหนาชั้น

เรียน และเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็น 

3) จัดใหมีกิจกรรมการเพ่ิมทักษะ

การปฏิบัติงานในฟารม 

4) จัดใหมีการฝกประสบการณ

วิชาชีพ และปฏิบัติสหกิจกับ

ภายนอกท้ังหนวยงานราชการ 

และสถานประกอบการ 

5) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีท้ัง

หนวยงานราชการและในสถาน

ประกอบการ 

6) จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี

เก่ียวของกับการผลิตสัตวอยาง

ตอเนื่อง 

7) จัดใหมีการเรียนรูท้ังในและนอก

ชั้นเรียน 

8) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณจาก

วิทยากรผูเชี่ยวชาญในดานการ

ผลิตและการเปนผูประกอบการ 

PLO4 มีทักษะตามศตวรรษท่ี 

21 (soft skill) 

1) จัดการเรียนการสอนใหมีการใช

เทคโนโลยี สื่อสารสนเทศ  

อยางตอเนื่อง 

2) มอบหมายงานรายบุคคลและเปน

กลุม ในการสืบคนขอมูลผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายท้ังการบรรยาย  

การอภิปรายการฝกปฏิบัติจริง 

4) จัดใหมีการเรียนรูจาก

สถานการณจริง ท้ังการเรียนการ

สอน ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

3) ประเมินจากการจัดทำรายงาน 

ผลงาน ในชั้นเรียน รายงาน การ

ปฏิบัติการ 

4) ประเมินจากการนำเสนอผลงานท่ีได

จากการศึกษาคนควา เชน รายงาน

งานวิจัยหรือการสัมมนา เปนตน  

5) ประเมินจากการนำเสนอ และการ

จัดทำรายงานท่ีอาจารย มอบหมาย 
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ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

5) มีการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ ผูเรียนสามารถแสดง

ความคิดเห็นและมีสวนรวมได

อยางเต็มท่ี 

PLO5 แสดงออกถึงการมี

ภาวะผูนำและผูตามในการ

ขับเคลื่อนใหการทำงานของ

ทีมใหประสบความสำเร็จ 

1) จัดการเรียนใหมีการทำงานเปน

ทีมเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดี 

และมีภาวะผูนำและผูตาม 

2) สงเสริมใหนักศึกษาเรียนรู

วัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงาน

และใหแนวทางในการปรับตัวท่ีดี 

3) จัดรูปแบบการเรียนการสอนให

ผูเรียนเปนสำคัญ และเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น 

4) จัดกิจกรรมเพ่ือฝกภาวะผูนำและ

ผูตาม และฝกความรับผิดชอบใน

การทำงานเปนทีม 

5) สงเสริมกิจกรรมท่ีตองมี

ปฏิสัมพันธกับหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอก เพ่ือปลูกฝง

ทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

1) ประเมินจากการมีภาวะความเปน

ผูนำและผูตาม และการเขารวม

กิจกรรมท้ังในและนอกคณะ  

2) ประเมินจากความรับผิดชอบใน

หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยประเมิน

เปนรายบุคคลและรายกลุม 

3) สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก

ในบทบาทของการเปน ผูนำและผู

ตามขณะทำกิจกรรมรวมกัน 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบและ

ความเอาใจใสในการทำงาน กลุม 

การนำเสนอผลงานกลุม 

PLO6 สามารถบูรณาการ

ความรูทางสาขาวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนาปศุสัตว 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีมีเนื้อหา

ในการบูรณาการศาสตร เชน 

รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  

2) จัดใหมีการเรียนรูจาก

สถานการณจริง ท้ังในและนอก

ชั้นเรียน เชน การลงพ้ืนท่ีหรือ

ชุมชน โดยนำองคความรูหรือ

ทฤษฎีไปปรับใชในการทำงานใน

พ้ืนท่ีหรือชุมชน 

3) การกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 

โดยเชิญวิทยากร มาบรรยายเพ่ือ

แลกเปลี่ยนรูในสาขาวิชาชีพ 

1) ประเมินจากการจัดทำรายงาน 

ผลงาน ในชั้นเรียน 

2) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใน

รายวิชาการฝกประสบการณ 

วิชาชีพ 

3)  ประเมินจากการนำเสนอผลงานท่ี

ไดจากการศึกษาคนควา เชน 

รายงานงานวิจัยหรอืการสัมมนา 

เปนตน 

4) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน

และการปฏิบัติของนักศึกษา 

5) ประเมินจากความสามารถในการ

เสนอแนวทางการแกไขปญหาได
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ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

อยางถูกตอง ชัดเจน และเกิด

ประสิทธิผล 

6) ประเมินทักษะในการนำเสนอ

ผลงานและการแสดงความคิดเห็น

ในสาขาวิชาชีพ 

PLO7 มีการพัฒนาตนเองและ

พัฒนางานอยูอยางตอเนื่อง 

1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญในรูปแบบ กิจกรรม

การเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน 

การใชกรณีศึกษา การอภิปราย

กลุมยอย การนำเสนอหนาชั้น

เรียน และเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็น 

2) สอนโดยใชกรณีศึกษาหรือ

สถานการณจำลอง การอภิปราย

นำเสนอ 

3) มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายท้ังการบรรยาย  

การอภิปรายการฝกปฏิบัติจริง 

4) จัดใหมีการเรียนรูจาก

สถานการณจริง ท้ังการเรียนการ

สอน ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน 

และการฝกประสบการณวิชาชีพ 

5) จัดใหมีการฝกประสบการณ

วิชาชีพ กับภายนอกท้ังหนวยงาน

ราชการ และสถานประกอบการ 

6) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีท้ัง

หนวยงานราชการและในสถาน

ประกอบการ 

7) จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี

เก่ียวของกับการผลิตสัตวอยาง

ตอเนื่อง 

8) จัดใหมีการเรียนรูท้ังในและนอก

ชั้นเรียน 

1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดง

ความคิดเห็น 

2) การสอบยอย 

3) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

4) ประเมินจากรายงาน การนำเสนอ 

และผลงาน รายงานการ ปฏิบัติการ 

5) ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 

6) การนำเสนอผลงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควา  

7) ประเมินจากการนำเสนอ การ

แกปญหา การตอบคำถาม 
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ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

9) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณจาก

วิทยากรผูเชี่ยวชาญในดานการ

ผลิตและการเปนผูประกอบการ 

PLO8 สามารถประยุกต

แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน

ดานการผลิตสัตว และการ

ประกอบการในการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

1) สอนโดยใชกรณีศึกษาหรือ

สถานการณจำลอง การอภิปราย

นำเสนอ 

2) มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายท้ังการบรรยาย  

การอภิปรายการฝกปฏิบัติจริง 

3) จัดใหมีการเรียนรูจาก

สถานการณจริง ท้ังการเรียนการ

สอน ในชั้นเรียน นอกชั้นเรยีน 

และการฝกประสบการณวิชาชีพ 

4) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญในรูปแบบ กิจกรรม

การเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน 

การใชกรณีศึกษา การอภิปราย

กลุมยอย การนำเสนอหนาชั้น

เรียน และเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็น 

5) จัดใหมีการฝกประสบการณ

วิชาชีพกับภายนอกท้ังหนวยงาน

ราชการ และสถานประกอบการ 

6) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีท้ัง

หนวยงานราชการและในสถาน

ประกอบการ 

7) จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี

เก่ียวของกับการผลิตสัตวอยาง

ตอเนื่อง 

8) จัดใหมีการเรียนรูท้ังในและนอก

ชั้นเรียน 

1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดง

ความคิดเห็น 

2) การสอบยอย 

3) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

4) ประเมินจากรายงาน การนำเสนอ 

และผลงาน รายงานการ ปฏิบัติการ 

5) ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 

6) การนำเสนอผลงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควา  

7) ประเมินจากการนำเสนอ การ

แกปญหา การตอบคำถาม 
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ผลลัพธการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 

9) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณจาก

วิทยากรผูเชี่ยวชาญในดานการ

ผลิตและการเปนผูประกอบการ 

PLO9 สามารถปฏิบัติงานโดย

คำนึงถึงจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพ 

1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพในรายวิชาตาง ๆ  

2) เชิญวิทยากร มาบรรยายใน

ประเด็นหลักการในการประกอบ

อาชีพโดยยึดหลักจรรยาบรรณใน

การประกอบอาชีพ  

1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดง

ความคิดเห็น 

PLO10 สามารถแสวงหา

ความรูตลอดชีวิตเพ่ือการ

ปรับตัวและรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลงขององคความรู

และเทคโนโลยีใหมๆ  

1) จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญในรูปแบบ กิจกรรม

การเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน 

การใชกรณีศึกษา การอภิปราย

กลุมยอย การนำเสนอหนาชั้น

เรียน และเปดโอกาสใหแสดง

ความคิดเห็น 

2) สอนโดยใชกรณีศึกษาหรือ

สถานการณจำลอง การอภิปราย

นำเสนอ 

3) มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายท้ังการบรรยาย การ

อภิปรายการฝกปฏิบัติจริง 

4) จัดใหมีการเรียนรูจาก

สถานการณจริง ท้ังการเรียนการ

สอน ในชั้นเรียน นอกชั้นเรยีน 

และการฝกประสบการณวิชาชีพ 

5) จัดใหมีการฝกประสบการณ

วิชาชีพกับภายนอกท้ังหนวยงาน

ราชการ และสถานประกอบการ 

1) การสังเกตพฤติกรรมและการแสดง

ความคิดเห็น 

2) การสอบยอย 

3) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

4) ประเมินจากรายงาน การนำเสนอ 

และผลงาน รายงานการ ปฏิบัติการ 

5) ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 

6) การนำเสนอผลงานท่ีไดจาก

การศึกษาคนควา  

7) ประเมินจากการนำเสนอ การ

แกปญหา การตอบคำถาม 
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6) จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานท่ีท้ัง

หนวยงานราชการและในสถาน

ประกอบการ 

7) จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี

เก่ียวของกับการผลิตสัตวอยาง

ตอเนื่อง 

8) จัดใหมีการเรียนรูท้ังในและนอก

ชั้นเรียน 

9) จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณจาก

วิทยากรผูเชี่ยวชาญในดานการ

ผลิตและการเปนผูประกอบการ 

PLO11 สามารถวางแผนและ

ดำเนินโครงการธุรกิจปศุสัตวได  

1) จัดการเรียนการสอนท่ีมีเนื้อหา

เก่ียวกับการเปนผูประกอบการ

ทางสัตว หรือธุรกิจปศุสัตว 

2) จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือเพ่ิมทักษะ

ดานการวางแผนการดำเนินการ

ดานธุรกิจปศุสัตว และการเปน

ผูประกอบการ 

3) จัดโครงการเพ่ือเปนการฝก

ปฏิบัติการดำเนินการธุรกิจปศุสัตว 

ตั้งแตกระบวนการผลติ การแปรรูป 

และการจำหนาย  

1) การสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

3) ประเมินจากการเขารวมโครงการ  

3.2 ผลลัพธการเรียนรู (TQF) 

3.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 3.2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

3.2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

(1)  ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต โดยมีความ

พอเพียงเปนฐานในการดำเนินชีวิต 

(2)  มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(3)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 
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(4)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม   

(1)  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และ

ความซ่ือสัตยสุจริต 

(2)  ประยุกตการสอนโดยยกตัวอยางเหตุการณในชีวิตประจำวันที่เกิดจากการยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรม 

(3)  ฝกเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน เชน ระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียนตรงตอ

เวลา การแตงกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 

(4)  อาจารยผูสอนปฏิบัติตนโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแก

นักศึกษา      

(5)  ยกตัวอยางกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุม เชน การแสดงบทบาทสมมุติ 

3.2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

(1)  อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาท้ังกอนและหลังเรียน 

(2)  อาจารยผูสอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาท้ังในและนอกชั้นเรียน 

(3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

(4)  ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การนำเสนอหนาชั้นเรียน ความสนใจในกิจกรรมตาง ๆ 

ในขณะเรียน 

 3.2.1.2 ดานความรู 

3.2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1)  มีความรู ความเขาใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที ่เปนพื ้นฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 

(2)  มีความรอบรู ความกาวหนาทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเขาใจหลักการ

ประยุกตใชแกปญหาตาง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเขาใจ ในความแตกตางระหวาง

บุคคล และวางตัวไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบ 

(3)  สามารถสืบคนขอมูล ความรูใหแกตนเองและผูอื่นไดตรงตามความตองการ จากแหลง

ท่ีหลากหลาย 

(4)  มีประสบการณในการพัฒนาและสามารถนำมาประยุกตใชงานไดจริง เพื่อยกระดับ 

การพัฒนาตนเองท้ังรางกาย จิตใจ ดวยความเฉลียวฉลาด 

(5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองดวยการศึกษาอยางยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรูใน

ศาสตรท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาตนเอง 

(6)  ตระหนักรูศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมข้ึน อันจะนำไปสู

การดำรงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน 
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3.2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู   

(1)  เนนกระบวนการเรียนรูท่ีใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนเปนหลัก 

(2)  ใชเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ 

(3)  ใหความสำคัญกับแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 

(4)  เนนกระบวนการเรียนรูอยางบูรณาการ 

(5)  สามารถสืบคนสารสนเทศใหแกตนเองและผูอ่ืนไดตรงตามความตองการ 

(6)  มอบหมายงานใหศึกษาคนควาเปนรายกลุม/รายบุคคล 

(7)  บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอยางประกอบ ใหนักศึกษานำเสนอความคิดเห็น และ

ถาม-ตอบในชั้นเรียน 

(8)  มีความรู ความเขาใจ สาระสำคัญของหลักการและทฤษฎีที ่เปนพื ้นฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาท่ีศึกษา 

3.2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

(1)  อาจารยผูสอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

เชน ความตั้งใจ ความเอาใจใส การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน 

(2)  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายใหทำ แบบฝกหัด การสอบยอยสอบกลางภาคและ

สอบปลายภาค 

(3)  สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน 

(4)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุม 

 3.2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

3.2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1)  สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื่อใชแกปญหาโดยมีการ

คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ  

(2)  สามารถใชทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดปญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และกำหนด

แนวทางความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมายที่กำหนดไดไปจนถึงไดผลของการคิดเพ่ือ

การพัฒนาตนเอง 

(3)  มีทักษะวิธีคิดแกไขปญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแกไขปญหาอยางบูรณาการได 

(4)  สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแกปญหา 

3.2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

(1)  เนนใหนักศึกษาฝกสังเกต ฝกการตั้งคำถาม ฝกการคิดในหลากหลายรูปแบบ 

(2)  เนนการสอนท่ีมีการประยุกตใชความคิดในรูปแบบตาง ๆ  

(3)  จัดกิจกรรมการสอนท่ีใหนักศึกษามีสวนรวมในการใชความคิดรวมกัน 

(4)  สอดแทรกตัวอยางท่ีเกิดจากการมีทักษะทางปญญาในการแกไขปญหา 
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3.2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1)  สังเกตพัฒนาการ การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ความสนใจ ความตั้งใจในการ

แสวงหาความรู 

(2)  สังเกตวิธีคิดในการตั้งคำถาม หาคำตอบ และแนวทางแกไขปญหา 

(3)  อาจารยจัดสอบเพ่ือประเมิน 

 3.2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  เขาใจความแตกตางระหวางบุคคลและมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นดวยความเขาใจและรูถึง

คุณคาความแตกตางทางวัฒนธรรม ท้ังของไทยและประชาคมนานาชาต ิ

(2)  สามารถใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกใหแกผูอ่ืน 

(3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

(4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องคกร และสังคมอยางตอเนื่อง 

(5)  มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณและบทบาทในสังคมตาง ๆ  

(6)  มีทักษะในการเสริมสรางความสามัคคีในกลุมหรือองคกร 

3.2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกใหมีการทำงานรวมกันระหวางนักศึกษา 

(2)  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณภาคสนามโดยใหนักศึกษาแสดงออกถึงความรับผิดชอบ

ตอตนเองและผูอ่ืน 

(3)  สอนเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมีปฏิสัมพันธที่ดี 

สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

(4)  สอนเรื่องการชวยเหลือและการมีน้ำใจตอผูอ่ืน 

(5)  สอนเรือ่งการทำงานรวมกันเปนหมูคณะ และทักษะในการแกปญหาในการทำงานเปนกลุม 

3.2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินการมีสวนรวมในกระบวนการศึกษาท้ังในและนอกหองเรียน 

(2)  ประเมินการสรางความรวมมือและการใหความรวมมือกับเพ่ือนนักศึกษา 

(3)  ประเมินความรับผิดชอบตอการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางจัดกิจกรรม 

(4)  แบบฝกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
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 3.2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 (1)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรูและประยุกตใชบนพื้นฐานของ

หลักการทางวิชาการในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

(2)  สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมกับ

โอกาสและวาระท่ีแตกตางกัน  

(3)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนำเสนอขอมูลขาวสารได

อยางมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรูผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีตอชีวิตและสังคม 

(4)  สามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคน คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห บน

หลักการทางวิชาการได 

(5)  สามารถติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 

3.2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดมีทักษะการคิดวิเคราะหแกไขปญหา

และสามารถถายทอดกระบวนการคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2)  จัดการเรียนการสอนโดยใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยอยางสม่ำเสมอ 

(3)  สอนเรื ่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 

(4)  บรรยาย อภิปราย และยกตัวอยางการใชภาษาในบริบทท่ีแตกตาง 

(5)  มอบหมายใหศึกษาคนควา และทำกิจกรรมเปนรายบุคคล/กลุม 

(6)  แนะนำนักศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยปรึกษากันได ถามผูสอนได และศึกษาจาก 

website สื่อการสอน e–learning ได 

3.2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินผลจากการมีสวนรวมในการวิเคราะหแกไขปญหาระหวางดำเนินกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

(2)  ประเมินผลจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

(3)  ประเมินผลจากทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโลกปจจุบัน 

(4)  การนำเสนอผลงานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

(5)  แบบฝกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

(6)  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอผลงาน 
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3.2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน  

3.2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เขาใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละและซ่ือสัตยสุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลำดับ ความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา

และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางเทคโนโลยีตอบุคคล องคกร 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   

3.2.2.2 ดานความรู 

(1) มีความรูและเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ้ืนฐานการบริหาร

จัดการและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ และ

การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

(2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสำคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลย ี

(3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทำงาน 

(4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยาง

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน

จริงได 

3.2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการทางดานเทคโนโลย ี

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของอยาง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ   
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3.2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย สามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษา 

ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยี

สื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ

สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความ

ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทางดานเทคโนโลยีท้ังของตนเอง

และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและ

งานกลุม สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองคกร 

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงานดานเทคโนโลยีและการรักษา

สภาพแวดลอมพลังงาน 

3.2.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ

การแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอขอมูลท้ังทางวาจาและลายลักษณอักษร และการสื่อ

ความหมาย การเลือกใชสื่อในการนำเสนอท่ีเหมาะสม 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพสาขา

เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของได 

3.2.2.6 ดานทักษะการปฏิบัติงาน 

(1) มีทักษะปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณพ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมท้ังการปรับปรุง

พัฒนาระบบการทำงานอยางตอเนื่อง 

(3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทำงาน 

(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน (project oriented) 

(5) สามารถปฏิบัติงานจรงิในสถานประกอบการ 
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3.3  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ดานความรู 

3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช

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 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร  

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป                          

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน                          

GESL103 รูใชภาษาไทย                          

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย                          

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย                          

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุน                          

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหล ี                             

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน                          

กลุมวิชามนุษยศาสตร  

GESH201 ทักษะชีวิต                           

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                          

GESH203 มนุษยกับความงาม                          

GESH204 วัยใส ใจสะอาด                            

GESH205 นักสืบชุมชน                            



78 

    

78 

 

รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ดานความรู 

3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช

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 

GESH206 มนุษยชาต ิ                          

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร                            

GESH208 นวัตกรรมทำเองได                            

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถ่ินสมัยใหม                          

กลุมวิชาสังคมศาสตร  

GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมยัใหม                          

GESS302 ทองถ่ินของเรา                          

GESS303 อาเซียนรวมใจ                          

GESS304 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน                          

GESS305 เจาสัวนอย                          

GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองท่ีดี                           

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

GESC401 การคิดในยุคดิจิตอล                          

GESC402 โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัต ิ                          

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม                          

GESC404 สุขภาพทันยุค                          

GESC405 นักคนควาขอมูล                          

GESC406 รูทันโลก                          
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รหัสวิชา 

 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ดานความรู 

3.ดานทักษะ

ทางปญญา 

4.ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช

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 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                          

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน                          

 

3.4  ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) กับผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ของหลักสูตร 
 หมวดวิชาเฉพาะ 

โปรแกรมผลลัพธการเรียนรู PLOs 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดานทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

PLO1 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม และปฏิบัติตน

เปนพลเมืองท่ีดี 

     

 

 

    

 

        

 

   

      

PLO2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนระบบ  

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถแกปญหาและ

พัฒนาเพ่ือการประกอบอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 
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โปรแกรมผลลัพธการเรียนรู PLOs 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการ

วิเคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดานทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

PLO3 มีความรู และทักษะในการผลิตและการจัดการ

ฟารมสัตว และการเปนผูประกอบการฟารมสัตว 

             

       
 

   
      

PLO4 มีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 (soft skill)                               

PLO5 แสดงออกถึงการมีภาวะผูนำและผูตามในการ

ขับเคลื่อนใหการทำงานของทีมใหประสบความสำเรจ็ 

                              

PLO6 สามารถบูรณาการความรูทางสาขาวิชาชีพเพ่ือ

พัฒนาปศุสัตว 

                              

PLO7 มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยูอยางตอเน่ือง                               

PLO8 สามารถประยุกตแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐาน

ดานการผลติสัตว และการประกอบการในการ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

                              

PLO9 สามารถปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจรรยาบรรณใน

การประกอบอาชีพ 

                              

PLO10 สามารถแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือการปรับตัว 

และรองรับตอการเปลี่ยนแปลงขององคความรูและ

เทคโนโลยีใหม ๆ  

                              

PLO11 สามารถวางแผนและดำเนินโครงการธุรกิจปศุสัตวได                               
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3.5  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายวิชา (Courses) กับผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

หมวดวิชาเฉพาะ (ใหเรียงวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดูจากหมวดท่ี 3 ขอ 3.1.3) 

กลุมวิชา-รายวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร             

5001115 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร            R/U 

5001117 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร            R/U 

5001118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร            R/U 

5181501 เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว            R/U/App/Ana 

5191101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน            R/U 

5191102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน            R/U 

5191103 เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว            R/U 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี             

3603208 การสรางความสุขและความผูกพันในองคการ            R/U 

5131101 มาตรฐานและระบบคณุภาพผลผลติทางปศุสัตว            R/U 

5171601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชทางการผลิตสตัว            R/U/App 

5181402 เทคโนโลยีอาหารสตัว            R/U/App/Ana 

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว            R/U 

5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว            R/U 

5201101 การเปนผูประกอบการธุรกิจปศุสตัว            R/U 

5204104 การสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการปศสุัตว            R/U 
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กลุมวิชา-รายวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา             

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกไข             

5183108 การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ            R/U/App/Ana/E/C 

5183109 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข            R/U/App/Ana/E/C 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคนม             

5183309 การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ            R/U/App/Ana/E/C 

5183310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม            R/U/App/Ana/E/C 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกเนื้อ             

5183106 การผลิตไกเน้ือและการเปนผูประกอบการ            R/U/App/Ana/E/C 

5183107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเน้ือ            R/U/App/Ana/E/C 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการสุกร             

5183201 การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ            R/U/App/Ana/E/C 

5183202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสุกร            R/U/App/Ana/E/C 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคเนื้อ             

5183307 การผลิตโคเน้ือและการเปนผูประกอบการ            R/U/App/Ana/E/C 

5183308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเน้ือ            R/U/App/Ana/E/C 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการแพะ             

5183311 การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ            R/U/App/Ana/E/C 

5183312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ            R/U/App/Ana/E/C 
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กลุมวิชา-รายวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

วิชาบังคับเฉพาะสาขา             

บังคับเรียน             

5004924 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว            Ana/E 

5181403 การวิเคราะหอาหารสตัว            R/U/Ana/E 

5181404 ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสตัว            R/U/Ana/E 

5191301 สุขศาสตรสัตว            R/U 

เลือกเรียน             

5183105 เทคโนโลยีการฟกไขและการจัดการโรงฟก            R/U/App 

5183603 การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน            R/U/App 

5183607 เทคนิคการเลี้ยงสตัวเฉพาะอยาง            R/U/App 

5183609 การผลิตปศสุัตวอินทรยี            R/U/App 

5183611 ปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตสตัว            R/U/App/C 

กลุมวิชาโครงงาน             

5004925 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว            R/U/App/Ana/E/C 

กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ             

กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ             

5004926 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว            R/U/App/Ana/E/C 

5004813 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลติสัตว    
 

       R/U/App/Ana/E/C 

5004814 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตสตัว    
 

       R/U/App/Ana/E/C 

กลุมสหกิจศึกษา             
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กลุมวิชา-รายวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูตามท่ีคาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

Bloom Taxonomy* 

(Cognitive) PLO 
1 

PLO 
2 

PLO 
3 

PLO 
4 

PLO 
5 

PLO 
6 

PLO 
7 

PLO 
8 

PLO 
9 

PLO 
10 

PLO 
11 

7314801 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลติสัตว            R/U/App/Ana/E/C 

7314802 สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว            R/U/App/Ana/E/C 

หมายเหตุ : * Bloom Taxonomy (Cognitive) ของรายวิชาประกอบไปดวย R =Remember (ความจำ)  U = Understand (ความเขาใจ)  App = Apply (การประยกุตใช)   

Ana = Analyze (การวิเคราะห)  E = Evaluate (การประเมินคา)  C = Create (การสรางสรรค)   

 
 

3.6 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา (ระบุใหเห็นพัฒนาการการเรียนรูของนักศึกษา) 

ปที ่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 

1 มีความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยี การผลิตสัตว และการเปนผูประกอบการเบื้องตน 

2 มีทักษะปฏิบตัิทางการผลิตสัตวโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีหลักการทางวิชาการ 

3 มีทักษะในการวางแผนการผลิต และการเปนผูประกอบการ 

4 สามารถปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพตามสายงานได 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมต่ำ

กวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ำกวา“D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาสอบได กรณี

วิชาเลือกถาไดระดับคะแนนต่ำกวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได สวนการประเมินผล

รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  ถาไดระดับคะแนนต่ำกวา “C” 

ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม 

ระบบคะแนนนี้ใชสำหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกำหนดเฉพาะ 

และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพ่ิม 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา          

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกำลังศึกษา  

  หลักสูตรกำหนดระบบและกลไกการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีการ

ประเมินการสอนของผูสอนและประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา รวมทั้งทวนสอบวิธีการวัดผลการเรียนรูให

เปนไปตามท่ีกำหนดไวในแผนการสอนหรือในรายละเอียดวิชา 

การประเม ินผลการศ ึกษาในรายว ิชาต าง ๆ ของน ักศ ึกษาเป นไปตามข อบ ังค ับมหาว ิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ที ่แบงการประเมินผลการศึกษา 

เปน 2 ระบบ ดังนี ้

1.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

ระดบัคะแนน                    ความหมาย    คาระดับคะแนน 

 A  ดีเยี่ยม (Excellent)   4.0  

 B+  ดีมาก (Very Good)   3.5 

 B  ดี     (Good)    3.0 

 C+  ดีพอใช  (Fairly Good)   2.5 

 C  พอใช (Fair)    2.0 

 D+  ออน (Poor)    1.5 

 D  ออนมาก  (Very Poor)   1.0 

 E  ตก (Fail)    0.0 

1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กำหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 

 P (Pass) ผาน 

F (Fail) ไมผาน 
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3.  เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ใชเกณฑการสำเร็จการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1  ตองเรียนครบตามจำนวนหนวยกิตท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

 3.2  มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ำกวา 2.00 

 3.3  ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

 3.4  ไมมีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

 3.5  ตองผานเกณฑการประเมินผลความรู  ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ในระดับ 6 ขึ ้นไป หรือ

เทียบเทา CEFR ระดับ B1  

 3.6 ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564  

4. การอุทธรณของนักศึกษา                            

  หลักสูตรประสานงานกับคณะเพื่อใหตั ้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขสำหรับนักศึกษาเพื่อเปน

หนวยงานกลางในการรับอุทธรณ และรองทุกขของนักศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการ

เรียน การบริการนักศึกษารวมท้ังกำหนดวิธีการและรูปแบบข้ันตอนในการอุทธรณ      

                                                                
  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  

  การกำหนดกลว ิธ ีการทวนสอบมาตรฐานผลการเร ียนร ู ของนักศึกษาหลังสำเร ็จการศึกษา  

เพื่อนำมาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

โดยใชการประเมินตอไปนี้  

  2.2.1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สำเร็จการศึกษาในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ  

  2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา

ทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื ่นถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู  ความพรอม และ

คุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น (ถามีนักศึกษาเรียนตอ

ในระดับบัณฑิตศึกษา)   

  2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา 

ท่ีเรียนตามหลักสูตร เพ่ือนำมาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน  

  2.2.5 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา  
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

1.1 ใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑให

อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรมเพ่ือเปนการปฐมนิเทศ แนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรู

และเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 1.2 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือ

หลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูความถนัด เพ่ือทดลองทำการสอนภายใตคำแนะนำของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือ

ประธานกรรมการหลักสูตร 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย          

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

           2.1.1 มีการปฐมนิเทศใหกับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

และมหาวิทยาลัย 

        2.1.2 ชี ้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที ่เกี ่ยวของ เชน 

รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ 

        2.1.3 สงเสริมใหอาจารยใหมเขาอบรมเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

        2.1.4 มีอาจารยพ่ีเลี้ยงชวยเหลือและใหคำแนะนำในการทำงานของอาจารยใหม 

        2.1.5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการทำงานอยางตอเนื่อง 

   2.1.6 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการ

วิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน

ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการ

ลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

   2.1.7 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  

  2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม จริยธรรม 

  2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวหรือสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ 

  2.2.3 สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

  2.2.4 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 

  2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ  

  2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ  
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

การประกันคุณภาพหลักสูตร เปนกระบวนการจัดการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีองคประกอบที่สำคัญ ไดแก การกำกับมาตรฐาน

หลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบโดย

ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 

1.  การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

 

 

 

 

1. กำกับควบคุมจำนวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองไมนอย

กว  า  5  คน  และ เป  น เ ก ิ น ก ว า  

1 หลักสูตรไมได และอยูรับผิดชอบ

หล ักส ูตรตลอดระยะเวลาท ี ่ จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. กำกับควบคุมคุณวุฒิอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑ คือมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท

หรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาระดับผู ชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที ่ตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาท่ีเปดสอน 

3.  ส  ง เสร ิมต ิดตามให อาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทาง

วิชาการในรอบ 5 ปยอนหลังไมนอย

กวา 1 เรื่อง 

4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะ 

เวลาท่ีกำหนด 

1. หลักสูตรมีอาจารยผู ร ับผิดชอบ

หลักสูตรที ่ทำหนาที ่ในการบร ิหาร

หลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดยการ

วางวางแผน ต ิดตาม ทบทวนการ

ดำเนินงานหลักสูตรและปฏิบัติงาน

ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ี

จัดการศึกษาตามหลกัสูตร 

2. หลักสูตรมีอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิไมต่ำกวาระดับ

ปริญญาโท หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย 

ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ 

3. อาจารย ผ ู ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร 

มีผลงานทางว ิชาการในรอบ 5 ป  

ยอนหลังไมนอยกวา 1 เรื่อง/ป/คน 

4. หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร

ใหมีความทันสมัยตามความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
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2.  บัณฑิต 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 

 

 

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติที่ระบุไวใน มคอ.2 ตามผล

การเรียนรู ทั ้ง 5 ดาน โดยประเมิน

ความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผ ู  ใช บ ัณฑิตท ี ่ม ีต อบ ัณฑิตของ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 

2.2 การไดงานทำของผูสำเร็จ

การศึกษา 

 

สำรวจเก็บขอมูลการมีงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 

1 ปนับจากวันท่ีสำเร็จการศึกษา 

บัณฑิตมีงานทำหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 80 

 

3. นักศึกษา 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

3.1 การรับนักศึกษาและการ

เตรียมความพรอมนักศึกษา 

1. ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน 

การรับนักศึกษาและกำหนด

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2. หลักสูตรกำหนดเกณฑท่ีใชใน 

การคัดเลือกนักศึกษา 

3. หลักสูตรรวมกับคณะและ

มหาวิทยาลัยดำเนินการรับนักศึกษา 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา

นักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน 

5. หลักสูตรประเมินระบบกลไก 

การรับนักศึกษาและการเตรียม 

ความพรอมเพ่ือปรบัปรุงพัฒนา 

1. รับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงกับ

ความตองการของหลักสูตร 

2. ไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมใน

การเรียนรู 

3.2 การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

ระบบการดูแลใหคำปรึกษา 

จากอาจารยท่ีปรึกษา 

1. หลักสูตรมีระบบกลไกการดูแล

นักศึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

2. หลักสูตรมีการติดตาม ควบคุม

การดูแลการใหคำปรึกษาทางวิชาการ

และแนะแนวแกนักศึกษา 

1. อัตราการคงอยูของนักศึกษาสูงข้ึน 

2. นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเปนไป

ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

3. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาไมนอย

กวารอยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 

4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอระบบการดูและใหคำปรึกษา 



90 

    

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

3. หลักสูตรประชุมประเมิน

กระบวนการในการคัดเลือกอาจารย

ท่ีปรึกษาของหลักสูตร และการให

คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวชีวิต 

ไมนอยกวา 4.00 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรู 

1. หลักสูตรประชุมวางแผนกำหนด

ทักษะของนักศึกษาแตละชั้นป 

เพ่ือใหนักศึกษามีคุณลักษณะตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2. หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

ของนักศึกษาในแตละชั้นป  

โดยจัดทำเสนอของบประมาณจาก

มหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรติดตามและประเมิน

กระบวนการของการจัดกิจกรรม

พัฒนาทักษะของนักศึกษา 

4. หลักสูตรนำผลการประเมิน 

มาปรับปรุงกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา 

1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมี

ทักษะท่ีจำเปนตอการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

2. นักศึกษามีคุณลักษณะตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 

4. อาจารย 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารย

ประจำหลกัสตูรและระบบการ

บริหารอาจารย 

1. หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและ

การแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร 

2. หลักสูตรจัดทำแผนอัตรากำลัง

อาจารย และแผนพัฒนาตนเองของ

อาจารย 

1. หลักสูตรมีอาจารยประจำ

หลักสูตรท่ีมีความเหมาะสม

ทางดานคุณวุฒิและตำแหนง 

ทางวิชาการ 

2. หลักสูตรมีอาจารยประจำ

หลักสูตรครบตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตร 
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

3. หลักสูตรประเมินกระบวนการ 

การรับและการแตงตั้งอาจารย

ประจำหลกัสูตร 

4. หลักสูตรนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการการรับ

และการแตงตั้งอาจารยประจำ

หลักสูตร 

3. มีผลความพึงพอใจของอาจารย

ประจำหลักสูตรตอการบริหาร

หลักสูตรไมนอยกวา 4.00 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

1. หลักสูตรทำแผนพัฒนาตนเองของ

อาจารยท้ังดานคุณวุฒิ การขอ

ตำแหนงทางวิชาการ ศาสตรท่ีสอน

วิจัย การจัดการเรียนรู 

2. หลักสูตรมีระบบกลไกการสงเสริม

และพัฒนาอาจารย 

3. หลักสูตรติดตามการพัฒนาตนเอง

ของอาจารยใหเปนไปตามแผน 

พัฒนาตนเอง และติดตามการ

รายงานผลการพัฒนาตนเองของ

อาจารย 

4. หลักสูตรประเมินกระบวนการ 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

5. หลักสูตรนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย 

1. อาจารยประจำหลักสูตร 

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2. หลักสูตรมีอาจารยประจำ

หลักสูตรท่ีมีความเหมาะสม

ทางดานคุณวุฒิและตำแหนงทาง

วิชาการ 

3. อาจารยประจำหลักสูตรมี

ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 

1. หลักสูตรตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ 

ในสาขาวิชาของหลักสูตร 

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงานใน

ประเทศ 
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

2. หลักสูตรศึกษาความเปนไปไดใน

การปรับปรุงหลักสูตรจากผูมีสวนได

สวนเสีย ไดแก นักศึกษา บัณฑิต 

ผูใชบัณฑิตและนักวิชาการ 

3. ศึกษาสถานการณภายนอก หรือ

การพัฒนาท่ีจำเปนเพ่ือนำมา

พิจารณาในการวางแผนปรบัปรุง

หลักสูตร 

4. หลักสูตรนำผลการประเมิน

หลักสูตรและรายงานการประเมิน

ตนเองของหลักสูตร (มคอ.7) นำมา

พิจารณาในการวางแผนปรบัปรุง

หลักสูตร 

5. กำหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ใหสอดคลองกับหลักสูตรและกรอบ

มาตรฐานการเรียนรู 

6. กำหนดโครงสรางหลักสูตรท่ี

เหมาะสมและทันสมัย 

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการ 

การปรับปรุงหลักสูตร 

8. หลักสูตรนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

5.2 การวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. หลักสูตรประชุมกำหนดอาจารย

ผูสอนท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญใน

รายวิชา 

2. หลักสูตรดำเนินการประชุม

พิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือ

ตรวจสอบการวางแผนการสอน 

เครื่องมือในการวัดการประเมินผล

ทักษะการเรียนรูท้ัง 5 ดาน และ

ทักษะการเรียนรู 5 ดาน  

1. อาจารยผูสอนมีความรู 

ความเชี่ยวชาญในรายวิชา 

2. ผูเรียนมีคุณภาพตามผล 

การเรียนรูท่ีคาดหวังในหลักสูตร 
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

ตองสอดคลองกับ มคอ.2 และ

ติดตามการปรับปรุง มคอ.3 และ 

มคอ.4 ใหเปนไปแผนการปรับปรุงท่ี

ระบุใน มคอ.5 และ มคอ.6 

3. หลักสูตรประชุมติดตาม มคอ.3 

และ มคอ.4 เพ่ือพิจารณาการสอน 

และการวดัผลประเมินผลของ

อาจารย เปนไปตามแผนการสอน

หรือไม 

4. นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอน

แตละรายวิชาผานระบบของ

มหาวิทยาลัย 

5. อาจารยผูสอนดำเนินการรายงาน

ผลการสอนตาม มคอ.5 และ มคอ.6 

6. หลักสูตรดำเนินการทวนสอบผล

การสอน มคอ.5 และ มคอ.6 

7. หลักสูตรประเมินกระบวนการ  

การวางระบบผูสอนและกระบวน 

การจัดการเรียนการสอน 

8. หลักสูตรนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงกระบวนการการวางระบบ

ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

5.3 การประเมินผูเรียน 1. หลักสูตรดำเนินการพิจารณา 

มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือตรวจสอบ

การวางแผนการสอน เครื่องมือใน

การวัดการประเมินผลทักษะการ

เรียนรูท้ัง 5 ดาน มีความเหมาะสม

หรือไม 

2. หลักสูตรทวนสอบขอสอบ 

1. มีการประเมินผลการเรียนรูท่ี

นาเชื่อถือ 

2. ผลการประเมินผลการเรียนรู

นาเชื่อถือ 

3. มีขอมูลท่ีชวยใหผูสอนนำไป

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 

4. มีขอมูลท่ีชวยในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร 
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

3. หลักสูตรพิจารณาการกระจาย

ของเกรด 

4. สงเกรดตามระบบประกาศผล 

5. นักศึกษาประเมินผูสอนในเรื่อง

เครื่องมือการวัดประเมินผล 

6. หลักสูตรประเมินกระบวนการการ

ประเมินผูเรียน 

7. หลักสูตรนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดำเนินงาน 

 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1. หลักสูตรสำรวจตามความตองการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารย

ประจำหลักสูตร อาจารยผูสอน และ

นักศึกษา 

2. หลักสูตรนำผลการสำรวจมา

วิเคราะหเพ่ือจัดลำดับความสำคัญ

ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีไม

เพียงพอ 

3. จัดทำคุณสมบัติของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูเพ่ือของบประมาณ 

4. ดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

ตามระเบียบราชการ 

5. หลักสูตรประเมิน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6. หลักสูตรประชุมประเมิน

กระบวนการจัดซ้ือจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูและวิเคราะหผลการ

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี

เพียงพอและพรอมใชงาน 

2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนท่ีทันสมัย 

ทันตอเทคโนโลยีในปจจุบัน 

3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูไมนอยกวา 4.00 
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เกณฑ/ตัวบงช้ี แนวทางการปฏิบัติ ผลท่ีคาดหวัง 

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารย 

7. หลักสูตรนำผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดำเนินงาน  

 

7.  ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   

      เกณฑการประเมิน  ดังนี้ 

ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ 

    ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
     

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 

    ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ 

    เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 

    ดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5  

    และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปดสอน 

    ใหครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  

    ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  

    ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ 

    รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน  

    หรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผลการประเมินการดำเนินงาน 

    ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 

    

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดาน 

    การจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 

    หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ 

     พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ 

     คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

   
  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม  เฉลี่ย 

     ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    
 

เกณฑประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้  

ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที ่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจำนวนตัวบงชี ้ที ่มีผล

ดำเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้บังคับ และ

ตัวบงชี้รวมในแตละป 

 

หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

การประเมินกระบวนการที่ใชประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวเพื่อการพัฒนา   
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงคการเรียน ใหพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอน
จะตองประเมินผูเรียนวามีความเขาใจในเนื ้อหาของบทเรียนหรือไม โดยประเมินจากการทดสอบยอย         

การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการตอบคำถามในชั้นเรียนของนักศึกษา และการอภิปรายโตตอบจาก
นักศึกษา เมื่อรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตนแลว จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหา
ของบทเรียนตามวัตถุประสงคของการเรียนหรือไม หากผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาบทเรียนต่ำกวาเกณฑท่ี

กำหนดหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคการสอน ควรมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีสอน เครื่องมือหรือสื่อ
การสอน รวมทั้งอาจตองจัดลำดับเนื้อหาบทเรียนเพื่อใหงายตอการทำความเขาใจ และหรือใหมีการประชุม
คณาจารยในโปรแกรมวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคำแนะนำ 

การทดสอบกลางภาคการศึกษา และการสอบปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความ
เขาใจในเนื้อหาท่ีไดสอนไปหรือไม หากพบวามีปญหา สมควรหาสาเหตุและแนวทางการสอนท่ีจะทำใหผูเรียน
มีความเขาใจดีข้ึน สามารถสอบผานเกณฑท่ีกำหนดได 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย ทั้งในดานทักษะกลยุทธการสอน ความรับผิดชอบใน
การสอน ความสามารถในการถายทอดความรู การชี้แจงประมวลการสอนรายวิชา การใชสื่อการสอนประกอบ 
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ทั้งนี้ใหทำทุกรายวิชาที่เปดสอน และใหสรุปผลการประเมินคุณภาพใหกับอาจารยผู สอน เพื่อเปนขอมูล
ยอนกลับและนำไปปรับปรุงการสอนอยางตอเนื่อง 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูล โดยใชแบบสอบถาม หรือสัมมนากลุมยอยจาก 
2.1 นักศึกษาปสุดทายและหรือบัณฑิต 

2.2 ผูใชบัณฑิตและหรือสถานประกอบการ 
2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ดำเนินการประเมินผลตามตัวบงชี้ท่ีระบุในหมวดท่ี 7 โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูล ทำใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละวิชา กรณีท่ี

พบปญหาใหจัดลำดับความสำคัญและความจำเปน เพ่ือวางแนวทางแกไขปญหาใหเหมาะสมกับเวลา เชน  
ปญหาการเรียนการสอนเฉพาะวิชา ควรดำเนินการแกไขในภาคการศึกษาตอไป หรือปญหาในเชิงนโยบายควร
เสนอมหาวิทยาลัยไดรับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามผูบริหารระดับ

สาขาวิชาจะตองดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก ๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรและการจัดการเรียน  
การสอนมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการพัฒนาประเทศ 
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ภาคผนวก ก 
ตารางวิเคราะหความสอดคลองของ PLOs  กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต  

และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองของ PLOs  กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิตและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

วิสัยทัศน             

ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา เปนมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาทองถ่ิน

ภาคใตสูสากล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ระดับคณะ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนองคกรการศึกษาชั้นนำดานเกษตรและอาหาร 

เพื่อพัฒนาทองถ่ินของภาคใตในป 2565 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

พันธกิจ            

ระดับมหาวิทยาลัย 

1.  ผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพสอดคลองกับ

มาตรฐานของวชิาชีพครู 

✓           

2.  จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลติบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน

ใหมีคุณภาพและคุณธรรมสามารถแขงขันได 
✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3.  วิจัย และพฒันาเพื่อสรางสมองคความรูใหเปนแหลงเรียนรูของทองถ่ิน  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓  

4.  บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง

บนฐานของการมีสวนรวม 
     ✓ ✓ ✓  ✓  

5.  สงเสริม และสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและ

แนวพระราชดำริ 
 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

6.  สงเสริม เผยแพร อนุรักษ สืบสาน และสรางสรรค ศิลปะและ

วัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ  
     ✓      
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ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

7.  พัฒนาระบบบริการจัดการและภาพลักษณองคกร ✓        ✓   

8.  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อเขาสูสากล  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  

ระดับคณะ 

1.  จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 
  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

2.  วิจัยและพฒันาองคความรูทางการเกษตรและอาหาร  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   ✓ 

3.  บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน      ✓ ✓ ✓    

4. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินทางการเกษตร      ✓      

5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย      ✓      

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

เปนคนดี มีทักษะชีวิต มจีิตสาธารณะ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  

ผูใชบัณฑิต1  

1.  สามารถเรียนรูและพฒันางานได 
  ✓   ✓ ✓   ✓  

2.  มีความคิดริเร่ิมในการพัฒนากระบวนการงานที่รับผิดชอบ  ✓          

3.  สามารถวิเคราะหและแกปญหาได  ✓    ✓      

4.  มีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำหรับงานในหนาที ่
   ✓        

5.  มีทักษะในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได    ✓        

6.  มีความรูในการใชภาษาไทยในการสื่อสารได    ✓        

7.  มีความมุงมั่นในการทำงาน มีความเสียสละ ขยัน และอดทน ✓        ✓   

8.  คำนึงถึงประโยชนสวนรวมขององคกรและสังคมโดยรวม ✓        ✓   
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ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

9.  มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย  ✓           

10. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและสามารถเสนอความคิดเห็นของตนเอง     ✓       

11. มีความรูภาคทฤษฎีในสาขาสัตวบาล/การผลิตสัตว/เทคโนโลยีการผลิตสัตว   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

12. ทักษะการปฏิบตัิในวิชาชพี  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

13. สามารถประยุกตความรูไปใชกับงานที่รับผิดชอบ   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

14. สามารถแกปญหาที่เก่ียวของกับวิชาชีพได  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

15. สามารถวางแผนธุรกิจเกษตรได  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

16. มีทักษะการเปนผูประกอบการ   ✓ ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน2            

1.  องคความรูเพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพหรือการปฏิบัติงานได

อยางมีประสทิธิภาพ 
  ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

2.  มีทักษะการปฏิบตัิเพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพหรือการ

ปฏิบัติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
  ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

3.  สามารถใชเคร่ืองมือและอุปกรณพื้นฐานในการประกอบอาชีพได   ✓   ✓ ✓ ✓    

4.  สามารถนำเทคโนโลยีมาใชในการประกอบอาชีพได   ✓   ✓ ✓ ✓  ✓  

5.  สามารถนำความรูทีไ่ดไปประยกุตใชในการประกอบอาชพีหรือการ

ปฏิบัติงานไดอยางมปีระสทิธิภาพ 
  ✓   ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

6.  สามารถนำความรูทีไ่ดไปใชในการแกปญหาในการประกอบอาชีพ หรือ

การปฏิบัติงาน 
 ✓    ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

7.  การจัดกิจกรรมเสริมตาง ๆ ที่หลักสูตรจัดให เชน ทักษะคอมพวิเตอร 

ทักษะดานภาษาอังกฤษ การใชเคร่ืองมือสำหรับปฏิบัติการ เทคโนโลยี
   ✓        
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ผูมีสวนไดสวนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 PLO11 

สารสนเทศ เปนตน ทานสามารถนำไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ

หรือปฏิบัติงานได  

8.  หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในดานความเปนผูนำ การ

ทำงานเปนทีม การอยูรวมกันในสังคม ใหกับทานอยางเพียงพอ  
    ✓       

9.  หลักสูตรมีสวนชวยในการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เชน  

การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ความขยัน อดทน และมจีรรยาบรรณใน

วิชาชีพ ใหกับทาน  

✓        ✓   

10. หลักสูตรมีสิ่งสนบัสนุน เชน หองปฏิบัติการ เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ 

ใหทานไดเพียงพอเพื่อใชในการเรียน 
  ✓         

11. การจัดการเรียนการสอนมีสวนชวยใหทานสามารถคิดวิเคราะห  

วางแผนการทำงานอยางเปนระบบ  
 ✓ ✓    ✓ ✓   ✓ 

12. การจัดการเรียนการสอนมีสวนชวยใหทานมีความคิดริเร่ิมใน 

การพัฒนางานได 
 ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   ✓ 

หมายเหตุ  1ผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูใชบัณฑิต) เปนผูมีความรู ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในศาสตรหรือสาขาการผลิตสัตวจากหนวยงานราชการ จำนวน 11 แหง ฟารมเอกชน 

จำนวน 6 แหง และเจาของกิจการ จำนวน 1 แหง ซึ่งเปนหนวยงานที่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการผลิตสัตว สงนักศึกษาไปฝกประสบการณ

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
2ผูมีสวนไดสวนเสีย (ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน) ศิษยเกา เปนผูที่จบการศึกษาระหวางปการศึกษา 2556-2564 จำนวน 79 คน และศิษยปจจุบัน เปนนักศึกษาที่กำลัง

ศึกษาในชั้นปที่ 1-4 ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาการผลิตสัตว จำนวน 36 คน  

 
 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  กับความรู (Knowledge)/  

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

ผลลัพธการเรียนรูระดับ

หลักสูตร (PLOs) 

ความรู  

(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะ  

(Specific Skills) 

ทักษะทั่วไป  

(Generic Skills) 

ทัศนคติ คุณธรรม 

(Attitude) 

PLO1 ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาช ีพ มีความ

รับผิดชอบตอตนเอง ตอสังคม 

และปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี 

K1 มีความรูดานจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

K2 มีความรูในกฎ ระเบียบของ

องคกรและมหาวิทยาลัย 

 

S1 ทักษะทางวชิาชีพ 

S2 ทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

 

G1  การรับผิดชอบตอสงัคม 

G2 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

ขอกำหนดขององคกรหรือสังคม

อยางเหมาะสม 

 

A1 ตระหนักถึงความสำคัญของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

A2 ตระหนักในกฎระเบียบขอบังคับ

ขององคกรและสังคม คำนึงถึง

ประโยชนสวนรวม 

PLO2 มีความสามารถในการคิด

วิเคราะหเปนระบบ มีความคิด

ริเริ ่มสรางสรรค และสามารถ

แกปญหาและพัฒนาเพื ่อการ

ประกอบอาชีพที่มีประสิทธิภาพ 

K3 มีความรูในการคิดวิเคราะห 

และการแกปญหา  

K4 มีความรูเชิงระบบ และ

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

S3 มีทักษะในการใชเหตุผล 

S4 มีทักษะการวิเคราะห

สังเคราะห และแกปญหา 

 

G3 มีตรรกะในการทำงาน 

G4  การแกปญหาดวยตนเอง 

 

A3 เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง

และกลาเปลี่ยนแปลง 

A4 ทัศนคติเชิงบวกตอการพัฒนา

สังคม 

 

PLO3 มีความรู และทักษะ ใน

การผลิต และการจัดการฟารม

สัตว และการเปนผูประกอบการ

ฟารมสัตว 

K5  มีความรูดานการจัดการ 

การผลิตสัตวแบบครบวงจร 

K6 มีความรูดานการบริหาร

จัดการ และการประกอบการ

ฟารมสัตวสมัยใหม  

S5 ทักษะการผลิตสินคาทางปศุสัตว

และการสรางชองทางธุรกิจ 

S6 ทักษะการบริหารบุคคลการเงิน 

และทรัพยากรในฟารม 

G5  ทักษะพื้นฐานในการผลิต และ

การจัดการฟารมสัตว 

G6 ทักษะการเปนผูประกอบการ

ฟารมสัตว  

A5 ตระหนักถึงการบูรณาการ

ศาสตรตาง ๆ เพื่อประโยชน

ตอการผลิตสัตว  

A6 ตระหนักถึงความสำคัญของ

ผลผลติจากสัตวตอผูบริโภค 

PLO4 มีทักษะตามศตวรรษที่ 

21 (soft skill) 

K7 มีความรูภาษาไทย และภาษา

อ่ืน ๆ 

S7  ทักษะในการผลิตสื่อและ

ถายทอดขอมูลหรือองคความรู

ไดอยางเหมาะสม 

G7 ทักษะการใชภาษาในการ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

A7 เคารพในวัฒนธรรมของภาษาที่

แตกตาง 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับ

หลักสูตร (PLOs) 

ความรู  

(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะ  

(Specific Skills) 

ทักษะทั่วไป  

(Generic Skills) 

ทัศนคติ คุณธรรม 

(Attitude) 

K8 มีความรูดานสื่อและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

S8 ทักษะในการสื่อสารและสราง

ความสัมพันธกับผูอ่ืน  

G8 ทักษะการใชเทคโนโลยสีาร

เทศในการจัดการขอมูลทาง

การเกษตร 

A8 ตระหนักถึงกฎระเบียบและ

ขอบังคับของการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม 

PLO5 แสดงออกถึงการมีภาวะ

ผูนำและผูตามในการขับเคลื่อน

ใหการทำงานของทีมใหประสบ

ความสำเร็จ 

K9 ความรูดานบริหารความ

ขัดแยง 

K10 ความรูดานภาวะผูนำ 

S9 ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

ตนเองไดเต็มศักยภาพ 

S10 ทักษะการทำงานเปนทีม 
 

G9 ทักษะการสรางความสัมพนัธกับ

ผูอ่ืน 

G10 ทักษะในการแสดงออก และ

ควบคุมตนเอง   

A9 ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

A10 เคารพในความแตกตางของ

บุคคล 

PLO6 สามารถบูรณาการความรู

ทางสาขาว ิชาช ีพเพื ่อพัฒนา 

ปศุสัตว 

K11 ความรูในการวางแผน และ

การจัดการฟารม 

K12 ความรูการออกแบบวิธีคิด 

การแกปญหา และกระบวน

ตัดสินใจ 

S11ทักษะการปฏิบัติงานทางสตัว

บาลและการบูรณาการอยาง

เหมาะสม 

S12 ประยุกตการทำปศุสัตว

สอดคลองกับพื้นที ่

G11 ทักษะการวิเคราะห 

สังเคราะหองคความรูเพื่อ

ประยุกตใชในวชิาชีพ 

G12 ทักษะการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการผลิตสัตว 

A11 เปดรับองคความรูสมัยใหม 

 

PLO7 มีการพัฒนาตนเองและ

พัฒนางานอยูอยางตอเนื่อง 

K13 การเรียนรูโดยใชโครงงาน

เปนฐาน  

K14 การบูรณาการการเรียนรูกับ

การทำงาน 

S13 ปฏิบัติงานและแกปญหาใน

การปฏิบัติงานไดดวยตนเอง 

S14 การนำความรูไปใชไดอยาง

เหมาะสม 

G13 มีแนวคิดเพื่อการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

G14 ทักษะการคนควารวบรวมขอมูล 

A12 กลาตัดสินใจและเผชิญกับปญหา 

A13 รับการเปลี่ยนแปลงทางดาน

สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม

ที่มีความหลากหลาย 

PLO8 สามารถประยุกตแนวคิด

และทฤษฎีพื้นฐานดานการผลิต 

สัตว และการประกอบการใน 

การปฏิบัติงานอยางมปีระสิทธิภาพ 

K15 ความรูพืน้ฐานทางการผลิตสตัว 

K16 มีความรูในการบูรณาการ

ดานการผลิต และการเปน

ผูประกอบการ 

S15 ทักษะพืน้ฐานดานการผลิตสตัว 

S16 ทักษะการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

G15 การนำความรูไปใชไดอยาง

เหมาะสม 

A14 ตระหนักถึงการใชทรัพยากร

อยางชาญฉลาดและยั่งยนื 

A15 ตระหนักถึงการพัฒนาวงการ

ปศุสัตวอยางตอเนื่อง 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับ

หลักสูตร (PLOs) 

ความรู  

(Knowledge) 

ทักษะเฉพาะ  

(Specific Skills) 

ทักษะทั่วไป  

(Generic Skills) 

ทัศนคติ คุณธรรม 

(Attitude) 

PLO9 สามารถปฏิบัติงานโดย

คำน ึงถ ึงจรรยาบรรณในการ

ประกอบอาชีพ 

K17 มีความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานดานวชิาชีพการ

ผลิตสัตว  

K18 มีความรูตามมาตรฐานฟารม

การผลิตสัตว 

S17 ทักษะการปฏิบัติงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

S18 ทักษะทางสตัวบาลและ 

การผลิตสัตว  

 

G16 ทักษะในการสื่อสารและ

ถายทอดแนวทางในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ  

G17 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ และ

มาตรฐานฟารม  

A16 ตระหนักถึงการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

A17 ตระหนักถึงภาระหนาที่และ

บทบาท 

 

PLO10 สามารถแสวงหาความรู

ตลอดชีวิตเพื่อการปรับตัวและ

รองรับตอการเปลี่ยนแปลงของ

องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  

K19 ความรูดานเทคโนโลยทีาง

ปศุสัตวสมัยใหม 

K20 ความรูเทาทันตอการ

เปลี่ยนแปลงและ

สถานการณปจจุบนั 

S19 ทักษะการประยุกตใช

ทรัพยากร เทคโนโลยีอยาง

เหมาะสมและคุมคา 

S20 ประยุกตการทำปศุสัตวตาม

สถานการณปจจบุันที่เหมาะสม 

G18 ทักษะการปรับตัวใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลง 

G19 ทักษะการใชเทคโนโลยีทาง

ปศุสัตว 

 

A18 ตระหนักถึงการใชเทคโนโลยี

ทางการเกษตรอยางเหมาะสม 

 

PLO11 สามารถวางแผนและ

ดำเนินโครงการธุรกิจปศุสัตวได 

K21 ความรูในการวางแผน และ

การจัดการระบบฟารม 

K22 ความรูในการดำเนินธุรกิจ

ปศุสัตว 

S21 ทักษะการจัดการฟารม 

S22 ทักษะการทำธุรกิจปศุสัตว

ปลอดภัย 

 

G20 ทักษะการวิเคราะหจุดแข็ง

จุดออนของธุรกิจปศุสัตว 

G21 ทักษะการวิเคราะห 

สังเคราะหขอมูล และ

เทคโนโลยีเพื่อประยุกตใช

อยางเหมาะสม 

A19 ตระหนักรูและใหความสำคัญ

ในการทำการเกษตรอยางมี

มาตรฐาน ปลอดภัย และเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชากับ ความรู (Knowledge)/ ทักษะเฉพาะ (Specific Skills)/ 

ทักษะท่ัวไป (Generic Skills) / ทัศนคติ คุณธรรม (Attitude) 
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ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชา / กลุมสาระ / Module (ถามี) 

(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหนวยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

5001115 คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร K3, S3, G4, A5, A12 

5001117 วิทยาศาสตรพื้นฐานทางการเกษตร  K4, S4, G3, A3, A12 

5001118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐานทางการเกษตร K3, K12, S19, G5, G11, A11, A12 

5181501 เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว K14, K19, S20, G5, G12, A13, A15   

5191101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบื้องตน K15, S15, G5, G19, A5, A15 

5191102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบื้องตน K15, S15, G5, G19, A5, A15 

5191103 เทคโนโลยีการสบืพันธุ K15, S15, G5, G19, A5, A15 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  

3603208 การสรางความสุขและความผูกพนัในองคการ  K12, K14, S2, S8, S10, G1, G3, A1, A9 

5131101 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางปศุสัตว K6, K18, S17, S22, G2, G16, A6, A19 

5171601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช

ทางการผลิตสัตว 

K8, K20, S7, S8, G7, G8, G12, G14, A8, A10, A13, 

A18 

5181402 เทคโนโลยีอาหารสัตว K1, K3, K5, K8, K15, K16, K17, K19 S1, S2, S3, S4, 

S5, S8, S9, S10, S11, S13, S14, S15, S18,  G2, G4,  

G5, G7, G8, G9, G11, G12, G15, G19, A1, A5,A6, 

A8, A9, A15, A17, A19 

5181603 เทคโนโลยีการผลติและการจัดการฟารมสัตว K1, K3, K5, K6, K8, K11, K12, K15, K16, K17, K19, K20, 

K21, K22, S1, S2, S4, S5, S8, S9, S10, S11, S12, S13, 

S14, S15, S17, S18, S20, S21, G4, G5, G8, G9, G10, 

G12, G15, G17, G19, A1, A5, A6, A9, A15, A16, A18 

5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ

ฟารมสัตว 

K1, K3, K5, K6, K8, K11, K12, K15, K16, K17, K19, 

K20, K21, K22, S1, S2, S4, S5, S8, S9, S10, S11, 

S12, S13, S14, S15, S17, S18, S20, S21, G4, G5, 

G8, G9, G10, G12, G15, G17, G19, A1, A5, A6, A9, 

A15, A16, A18 

5201101 การเปนผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว K3, K6, K8, K10, K11, K12, K14, K16, K21, K22, 

S2, S4, S5, S6, S8, S13, S14, S16, S21, S22, G4, 

G6, G8, G11, G15, G20, A3, A6, A12, A17 
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รายวิชา / กลุมสาระ / Module (ถามี) 

(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหนวยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

5204104 การสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการปศุสัตว K3, K6, K8, K10, K11, K12, K14, K16, K21, K22, 

S2, S4, S5, S6, S8, S13, S14, S16, S21, S22, G4, 

G6, G8, G11, G15, G20, A3, A6, A12, A17 

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา  

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการไกไข  

5183108 การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, K21, K22, A1, A2, 

A9, A10, G6, G14, G19, G21, S1, S2, S16, S21, S22 

5183109 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารผลิตไกไข K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, A1, A2, A9, 

A10, A11, A13, A16, G4, G9, G10, S1,  S2, S9, S10 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการโคนม  

5183309 การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, K21, K22, A1, A2, 

A9, A10, G6, G14, G19, G21, S1, S2, S16, S21, S22 

5183310 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารผลิตโคนม K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, A1, A2, A9, 

A10, A11, A13, A16, G4, G9, G10, S1, S2, S9, S10 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลติและการเปนผูประกอบการไกเน้ือ  

5183106 การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, K21, K22, A1, 

A2, A9, A10, G6, G14, G19, G21, S1, S2, S16, 

S21, S22 

5183107 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารผลิตไกเนื้อ K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, A1, A2, A9, 

A10, A11, A13, A16, G4, G9, G10, S1,  S2, S9, S10 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการสุกร  

5183201 การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, K21, K22, A1, 

A2, A9, A10, G6, G14, G19, G21, S1, S2, S16, 

S21, S22 

5183202 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารผลิตสุกร K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, A1, A2, A9, 

A10, A11, A13, A16, G4, G9, G10, S1, S2, S9, S10 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลติและการเปนผูประกอบการโคเน้ือ  

5183307 การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, K21, K22, A1, 

A2, A9, A10, G6, G14, G19, G21, S1, S2, S16, 

S21, S22 

5183308 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารผลิตโคเนื้อ K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, A1, A2, A9, 

A10, A11, A13, A16, G4, G9, G10, S1, S2, S9, S10 
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รายวิชา / กลุมสาระ / Module (ถามี) 

(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหนวยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

ชุดวิชาเทคโนโลยีการผลิตและการเปนผูประกอบการแพะ  

5183311 การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, K21, K22, A1, 

A2, A9, A10, G6,  G14, G19, G21, S1, S2, S16, 

S21, S22 

5183312 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารผลิตแพะ K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K20, A1, A2, A9, 

A10, A11, A13, A16, G4, G9, G10, S1, S2, S9, S10 

วิชาบังคับเฉพาะสาขา  

5004924 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว K1, K2, K3, K4, K7, K8, K15, K16, K17, K19, K20 

S4, S7, S8, S13, S14, S15, G2, G4, G5, G7, G8, 

G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, A5, A8, A9, 

A10, A11, A13 

5181403 การวิเคราะหอาหารสัตว K1, K3, K5, K8, K15, K16, K17, K19 S1, S2, S3, S4, 

S5, S8, S9, S10, S11, S13, S14, S15, S18,  G2, G4,  

G5, G7, G8, G9, G11, G12, G15, G19, A1, A5, A6, 

A8, A9, A15, A17, A19 

5181404 ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสัตว K1, K3, K5, K8, K15, K16, K17, K19 S1, S2, S3, S4, 

S5, S8, S9, S10, S11, S13, S14, S15, S18,  G2, G4,  

G5, G7, G8, G9, G11, G12, G15, G19, A1, A5,A6, 

A8, A9, A15, A17, A19 

5191301 สุขศาสตรสัตว K1, K3, K5, K8, K15, K16, K17, K19 S1, S2, S3, S4, 

S5, S8, S9, S10, S11, S13, S14, S15, S18,  G2, G4,  

G5, G7, G8, G9, G11, G12, G15, G19, A1, A5, A6, 

A8, A9, A15, A17, A19 

5183105 เทคโนโลยีการฟกไขและการจัดการโรงฟก K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K22, A1, A2, A9, 

A10, A11, A13, A16, G4, G6, G9, G14, G19, G21, 

S1, S2, S16, S21, S22 

5183603 การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน K1, K3, K4, K5, K6, K11, K19, K22, A1, A2, A9, 

A10, A11, A13, A16, G4, G6, G9, G14, G19, G21, 

S1, S2, S16, S21, S22 

5183607 เทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง K1, K3, K4, K6, K11, K19, K20, K21, K22, 

A1, A2, A9, A10, A11, A13, A16, G4, G6, G9, G14, 

G19, G21, S1, S2, S9, S10 
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รายวิชา / กลุมสาระ / Module (ถามี) 

(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหนวยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

5183609 การผลิตปศุสัตวอินทรีย K1, K2, K3, K11, K15, A1, A2, A9, A10, A11, A13, 

A16, A18, A19, G4, G6, G9, G14, G19, G21, S1, 

S2, S9, S10 

5183611 ปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตสัตว K1, K2, K5, K6, K15, K16, K17, K18, K19, K22, S1, 

S5, S11, S12, S14, S15, S16, S17, S18, S20, S22, 

G1, G2, G5, G6, G12, G17, G19, A1, A2, A6, A11, 

A16, A18, A19 

กลุมวิชาโครงงาน  

5004925 โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K11, K12, K13, K14, 

K15, K16, K17, K18, K19, K21, K22, S1, S2, S3, 

S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, 

S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, G1, G2, G3, 

G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, 

G14, G15, G16, G17, G19, G21, A1, A2, A5, A6, 

A9, A10, A11, A12, A14, A15, A16, A17, A18, A19 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  

กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ  

5004926 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, K11, K12, K13, K14, 

K15, K16, K17, K18, K19, K21, K22, S1, S2, S3, 

S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, 

S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, G1, G2, G3, 

G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, 

G14, G15, G16, G17, G19, G21, A1, A2, A5, A6, 

A9, A10, A11, A12, A14, A15, A16, A17, A18, A19 

5004813 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K9, K10, K11, K12, K14, 

K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, S1, S2, 

S3, S4, S8, S9, S10, S11, S13, S14, S15, S17, S18, 

S21, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G9, G10,G11, G12, 

G17, G19, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, 

A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 

5004814 การฝกประสบการณวิชาชีพ 

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, 
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รายวิชา / กลุมสาระ / Module (ถามี) 

(รหัสรายวิชา ชื่อรายวชิา จำนวนหนวยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

K22, S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, 

S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22 

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, 

G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20, 

G21, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12, 

A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 

กลุมสหกิจศึกษา  

7314801 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาดาน

เทคโนโลยีการผลิตสัตว 

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, 

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, 

S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22 

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, 

G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20, 

G21, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12, 

A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 

7314802 สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, 

K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, K21, K22, 

S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, 

S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22 

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, 

G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20, 

G21, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A11, A12, 

A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 



 

     

 

  



 

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วาดวยการโอนผลการเรียน  

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

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Agricultural 

Technology 

วิชาเอก : เทคโนโลยีการผลิตพืช (Crop Production Technology) 

เทคโนโลยีการผลติสตัว (Animal Production Technology) 

เทคโนโลยีการผลิตสตัวน้ำ (Aquatic Production Technology) 

1.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติสัตว 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Technology Program in Animal 

Production Technology 

 

 

 

ปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจง

ในสาขาวิชามากข้ึน 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology  

(Agricultural Technology) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Tech. (Agricultural Technology) 

2.  ชื่อปริญญา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Technology  

(Animal ProductionTechnology) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B. Tech. (Animal Production Technology) 

เปนไปตามช่ือหลักสูตร 

 3. ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรูคูคุณธรรม มีทักษะ

ปฏิบัติ นำเทคโนโลยีทางการเกษตรและภูมิปญญาสูการพัฒนาทองถ่ิน   

3. ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ที่มีความรู และมีทักษะ

ทางดานเทคโนโลยี ดานการผลิตสัตว ดานธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ

ฟารมสัตว เพ่ือเปนผูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ 
 

สอดคลองกับหลักสตูรท่ีไดเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อใหบัณฑิตสามารถนำความรูทางทฤษฎี ปฏิบัติการ และประสบการณ

จากการฝกประสบการณวิชาชีพในดานเทคโนโลยีการผลิตพืช ดานเทคโนโลยี

การผลิตสัตว และดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ มาปรับใชในการคิดวิเคราะห

แกปญหาในการประกอบอาชีพอยางเหมาะสม สอดคลองกับทรัพยากร

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมในทองถ่ิน สามารถสื่อสารและปรับตัวในการทำงาน

รวมกับผูอื่น มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพดวย

ความรับผิดชอบตอสังคม อีกทั้งยังสามารถนำภูมิปญญาทองถิ ่นมาพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพอยางตอเน่ืองได 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรู และทักษะปฏิบัติทางการผลติสตัว สูการเปน

ผูประกอบการ 

4.2 ผลิตบัณฑิตท่ีนำความรูไปแกปญหา และประยุกตใชในการพัฒนางาน 

สรางอาชีพได 

4.3 ผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

สอดคลองกับหลักสตูรท่ีไดเปลี่ยนแปลง 

5. ชื่อ-สกุล อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

1. นายคริษฐสพล หนูพรหม 

2. นางสาวอมรรัตรน ชุมทอง 

3. นางสาววนิดา เพ็ชรลมุล 

4. นายครวญ บัวคีรี 

5. นายทวีศักดิ์ ทองไฝ 

6. นางสาวปยะนันท นวลหนูปลอง 

7. นางสบาย ตันไทย 

8. นายศรัณย รักษาพราหมณ 

9. นายมงคล เทพรัตน 

 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. นายครวญ บัวคีร ี

2. นายมงคล เทพรัตน 

3. นางสาวปยะนันท นวลหนูปลอง 

4. นายทวีศักดิ์ ทองไฝ 

5. นายรัญจวน อิสรรักษ 

เน่ืองจากเปนหลักสูตรเฉพาะสาขา  

ตามขอกำหนด มีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสตูร 5 คน 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 
สาระสำคัญ/เหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

6.  โครงสรางหลักสูตร 

     จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                          129 หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 30 หนวยกิต 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                            12 หนวยกิต 

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                               6 หนวยกิต 

    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                     6 หนวยกิต 

    1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         6 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                           93 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                            44 หนวยกิต 

          2.1.1 กลุมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   12 หนวยกิต 

          2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี                     32 หนวยกิต        

    2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                                        41 หนวยกิต 

          2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา  ไมนอยกวา     37 หนวยกิต 

                  - บังคับเรียน                                          31 หนวยกิต 

                  - เลือกเรียน ไมนอยกวา                              6 หนวยกิต 

          2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน                                      4 หนวยกิต 

    2.3 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ                        8 หนวยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา                            6 หนวยกิต 

6.  โครงสรางหลักสูตร 

     จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                          127 หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

    1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                            12 หนวยกิต 

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร                               6 หนวยกิต 

    1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                     6 หนวยกิต 

    1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         6 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา                91 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                            34 หนวยกิต 

          2.1.1 กลุมพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   15 หนวยกิต 

          2.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี                     19 หนวยกิต        

    2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา                          49 หนวยกิต 

          2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา   ไมนอยกวา    46 หนวยกิต 

1) ชุดวิชา (Module) บังคับเรียน                18 หนวยกิต 

2) ชุดวิชา (Module) เลือกเรียน  ไมนอยกวา    18 หนวยกิต 

3) วิชาบังคับเฉพาะสาขา   ไมนอยกวา    10 หนวยกิต 

          2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน                                      3 หนวยกิต 

    2.3 กลุมวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ                        8 หนวยกิต  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา                            6 หนวยกิต 

ตามโครงสรางของ มคอ.1 สาขา

เทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

GESL103 รูใชภาษาไทย     3(3-0-6) 

Arts of Using Thai Language    

ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใชภาษา การยอและการสรุปความ การ

พูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 

Strengthen learners in terms of communicative skills, arts 

of using Thai language, summarizing and briefing, oral presentations 

and academic writing. 

GESL103 รูใชภาษาไทย     3(3-0-6) 

Arts of Using Thai Language    

ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใชภาษา การยอและการสรุปความ การ

พูดนำเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 

Strengthen learners in terms of communicative skills, arts 

of using Thai language, summarizing and briefing, oral presentations 

and academic writing.  

ไมเปลี่ยนแปลง  

 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป    3(3-0-6) 

 English Adventures   

 คำศัพท สำนวน โครงสรางภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา ผานสื่อใน

รูปแบบตาง ๆ เชน ภาพยนตร เพลง สื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพ และฝกปฏิบัติ

ผานสถานการณที่กำหนดทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสูการ

ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

 English vocabulary, expressions, structures and non-verbal 

language through various types of media such as movies, songs, 

online communications andprinted matters. Practice English in 

designed languagesituationsnot only inside but also outside 

classrooms in order to apply the language use to daily life. 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป    3(3-0-6) 

 English Adventures   

 คำศัพท สำนวน โครงสรางภาษาอังกฤษ  และอวัจนภาษา ผานสื่อใน

รูปแบบตาง ๆ เชน ภาพยนตร เพลง สื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพ และฝกปฏิบัติ

ผานสถานการณที่กำหนดทั้งในและนอกหองเรียน เพื่อเตรียมความพรอมสูการ

ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

 English vocabulary, expressions, structures and non-verbal 

language through various types of media such as movies, songs, 

online communications andprinted matters. Practice English in 

designed languagesituationsnot only inside but also outside 

classrooms in order to apply the language use to daily life. 

ไมเปลี่ยนแปลง  
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน                 3(3-0-6) 

 English for Dream Achievement  

 ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานท่ีใฝฝน ฝกการสัมภาษณ

งาน บทสนทนาตาง ๆ ที่ใชในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ ของการทำงาน 

รวมท้ังการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพ่ือการนำเสนองานในรูปแบบตาง 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.  

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝน                 3(3-0-6) 

 English for Dream Achievement  

 ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานท่ีใฝฝน ฝกการสัมภาษณ

งาน บทสนทนาตาง ๆ ที่ใชในสถานที่ทำงาน และบริบทอื่น ๆ ของการทำงาน 

รวมท้ังการใชภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพ่ือการนำเสนองานในรูปแบบตาง 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.  

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจนี                    3(3-0-6) 

 Happy Chinese  

 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรูคำศัพทและบท

สนทนาภาษาจีนอยางทันสมัย ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน พรอมท้ัง

เรียนรูความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทย-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  

 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอกัษรจีน เรียนรูคำศัพทและบท

สนทนาภาษาจีนอยางทันสมัย ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียน พรอมท้ัง

เรียนรูความแตกตางระหวางวัฒนธรรมไทย-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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

GESL106 สนุกกับภาษาญ่ีปุน                                3(3-0-6) 

 Fun with Japanese 

ทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูด เพื่อการสือ่สารในชีวิตประจำวัน และเสริมสรางความ

เขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน โดยใชกิจกรรมการบูรณา

การทางภาษา 

 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 สนุกกับภาษาญ่ีปุน                              3(3-0-6) 

 Fun with Japanese 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุน โดยเนน

ทักษะการฟงและการพูด เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเสริมสรางความ

เขาใจดานสังคมและวัฒนธรรมระหวางไทยและญี่ปุน โดยใชกิจกรรมการบูรณา

การทางภาษา 

 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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย               3(3-0-6)  

 Malay Language Fun 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ   

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม    

เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 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 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ   

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม    

เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

 

 

 

  



159 

     

159 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี              3(3-0-6) 

 Entertain with Korean 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

 The language skills: listening, speaking, reading and writing 

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

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี    3(3-0-6) 

 Entertain with Korean 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเกาหลี โดย

เนนทักษะการฟงและการพูดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

 The language skills: listening, speaking, reading and writing 

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

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย                             3(3-0-6) 

 Hello Indonesia Language 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ   

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม

อินโดนีเซีย เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 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 

 ทักษะดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเนนทักษะ   

การฟงและการพูดสำหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางดานวัฒนธรรม

อินโดนีเซีย เพ่ือการนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

 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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESH201 ทักษะชีวิต                                3(2-2-5) 

 Life Skills 

ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎี   

ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

และสังคม การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอยาง

สันติ การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรูศักยภาพของตนเอง

และการกาวขามขีดจำกัดการแกปญหาความขัดแยงทัศนะแบบองครวม ทักษะ

GESH201 ทักษะชีวิต                                3(2-2-5) 

Life Skills 

ความหมาย ความสำคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและทฤษฎี   

ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 

และสังคม การพิจารณาดวยใจอยางใครครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอยาง

สันติ การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรูศักยภาพของตนเอง

และการกาวขามขีดจำกัดการแกปญหาความขัดแยงทัศนะแบบองครวม ทักษะ

ไมเปลี่ยนแปลง  
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

การคิดและการคิดเชิงระบบจิตสำนึกตอสวนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 

สมดุลชีวิตและการเรียน การดำเนินชีวิตท่ีดีและมีความสุข 

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. 

การคิดและการคิดเชิงระบบจิตสำนึกตอสวนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 

สมดุลชีวิตและการเรียน การดำเนินชีวิตท่ีดีและมีความสุข 

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 องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและ

ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและ

ศาสนา คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาตาง ๆ 

นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือใหเกิด

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. 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา                  3(3-0-6) 

Philosophy and Religions 

ความหมาย องคประกอบ การวิเคราะหปญหาของปรัชญาและ

ศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธและความแตกตางระหวางปรัชญาและ

ศาสนา คุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา หลักคำสอนของศาสนาตาง ๆ 

นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือใหเกิด

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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

GESH203 มนุษยกับความงาม              3(3-0-6) 

 Human and Aesthetics  

 แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องตน องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ

ศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การตระหนักในคุณคาความงาม 

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 มนุษยกับความงาม              3(3-0-6) 

 Human and Aesthetics  

 แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องตน องคประกอบทางศิลปะ ดนตรี และ

ศิลปะการแสดง การประยุกตใชในชีวิตประจำวัน การตระหนักในคุณคาความงาม 

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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESS301 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม                 3(3-0-6) 

 Living in Modern Society 

 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน การ

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตอตานทุจริต จิตสาธารณะ การแกไขสถานการณ  

ตระหนักถึงการดำเนินชีว ิตในส ังคมสมัยใหมแนวทางการปฏิบ ัต ิตนใน

ชีวิตประจำวัน การปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหมและสถานการณทางสังคม 

 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 การใชชีวิตในสังคมสมัยใหม                 3(3-0-6) 

 Living in Modern Society 

 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน การ

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ตอตานทุจริต จิตสาธารณะ การแกไขสถานการณ  

ตระหนักถึงการดำเนินชีว ิตในสังคมสมัยใหมแนวทางการปฏิบ ัต ิตนใน

ชีวิตประจำวัน การปรับตัวเขากับสังคมสมัยใหมและสถานการณทางสังคม 

 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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESS302 ทองถิ่นของเรา                    3(3-0-6) 

 Our Local 

 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุมน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจ

GESS302 ทองถิ่นของเรา                    3(3-0-6) 

 Our Local 

 ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุมน้ำทะเลสาบสงขลา และหรือจังหวัดสตูล เศรษฐกิจ

ไมเปลี่ยนแปลง  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

พอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสรางจิตสาธารณะ สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และหนาท่ีพลเมือง 

 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. 

พอเพียงและโครงการพระราชดำริ การสรางจิตสาธารณะ สงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และหนาท่ีพลเมือง 

 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. 

GESS303 อาเซียนรวมใจ                               3(3-0-6) 

 ASEAN Together 

 ที่มาของของดินแดนตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของสังคม

พหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปจจัยทาง

สังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมบริการ แนวคิด

เกี ่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปจจัยที่กอใหเกิดนวัตกรรมการบริการ และ

นวัตกรรมการบริการของประเทศ ตาง 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. 

GESS303 อาเซียนรวมใจ                               3(3-0-6) 

 ASEAN Together 

 ที่มาของของดินแดนตาง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะของสังคม

พหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียน ปจจัยทาง

สังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลตออุตสาหกรรมบริการ แนวคิด

เกี ่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปจจัยที่กอใหเกิดนวัตกรรมการบริการ และ

นวัตกรรมการบริการของประเทศ ตาง 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. 
 

ไมเปลี่ยนแปลง  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

GESS306 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองท่ีดี            3(3-0-6) 

 Laws and Creating Good Citizenship  

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิ

ขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสรางเสริมคุณธรรมจรยิธรรม

ดานการปองกันการทุจริต 

 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 กฎหมายกับการสรางความเปนพลเมืองท่ีดี            3(3-0-6) 

 Laws and Creating Good Citizenship  

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ดานการปองกันการทุจริต 

 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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESS304 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  3(2-2-5) 

 The King’s Philosophy for Sustainable Development 

 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจาอยู หัวในรัชกาลที่ 10

ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชาจากโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ขอ การบูรณาการเพ่ือ

ประยุกตใชจากตัวอยางวิชา “9 หนา จากศาสตรพระราชา” โดยการปฏิบัติ

ภาคสนามเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 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 

GESS304 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  3(2-2-5) 

 The King’s Philosophy for Sustainable Development 

 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจาอยู หัวในรัชกาลที่ 10

ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชาจากโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ขอ การบูรณาการเพ่ือ

ประยุกตใชจากตัวอยางวิชา “9 หนา จากศาสตรพระราชา” โดยการปฏิบัติ

ภาคสนามเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 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 

ไมเปลี่ยนแปลง  



164 

     

164 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

development and philosophy of sufficiency economy are also studied. The 

2 3  principles of His Majesty's works, integrated applications of the 9 

progression principles based on King Rama IX’s philosophy are also 

practiced by attending field trips for local development. 

development and philosophy of sufficiency economy are also studied. The 

2 3  principles of His Majesty's works, integrated applications of the 9 

progression principles based on King Rama IX’s philosophy are also 

practiced by attending field trips for local development. 

GESS305 เจาสัวนอย                                        3(3-0-6) 

 Young Entrepreneurship 

 การเลือกธุรกิจสมัยใหม การเตรียมความพรอมเพื่อดำเนินธุรกิจ 

นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหลงเง ินทุน การวิเคราะห

สภาพแวดลอมธุรกิจ แนวโนมสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 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 เจาสัวนอย                                        3(3-0-6) 

 Young Entrepreneurship 

 การเลือกธุรกิจสมัยใหม การเตรียมความพรอมเพื่อดำเนินธุรกิจ 

นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหลงเง ินทุน การวิเคราะห

สภาพแวดลอมธุรกิจ แนวโนมสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 

 Thinking in The Digital Age 

 ความหมายของการคิด ปจจัยพ้ืนฐานของการคิด ลักษณะของการคิด 

กระบวนการคิด ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การประยุกตทางคณิตศาสตร

เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใชอุปกรณดิจิทัลและ

โปรแกรมประยุกต  การส ืบคนสารสนเทศและการประยุกตใช  ธ ุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส การปองกันตนเองในยุคดิจิทัล 

 Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 

thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล    3(2-2-5) 

 Thinking in The Digital Age 

 ความหมายของการคิด ปจจัยพ้ืนฐานของการคิด ลักษณะของการคดิ 

กระบวนการคิด ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การประยุกตทางคณิตศาสตร

เพื่อการแกปญหาในชีวิตประจำวัน ชีวิตในยุคดิจิทัล การใชอุปกรณดิจิทัลและ

โปรแกรมประยุกต การส ืบคนสารสนเทศและการประยุกตใช ธ ุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส การปองกันตนเองในยุคดิจิทัล 

 Meaning of thinking, basic factors of thinking, types of 

thinking, thinking process, logic and reasoning. Practice the 

ไมเปลี่ยนแปลง  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

mathematical application to solve daily life problems. Life in the 

digital age, the use of digital devices and online applications, 

information searching and applying, e-business as will as self-

protection in the digital world. 

mathematical application to solve daily life problems. Life in the 

digital age, the use of digital devices and online applications, 

information searching and applying, e-business as will as self-

protection in the digital world. 

GESC402 โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ             3(2-2-5) 

 Office Automations 

 ความรู เกี ่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

สำนักงาน การใชโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดการงานเอกสาร การใชโปรแกรม

ตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมสื่อสารใน

สำนักงาน โปรแกรมประยุกตบนคลาวด 

 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 โปรแกรมประยุกตสำนักงานอัตโนมัติ             3(2-2-5) 

 Office Automations 

 ความรู เกี ่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน

สำนักงาน การใชโปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดการงานเอกสาร การใชโปรแกรม

ตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการทำงาน โปรแกรมนำเสนอ โปรแกรมสื่อสารใน

สำนักงาน โปรแกรมประยุกตบนคลาวด 

 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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม                         3(2-2-5) 

 Modern Lifestyle and Environment 

 การประยุกตความรูเบื้องตนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชใน

การวิเคราะหสถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ เพ่ือ

สรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ใหสอดคลองกับการ

ดำเนินชีวิตยุคใหม 

GESC403 ชีวิตยุคใหมกับสิ่งแวดลอม                        3(2-2-5) 

 Modern Lifestyle and Environment 

 การประยุกตความรูเบื้องตนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชใน

การวิเคราะหสถานการณทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และภัยพิบัติ เพ่ือ

สรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ใหสอดคลองกับการ

ดำเนินชีวิตยุคใหม 

ไมเปลี่ยนแปลง  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 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. 

 Apply the fundamental knowledge of science and 

technology to analyze the situations of natural resources, 

environments and disasters to raise responsibility awareness for 

natural resources, and environments, including natural resource 

conservation and disaster management to be in accordance with 

modern lifestyles. 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                            3(2-2-5) 

 Agriculture Innovation 

 ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องตน 

เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตร

เพื ่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกตใชภ ูม ิปญญาทองถ่ิน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

 Importance of agriculture in daily life, basics of agricultural 

business, alternative agriculture and biodiversity in the agricultural 

systems, agriculture for recreation, safe agriculture, application of 

local wisdom and revolution in agricultural technology and 

innovation. 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร                            3(2-2-5) 

 Agriculture Innovation 

 ความสำคัญของการเกษตรในชีวิตประจำวัน ธุรกิจเกษตรเบื้องตน 

เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตร เกษตร

เพื ่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกตใชภูม ิปญญาทองถ่ิน 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 

Importance of agriculture in daily life, basics of agricultural 

business, alternative agriculture and biodiversity in the agricultural 

systems, agriculture for recreation, safe agriculture, application of 

local wisdom and revolution in agricultural technology and 

innovation. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESC404 สขุภาพทันยุค                                 3(2-2-5) 

 Modern Health 

 ความรู เก ี ่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ

ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร การ

บริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

GESC404 สขุภาพทันยุค                                 3(2-2-5) 

 Modern Health 

 ความรู เก ี ่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการจัดการ

ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร การ

บริโภคอาหาร การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

ไมเปลี่ยนแปลง  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 Health knowledge, happiness, stress and stress management, 

health safety, the fundamental knowledge of food, food consumption 

and exercise. 

 Health knowledge, happiness, stress and stress management, 

health safety, the fundamental knowledge of food, food consumption 

and exercise. 

GESC405 นักคนควาขอมลู                                          3(2-2-5) 

 Information Explorers 

 การใชเทคโนโลยีเพื ่อสืบคนสารสนเทศ โดยใช Database Searching, 

OPAC และการจัดการขอมูลโดยใช Google Application และ Application อื่น ๆ 

ในการจัดการขอมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม 

พรอมท้ังการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

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. 

GESC405 นักคนควาขอมลู                                 3(2-2-5) 

 Information Explorers 

 การใชเทคโนโลยีเพื่อสืบคนสารสนเทศ โดยใช Database Searching, 

OPAC และการจัดการขอมูลโดยใช Google Application และ Application อื่น ๆ 

ในการจัดการขอมูล การเขียนบรรณานุกรม ทักษะการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรม 

พรอมท้ังการนำเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 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. 

ไมเปลี่ยนแปลง  

GESC406 รูทันโลก                                              3(2-2-5) 

 World Knowledge 

 การดำเนินชีวิตอยางเทาทันกับการเปลี ่ยนแปลงของโลก เขาใจ

ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษย และสรรพสิ ่ง การใชพลังงานใน

ชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองคความรูทางวิทยาศาสตรโลก ท้ังระบบท่ี

นำไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความยั่งยืน 

 Explore lifestyles in the fast changing world. The 

understanding of the relationship between nature, human and all 

GESC406 รูทันโลก                                             3(2-2-5) 

 World Knowledge 

 การดำเนินชีวิตอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เขาใจ

ความสัมพันธระหวางธรรมชาติ มนุษย และสรรพสิ ่ง การใชพลังงานใน

ชีวิตประจำวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองคความรูทางวิทยาศาสตรโลก ท้ังระบบท่ี

นำไปสูการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสูความยั่งยืน 

 Explore lifestyles in the fast changing world. The 

understanding of the relationship between nature, human and all 

ไมเปลี่ยนแปลง  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

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. 

other things are also included. The use of energy in daily life and 

ecosystem as well as the knowledge of World science leading to the 

change towards sustainable lifestyles will be discussed. 

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน               3(2-2-5) 

 Online Business Management 

 จุดประกายการเริ ่มประกอบธุรกิจออนไลน ทิศทางและแนวโนม

ตลาดออนไลน เครื ่องมือการเงินธุรกิจออนไลน การออกแบบสื่อเพื ่อธุรกิจ

ออนไลน การวิเคราะหขอมูลธุรกิจออนไลน ระบบโลจิสติกสกับธุรกิจออนไลน 

 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.  

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน               3(2-2-5) 

 Online Business Management 

 จุดประกายการเริ ่มประกอบธุรกิจออนไลน ทิศทางและแนวโนม

ตลาดออนไลน เครื ่องมือการเงินธุรกิจออนไลน การออกแบบสื่อเพื ่อธุรกิจ

ออนไลน การวิเคราะหขอมูลธุรกิจออนไลน ระบบโลจิสติกสกับธุรกิจออนไลน 

 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.  

ไมเปลี่ยนแปลง  

 GESH204 วัยใส ใจสะอาด                 3(3-0-6) 

Youngster with Good Heart 

การทุจริต การปองกันการทุจริต จิตสำนึกสาธารณะ การแยกแยะ

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม การมีสวนรวมของชุมชน ทักษะ

กระบวนการคิด จริยธรรมในสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปองกัน

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. 

รายวิชาใหม เพ่ือใหเรยีนรู

และทันกับสถานการณ

ปจจุบัน 



169 

     

169 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 GESH205 นักสืบชุมชน                 3(2-2-5) 

Community Detective 

ความหมายและความสำคัญของทรัพยากรสารสนเทศทองถิ่นภูมิ

ปญญาทองถิ ่น แหลงทรัพยากรสารสนเทศทองถิ ่น การสืบคนทรัพยากร

สารสนเทศทองถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศทองถิ่น การบริการและการ

เผยแพรสารสนเทศทองถ่ิน   

Definition and Importance of local Information, local 

wisdom, local sources information, searching for local information, local 

information management  process, local Information services and 

dissemination. 

รายวิชาใหม เพ่ือใหเรยีนรู

และทันกับสถานการณ

ปจจุบัน 

 GESH206 มนุษยชาติ                            3(3-0-6) 

Humankind 

  เผาพันธุมนุษยอารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธและการ

สื ่อสารระหวางกันของมนุษยชาติ การใชชีวิตแบบไมตระหนก ทักษะการ

ดำรงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุมสภาวะทางอารมณของ

มนุษยการเขาใจปญหาและการปรับตัวเองเพ่ือความอยูรอดในทุกสถานการณ 

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. 

รายวิชาใหม เพ่ือใหเรยีนรู

และทันกับสถานการณ

ปจจุบัน 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร               3(2-2-5) 

Cyber Security and Confidentiality  

ความหมาย ความสำค ัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี  

ยุคดิจิทัล การใชสารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอยางปลอดภัย แนวทางการ

ปองกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี การวิเคราะห  และ

กลั่นกรองขาวสารจากสื่อทางเทคโนโลย ี และการรูเทาทันขาวปลอมในยุคดจิทัิล

ที่เกิดจากการใชสื่อเทคโนโลยี จึงจำเปนตองมีความรู และทักษะเหลานี้เพื่อให

อยูรอดโดยไมตกเปนเหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส  

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. 

รายวิชาใหม เพ่ือใหเรยีนรู

และทันกับสถานการณ

ปจจุบัน 

 GESH208 นวัตกรรมทำเองได                3(2-2-5) 

Do it yourself Innovations 

การคิดแบบสรางสรรค ประเภท รูปแบบและองคความรูของนวัตกรรม

และเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสรางนวัตกรรมดวยตัวเองจากวัสดุเหลือใช

หรือวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น การทดสอบนวัตกรรม การประยุกตใชนวัตกรรมกับ

รายวิชาใหม เพ่ือใหเรยีนรู

และทันกับสถานการณ

ปจจุบัน 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

งานชุมชนในทองถิ ่น งานอาชีพและชีวิตประจำวัน ตลอดจนกลยุทธการจัดการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสูตลาดเพ่ือการพาณิชย   

Creative thinking, knowledge, the model of innovation 

and technology, process design and creative innovation by myself 

from waste materials or easy to find materials in local, innovation 

testing and innovation application for community, careers, and daily 

life as well as strategic management and technology for commercial. 

 GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณทองถิ่นสมัยใหม                   3(3-0-6) 

Local Culture and Modern Identity 

ประวัติความเปนมา ความเชื ่อ ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี  

ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม ศิลปกรรม และอัตลักษณทองถิ่นตามแหลงการเรียนรู

ของชุมชน   

History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, arts 

environment and local identity from the community learning center. 

รายวิชาใหม เพ่ือใหเรยีนรู

และทันกับสถานการณ

ปจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

กับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

5001111    เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร 1(1-0-2) 

 Basic Biotechnology in Agricultural Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน :  5001112 ปฏิบัติการหลักวิทยาศาสตรชีวภาพ

พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

Co-requisite: 5001112 Basic Biotechnology Laboratory in 

Agricultural Technology  

หลักการและความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพ ความรูพ้ืนฐานของ

เทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับการผลิต การใช และการเตรียมชีวโมเลกุลใหบริสุทธ์ิ 

ระบบการหมัก การทำงานและการควบคุมถังหมัก ประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพ 

ที่มีตอสิ ่งมีชีวิตทั ้งพืชและสัตว และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5001112    ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐาน              2(0-4-2)

ทางเทคโนโลยีการเกษตร                    

Basic Biotechnology in Agricultural Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน :  5001111 หลักวิทยาศาสตรชีวภาพพ้ืนฐาน

สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

Co-requisite: 5001111 Basic Biotechnology in Agricultural Technology  

ปฏิบัติการทดลองเกี ่ยวกับการผลิต การใช และการเตรียมชีว

โมเลกุลใหบริสุทธิ์ ระบบการหมัก การทำงานและการควบคุมถังหมัก การใช

จุลินทรียในอุตสาหกรรม การกำจัดของเสีย และการควบคุมโรคพืช และสัตว 

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5001113    วิทยาศาสตรกายภาพพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร    1(1-0-2)       

Basic Physical Sciences in Agricultural Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5001114 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรกายภาพ

พ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีทางการเกษตร 

Co-requisite : 5001114 Basic Physical Sciences Laboratory in 

Agricultural Technology 

หลักทฤษฎี หลักการคิดวิเคราะห และหลักการคำนวณเก่ียวกับแรง

และการเคลื ่อนที่ งานและพลังงาน เครื ่องผอนแรงไฟฟา โครงสรางอะตอม 

ปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี กรด เบส และเกลือ 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Theories analytical principles and the principles of force and 

motion calculation, work and energy, electrical-saving devices, atomic 

structure, chemical reaction, chemical balance, acid, base, and salt.  

5001114    ปฏิบัติการวิทยาศาสตรกายภาพพ้ืนฐาน             2(0-4-2)

ทางเทคโนโลยีการเกษตร                  

Basic Physical Sciences in Agricultural Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5001113 วิทยาศาสตรกายภาพพ้ืนฐาน 

 ทางเทคโนโลยีการเกษตร 

Co-requisite : 5001113 Basic Physical Sciences in Agricultural  

 Technology 

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน 

เครื่องผอนแรง ไฟฟา และเตรียมสารละลายท่ีมีคุณสมบัติตาง ๆ ตามท่ีกำหนดได 

Experiment with laboratory on force and motion, work 

and energy, electrical-saving devices and preparation for a solution 

with specified various properties. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5001115    คณิตศาสตรพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร       3(3-0-6) 

                Basic Mathematics for Agricultural Technology 

การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงตาง ๆ ทางเรขาคณิต 

พ้ืนท่ี เศษสวนยอย สัดสวน รอยละ คาเฉลี่ย และกระจายของขอมูล การทดสอบ

สมมุติฐาน และการนำเสนอขอมูลทางการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ 

Surface area calculation, the volume of various 

geometric shapes, areas, partial fractions, ratios, percentage, average 

5001115    คณิตศาสตรพ้ืนฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร       3(3-0-6) 

                Basic Mathematics for Agricultural Technology 

การคำนวณพื้นที่ผิว ปริมาตรของรูปทรงตาง ๆ ทางเรขาคณิต 

พ้ืนท่ี เศษสวนยอย สัดสวน รอยละ คาเฉลี่ย และกระจายของขอมูล การทดสอบ

สมมตุิฐาน และการนำเสนอขอมูลทางการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ 

Surface area calculation, the volume of various 

geometric shapes, areas, partial fractions, ratios, percentage, average 

ไมเปลี่ยนแปลง  
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

and dispersion, hypothesis testing and various presentations of 

agricultural information. 

and dispersion, hypothesis testing and various presentations of 

agricultural information. 

5001116    การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน                   3(2-2-5) 

 สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร 

Introduction to Computer Utilization for Agricultural 

Technology 

การใชคอมพิวเตอรและสื่อสารขอมูล องคประกอบพื้นฐานของ

คอมพิวเตอร วิธีการใชโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ เชน โปรแกรมไมโคร

ซอฟออฟฟศ, การจัดการเอกสารและขอมูล และที่ใชคอมพิวเตอรสำหรับงาน

ดานเทคโนโลยีการเกษตร เชน โปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางการวิจัย เปนตน 

การใชอินเทอรเน็ตเบื ้องตน เทคโนโลยีสื ่อประสมและสื่อจัดเก็บขอมูล การ

สื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

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. 

 

 

 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 5001117    วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร   1(1-0-2) 

  Agricultural Basic Science 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5001118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทาง

การเกษตร 

Co-requisite: 5001118 Agricultural Basic Science Laboratory 

เซลล และการแบงเซลล โครงสรางและสรีระวิทยาของสัตว การสืบพันธุ 

และการเจริญของสัตว กฎของเมนเดล จุลินทรีย ธาตุจำเปนสำหรับสิ่งมีชีวิต 

สสารและสถานะของสสาร สารละลายและสมบัติสารละลาย สมดุลเคมี 

ปฏิกิริยาเคมีในระบบนิเวศทางการเกษตร กรด เบส 

Cell and cell division, the structure and physiology of 

animal, reproduction and growth of animals, Mendel’s law, 

microorganisms, essential elements for living organisms, matter and 

state of matter, solution and its properties, chemical equilibration, 

chemical reaction in agricultural ecosystem and acid and base. 

วิชาใหมโดยรวมเน้ือหา

วิทยาศาสตรกายภาพ และ

วิทยาศาสตรชีวภาพ เพ่ือใหมี

ความสอดคลองกับบริบทของ

หลักสตูร 

 5001118    ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร  2(0-4-2) 

Agricultural Basic Science Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน:  5001117 วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางการเกษตร 

Co-requisite: 5001117 Agricultural Basic Science 

การใชอุปกรณพื ้นฐาน การใชเครื ่องมือวิเคราะหพื ้นฐานใน

หองปฏิบัติการ เซลลและองคประกอบเซลล โครงสรางและสรีระวิทยาของสัตว 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเพาะเลี ้ยงเชื้อจุลินทรีย การเตรียม

สารละลาย การไตเตรท การปเปต การหาคาความเปนกรดดาง 

วิชาใหมโดยรวมเน้ือหา

วิทยาศาสตรกายภาพ และ

วิทยาศาสตรชีวภาพ เพ่ือใหมี

ความสอดคลองกับบริบทของ

หลักสตูร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Basic equipment using, basic analytical instruments 

using in laboratory, cells and cellular elements, the structure and 

physiology of animals, inheritance, microorganism inoculation, 

solution preparation, titration, pipetting and pH determination. 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  

5002111    ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร               3(3-0-6)                              

 English for Agricultural Production Technology 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการสื่อสาร พรอมเนนคำศัพทและ

บทอานเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการเกษตร รวมท้ังการคนควาและนำเสนองาน

ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีการเกษตร 

Develop the communicative English skills with the 

emphasis on specific vocabularies and texts in agricultural contexts, 

study and presentation based on agricultural technology. 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5002805    การฝกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการเกษตร          2(90) 

Fundamental Skills Practicum in Agricultural 

Production Technology  

จัดใหมีกิจกรรม เพื ่อเตรียมความพรอมผูเรียนในดานการรับรู

ล ักษณะและโอกาสของการประกอบอาช ีพ ความร ู พ ื ้นฐานเก ี ่ยวกับ

หองปฏิบัติการงานฟารม รวมทั ้งทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณสมบัติท่ี

เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Provide activities to prepare the learners in recognizing 

the characteristics and opportunities of careers, basic concepts of 

farm laboratory as well as suitable skills, attitudes, motivation and 

qualifications. 
5012104    เทคโนโลยีดินและปุย                1(1-0-2) 

Soil and Fertilizer Technology  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5012105 ปฏิบัติการดินและปุย 

Co-requisite : 5012105 Soil and Fertilizer Technology Laboratory 

ความรูพ้ืนฐานดานดินและปุย สมบัติดิน ดินปญหา ดินเสื่อมโทรมและ

แนวทางการแกไข ธาตุอาหารพืช ปุย การใชปุย เทคโนโลยีการอนุรักษดินและน้ำ 

Basic concepts of soil and fertilizer, soil properties, soil 

problems, soil degradation and solutions, plant nutrients, fertilizer, 

fertilizer usage, soil and water conservation technologies. 
 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5012105    ปฏิบัติการเทคโนโลยีดินและปุย        2(0-4-2) 

Soil and Fertilizer Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน :  5012104 ดินและปุย 

Co-requisite :  5012104  Soil and Fertilizer Technology 

ปฏิบัติเกี ่ยวกับการเก็บและเตรียมตัวอยางดิน สมบัติดิน ความอุดม

สมบูรณของดิน การผลิตปุยอินทรีย และการจัดการปุย 

Practice soil samplings preparation and collection, soil 

properties, soil fertility, organic fertilizer production  and fertilizer 

management. 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5061153    เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเบ้ืองตน                 1(1-0-2) 

 Introduction to Aquaculture Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5061154 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ

เบ้ืองตน 

Co-requisite :  5061154  Introduction of Aquaculture Technology 

Laboratory 

  ความรู ทั ่วไปเกี ่ยวกับสัตวน้ำ การเลือกพื้นที ่ ชนิดของสัตวน้ำ  

การเพาะขยายพันธุสัตวน้ำ และอาหารเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ หลักการและ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำท่ีเปนท่ีนิยม 

Basic concepts of aquatic animals, area selection, types of 

aquatic animals, breeding, water and feed for aquaculture, principles 

and aquaculture technology for popular culture. 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5061154    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเบ้ืองตน     2(0-4-2) 
Introduction to Aquaculture Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5063153 เทคโนโลยีการเพาะเลีย้งสตัวน้ำเบ้ืองตน 
Co-requisite :  5061153 Introduction to Aquaculture Technology 

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ ชนิดสัตวน้ำ การคัดเลือกพอแม

พันธุ การเพาะขยายพันธุ คุณภาพน้ำ และอาหารในการเลี้ยงสัตวน้ำ และการนำ

เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

Practice area selection, types of aquatic animals, 

selection of broodstock, breeding, water quality and feed for 

aquaculture, applying technology in aquaculture. 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5133104    การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร     3(2-2-5) 
 Agricultural Extension and Technology Transfer 
 แนวคิดและหลักการดำเนินงานสงเสริมการเกษตร กระบวนการ

เรียนรู และการติดตอสื ่อสารเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและ
ประเมินผลการสงเสริมทางการเกษตรแบบยั่งยืน การสงเสริมเปรียบเทียบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับ นวัตกรรมของ
กลุมเปาหมาย วิธีการใชสื่อในการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

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. 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5133105    มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร          3(3-0-6) 

    Standard and Quality System of Agricultural Products 

ความหมาย ความสำคัญ คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตทาง

การเกษตร ระบบการผลิตสินคาเกษตรประเภทตาง ๆ ที ่ควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Definitions, importance, quality and standard of agricultural 

products, production system of various types of agricultural products 

with standard quality control, field trips. 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

 5131101    มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางปศุสัตว         3(3-0-6) 

    Standard and Quality Systems of Livestock 

ความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทางปศุสัตว หลักการ

ทางการเกษตรที ่ด ี (GAP) การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารม 

กฎหมายและขอตกลงที่เกี่ยวของกับมาตรฐานและคุณภาพผลผลิตทางปศุสัตว 

และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

The importance of quality and standard of livestock 

products, good agricultural practices (GAP), farm biosecurity 

management, laws and agreements related to standards and quality 

of livestock products, field trips. 

 

 

วิชาใหม เพ ื ่อให สอดคลองกับ

บริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5133106    เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร            3(2-2-5) 

 Agricultural Products Processing Technology 

 ประเภทของผลผลิตทางการเกษตร การปฏิบัติการหลังการเก็บ

เกี่ยว การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบ หลักการแปรรูปตาง ๆ ไดแก การแปร

รูปดวยความรอน การทำแหง การแชแข็ง การหมัก เปนตน 

Types of agricultural products, post-harvest management, 

raw material management and preparation, principles of food 

processing such as thermal processing, drying, freezing, curing, etc. 
 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5161103    เทคโนโลยีการผลิตพืช                   1(1-0-2) 

 Crop Production Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5161104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช 

Co-requisite :  5161104  Crop Production Technology Laboratory 

 ความสำคัญของการผลิตพืช การจำแนกพืชปลูกทางการเกษตร 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของพืช การเลือกพันธุและเมล็ดพันธุ ระบบการ

ผลิตพืช การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  

การแปรรูป และการตลาด 

Importance of crop production, crop classification, factors 

affecting crop growth, the selection of varieties and seeds, cropping 

systems, cultivation, treatment, harvesting and post-harvesting, 

processing ,and marketing. 
 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5161104    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช     2(0-4-2) 

Crop Production Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5161103 เทคโนโลยีการผลิตพืช 

Co-requisite :  5161103 Crop Production Technology 

ปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตพืช การเตรียมพ้ืนท่ี การคัดเลือกเมล็ดพันธุ  

การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว และการจำหนายผลผลิต 

Practice crop production, area preparation, seed selection, 

cultivation, treatment, harvesting and distributing. 
 

  

5173604    เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช              3(2-2-5) 

 ทางเทคโนโลยีการเกษตร                  

Information Technology and Application  

in Agricultural Technology  

ความหมายและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปกรณและวิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศทางการเกษตร การสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือประโยชนทางการเกษตร 

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. 
 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 



184 

     

184 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5181603   เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว             1(1-0-2) 
Animal Production and Farm Management Technology  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 
 และการจัดการฟารมสัตว 

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

สภาพและระบบการผลิตสัตวเศรษฐกิจแตละชนิด ความสำคัญของ 

การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ พันธุสัตว การผสมพันธุ การปรับปรุงพันธุ การวางแผน

การผลิต การจัดการฟารมสัตวชนิดตาง ๆ การจัดการดานเทคนิคในการเลี้ยง

สัตว ปจจัยสำคัญตอการผลิต การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน และแนวโนมของ

อุตสาหกรรมการผลิตสัตว 

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. 

5181603   เทคโนโลยีการผลิตและการจดัการฟารมสัตว            1(1-0-2) 
Animal Production and Farm Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต 
 และการจัดการฟารมสัตว 

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

สภาพและระบบการผลิตสัตวเศรษฐกิจแตละชนิด ความสำคัญ

ของการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ พันธุ สัตว การผสมพันธุ การปรับปรุงพันธุ  การ

วางแผนการผลิต การจัดการฟารมสัตวชนิดตาง ๆ การจัดการดานเทคนิคในการ

เลี้ยงสัตว ปจจัยสำคัญตอการผลิต การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน และแนวโนม

ของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 

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. 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5181604    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว       2(0-4-2)                           

Animal Production and Farm Management 

Technology Laboratory  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5181603 เทคโนโลยีการผลติและการจัดการฟารมสัตว 

Co-requisite :  5181603  Animal Production and Farm 

Management Technology 

ฝกปฏิบัติการผสมพันธุ การผลิตและการจัดการฟารมสัตวชนิดตาง ๆ 

และเทคนิคการเลี้ยงสัตว 

Practice breeding, production and management of 

livestock farms and animal husbandry techniques. 

5181604    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว      2(0-4-2)                           

Animal Production and Farm Management 

Technology Laboratory  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5181603 เทคโนโลยีการผลติและการจัดการฟารมสัตว 

Co-requisite :  5181603  Animal Production and Farm 

Management Technology 

ฝกปฏิบัติการผสมพันธุ การผลิตและการจัดการฟารมสัตวชนิดตาง ๆ 

และเทคนิคการเลี้ยงสัตว 

Practice breeding, production and management of 

livestock farms and animal husbandry techniques. 

ไมเปลี่ยนแปลง 

5203105    การเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร   3(3-0-6) 

 Agribusiness Entrepreneurship 

 ความหมายและความสำคัญของธุรกิจเกษตร การนำเทคโนโลยีมา

ใชในการจัดการธุรกิจเกษตร การเปนผู ประกอบการใหม คุณสมบัติของ

ผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จ รูปแบบในการดำเนินธุรกิจเกษตร ความรู

พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรเกษตรในการดำเนินธุรกิจ การจัดการดานการบริหาร

องคการ การตลาด การเงิน การจัดทำแผนธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

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. 

 ตัดรายวิชาออกเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 
 5201101    การเปนผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว   3(3-0-6) 

 Livestock Business Entrepreneurship 

 ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดในการดำเนินการธุรกิจเกษตร

ที่เกี่ยวของกับปศุสัตว รูปแบบในการดำเนินธุรกิจปศุสัตว ความรูพื้นฐานทาง

เศรษฐศาสตรเกษตรในการดำเนินธุรกิจปศุสัตว การจัดการดานการบริหาร

องคกร การตลาด การเงิน การจัดทำแผนธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

ทางปศุสัตว การเปนผูประกอบการทางธุรกิจปศุสัตว และการนำเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชในการจัดการธุรกิจปศุสัตว 

Definition, importance and concepts of agribusiness 

operations related to livestock, models of livestock business 

operations, basic knowledge of agricultural economics in Livestock 

business operations, Management of corporate administration, 

marketing, finance, business plan and laws related to livestock 

business, Livestock Business Entrepreneurship and the application of 

technology in the management of livestock business. 

วิชาใหม เพ ื ่อให สอดคลองกับ

บริบทของหลักสูตร 

 3603208    การสรางความสุขและความผูกพันในองคการ 3(3-0-6) 

  Constructing Happy Workplace and Employee Engagement 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรอยางเปนองครวม เรียนรู

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับกระบวนการและแนวทางในการ สรางความสุขและ

ความผูกพันของบุคลากร ใหมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีและสามารถทำงาน

ไดอยางเต็มศักยภาพโดยเกิดจาก ความสุขและความผูกพันตอองคการ 

รายวิชาใหม  

เพ่ือใหสอดคลองกับ มคอ.1  

สาขาเทคโนโลยี ดานการพัฒนา

บุคลากรและการฝกอบรมดาน

เทคโนโลยี 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

The development of the quality of work life in a holistic 

manner through theories related to processes and approaches to 

create employee’s happiness at work and engagement at all levels 

of all ages, to have a good quality of working life and able to work 

to its fullest potential due to happiness and engagement to the 

organization 
 5171601    เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต                  3(2-2-5) 

                ใชทางการผลิตสัตว                  

                Information Technology and Animal  

                Production Application   

ความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการสืบคนขอมูล

สารสนเทศ อุปกรณทางอนิเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรที่นำมาใชในการผลิตสัตว 

การนำเทคโนโลยี และโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกมาใชบริหารงานฟารม 

รวมท้ังการประยุกตใชเทคโนโลยีทางการผลิตสัตว 

The importance of information technology systems, information 

retrieval, internet equipment and computer for animal production, 

the use of technology and application for animal farm management 

and information technology applied for animal farms. 

รายวิชาใหม  

เพ่ือใหสอดคลองกับ มคอ.1  

สาขาเทคโนโลยี ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 5204104    การสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการปศุสัตว       1(1-0-2) 

  Livestock Entrepreneur Opportunities Creation 

แนวคิดในการริเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจปศุสัตว การสราง 

จิตสำนึกและการสรางแรงบันดาลใจในการเปนผู ประกอบการและอาชีพท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจปศุสัตว และการสรางโอกาสในการดำเนินธุรกิจปศุสัตว 

Business initiative related to the livestock business, 

creation of awareness and inspiration of entrepreneurship and career in 

livestock business and opportunities creating in the livestock business. 
 

รายวิชาใหม  

เพ่ือใหสอดคลองกับ มคอ.1  

สาขาเทคโนโลยี ดานการจัดการ

อุตสาหกรรม และเปนพื้นฐานดาน

การเปนผูประกอบการ 

5181402    เทคโนโลยีอาหารสัตว     3(2-2-5) 

  Feed Technology 

ความหมายและความสำคัญดานอาหารสัตว อุตสาหกรรมการผลิต

อาหารสัตวท่ัวไป การวิเคราะห การประเมินคุณภาพของอาหารสัตว ลักษณะวัตถุดิบ

อาหารสัตว กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาและวิธ ีการนำไปใชเล ี ้ยงสัตว  

การคำนวณสูตรอาหารตามความตองการของสัตวเลี้ยงแตละชนิดในระยะตาง ๆ 

Definition, importance of the animal feed, general 

animal feed industry, analysis, animal feed quality evaluation, raw 

material characteristics in animal feed, production processes, storage 

and usage in animal feeding, calculation for food ration in 

accordance with the needs of different animals at different stages. 

5181402    เทคโนโลยีอาหารสัตว     3(2-2-5) 

  Feed Technology 

ความหมายและความสำคัญดานอาหารสัตว อุตสาหกรรมการผลิต

อาหารสัตวทั ่วไป การวิเคราะห การประเมินคุณภาพของอาหารสัตว ลักษณะ

วัตถุดิบอาหารสัตว กรรมวิธีในการผลิต การเก็บรักษาและวิธีการนำไปใชเลี้ยงสัตว 

การคำนวณสูตรอาหารตามความตองการของสัตวเลี้ยงแตละชนิดในระยะตาง ๆ 

Definition, importance of the animal feed, general 

animal feed industry, analysis, animal feed quality evaluation, raw 

material characteristics in animal feed, production processes, storage 

and usage in animal feeding, calculation for food ration in 

accordance with the needs of different animals at different stages. 

 

 

เปลี ่ยนกลุ มวิชา จากกลุ มวิชา

เฉพาะดาน วิชาเทคโนโลยีเฉพาะ

สาขา วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต

สัตว บังคับเรียน เปนกลุ มวิชา

เฉพาะพื้นฐาน กลุมวิชาพื้นฐาน

ทางเทคโนโลยี เพื่อใหสอดคลอง

กับ มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี ดาน

วัสดุอุตสาหกรรม 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขาบังคับเรียน 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

 

5004919    สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตพืช      1(0-3-2) 

 Seminar in Crop Production Technology  

 คนควาเอกสาร ขอมูลตาง ๆ งานวิจัย หรืองานวิทยาการใหม

ทางดานการผลิตพืชท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ เพ่ือทำรายงานและนำเสนอ

ตอท่ีประชุม โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสัมมนา 

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพ่ือใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5012402    การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช           3(2-2-5) 

 Soil Management for Crop Production  

 ความสำคัญของดิน เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปญหา มลพิษทาง

ดินและเทคโนโลยีการจัดการของเสีย ความเสื่อมโทรมของดิน การควบคุมและ

การจัดการดินสำหรับการปลูกขาว พืชไร และพืชสวน เทคโนโลยีการจัดการดิน

ตามแนวพระราชดำริ 

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5112403    ปฏิบัติการจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช   2(0-4-2) 

Soil Management Laboratory for Crop Production  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5112403 การจัดการดินเพ่ือการผลิตพืช   

Co-requisite : 5012403 Soil Management Laboratory for Crop 

Production  

ปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการดินที่มีปญหาดานกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ ดวยการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 

Practice management the soil with physical, chemical 

and biological problems through Good Agricultural Practices (GAP). 
 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5083103    เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช                       1(1-0-2) 

 Plant Pest Management Technology  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5083102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  

Co-requisite : 5083104 Plant Pest Management Technology Laboratory 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย การจัดการศัตรูพืช 

และการใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือปองกันและควบคุมศัตรูพืช  

Basic concepts of plant pests, damage, pest management 

and technology usage in preventing and controlling plant pests. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5083104    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช              2(0-4-2) 

  Plant Pest Management Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5083103 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  

Co-requisite : 5083103 Plant Pest Management Technology 

ปฏิบัติเกี ่ยวกับความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับศัตรูพืช ความเสียหาย 

วิธีการจัดการ และการใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือปองกันและควบคุมศัตรูพืช 

Practice basic concepts of plant pests, damage, pest 

management and technology usage in preventing and controlling 

plant pests. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5161302    การผลิตพืชผัก                               3(2-2-5) 

 Vegetable Production  

 ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับพืชผัก สภาพแวดลอมที ่มีผลตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของผัก การวางแผนการปลูกผัก การเลือกใชพันธุและ

เมล็ดพันธุผัก การปลูก การดูแลรักษา การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการปลูกผัก 

การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปและการตลาด   

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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การเปลี่ยนแปลง 

5162603    การผลิตพืชไร                                      3(2-2-5) 

 Field Crop Production  

 ความหมายและความสำคัญของพืชไร การจำแนกพืชไร พืชไร

เศรษฐกิจที่สำคัญ การพิจารณาพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและ

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวพืชไร 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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5163405    การผลิตไมดอกไมประดับ       3(2-2-5) 

 Floriculture and Ornamental Plant  

 ความหมายและความสำคัญของไมดอกไมประดับ ประเภทและ

ลักษณะของไมดอกไมประดับ ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต ไมดอกและ 

ไมประดับท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การใช

เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตไมดอกไมประดับและการตลาด 

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.  

 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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5163503    การผลิตไมผล                           1(1-0-2) 

 Pomology Production 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5163505 ปฏิบัติการการผลติไมผล 

Co-requisite : 5163505 Pomology Production Laboratory 

 ความหมายและความสำคัญของไมผล การจำแนกประเภทและ

สรีรวิทยาของไมผล ไมผลเศรษฐกิจที่สำคัญ การปลูกและการดูแลรักษา การใช

เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตไมผล การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวไมผล การ

แปรรูปและการตลาด 

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 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5163505    ปฏิบัติการการผลิตไมผล                                   2(0-4-2) 

 Pomology Production Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5163503 การผลิตไมผล  

Co-requisite : 5163503 Pomology Production  

ปฏิบัติเกี ่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร การปรับตัว การใช

เทคโนโลยีในการจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเก่ียว การแปรรูป และ

การผลิตผลไมท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจ 

Practice on botanical characteristics, adaptation, use of 

management technology, planting, maintenance. Harvesting, 

processing and production of economically important fruits. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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194 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5171102    การขยายพันธุพืช                 1(1-0-2) 

Plant Propagation 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5171103 ปฏิบัติการการขยายพันธุพืช  

Co-requisite : 5171103 Plant Propagation Laboratory 

ความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุพืช ปจจัยที่สงผล

ตอการขยายพันธุพืช ขั้นตอนและเทคนิคการขยายพันธุพืชโดยวิธีการตาง ๆ  

การดูแลรักษาและการตลาด 

Definition and importance of plant propagation, factors 

affecting plant propagation, steps and techniques of plant 

propagation by various methods, treatment and marketing. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5171103    ปฏิบัติการขยายพันธุพืช                 2(0-4-2) 

Plant Propagation Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5171102 การขยายพันธุพืช 

Co-requisite : 5171102 Plant Propagation  

ปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ  

Practice types of plant propagation: sexual and asexual. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5173105    การผลิตเมล็ดพันธุ                       1(1-0-2) 

 Seed Production 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5173106 ปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ 

Co-requisite :  5173106 Seed Production Laboratory 

 การผลิตเมล็ดพันธุ การเก็บเกี ่ยว การเก็บรักษา และธุรกิจผลิต 

เมล็ดพันธุในประเทศไทย 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Seed production, harvesting, storage and commercial 

seed production in Thailand. 

5173106    ปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ                       3(2-2-5) 

                Seed Production Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5173105 การผลิตเมล็ดพันธุ 

Co-requisite :   5173105 Seed Production 

การจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุและการวิเคราะหคุณภาพเมล็ดพันธุ 

Management in seed production field and seed quality Analysis. 

  ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5173203    เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว           1(1-0-2) 

 Postharvest Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5173204 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

Co-requisite :  5173205 Post-harvest Technology Laboratory 

 บทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปจจัยสงผลตอปริมาณ

และคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว คุณภาพและมาตรฐาน 

โรคและแมลง บรรจุภัณฑ การขนสง และการเก็บรักษาผลผลิตของพืช  

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

 

 
 

  



196 

     

196 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5173204    ปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   2(0-4-2) 

Postharvest Technology Laboratory  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5173203 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

Co-requisite :  5173204 Post-harvest Technology   

ปฏิบัติเก่ียวกับบทบาทและความสำคัญ ความเสียหายและปจจัยท่ีมีผล

ตอปริมาณและคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา การเก็บเกี่ยว คุณภาพและ

มาตรฐาน โรคและแมลง บรรจุภัณฑ การขนสง และการเก็บรักษาผลผลิตของพืช 

Practice roles and importance, damage, factors affecting 

quantity and quality of crops, physiological changes, harvesting, 

quality and standard of crops, diseases and insect pests, packaging, 

transportation and storage of commodity crops. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5173412    เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช                3(2-2-5) 

 Plant Biotechnology 

 ความรูพื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   

การปลูกพืชไรดิน พืชดัดแปลงพันธุกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช  

Basic concepts of plant biotechnology, plant tissue 

culture, hydroponic plant culture, Genetically Modified Crops (GMO), 

innovation of plant biotechnology. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

 

 

 
 

  



197 

     

197 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว   

5004913    สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว     1(0-3-2) 

 Seminar in Animal Production Technology 

 คนควาเอกสาร ขอมูลตาง ๆ งานวิจัย หรืองานวิทยาการใหม

ทางดานการผลิตพืชท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ เพ่ือทำรายงานและนำเสนอ

ตอท่ีประชุม โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสัมมนา 

Search for documents, information, researches, or new science 

discoveries in domestic or international animal production topics to write 

a report and make a presentation, approved by advisors. 

5004924    สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว   1(1-0-2) 

  Seminar in Animal Production Technology  

คนควาเอกสาร ขอมูลตาง ๆ งานวิจัย หรืองานวิทยาการใหม

ทางดานการผลิตสัตวทั ้งในประเทศหรือตางประเทศ เพื ่อทำรายงานและ

นำเสนอตอท่ีประชุม โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาสัมมนา 

Search for documents, information, researches, or new 

science discoveries in domestic or international animal production topics 

to write a report and make a presentation, approved by advisors. 

เปลี่ยนรหัสวิชาและจำนวนหนวยกิต 

เพื ่อใหสอดคลองกับบริบทของ

หลักสูตร 

5181102    เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมไกเนื้อ          1(1-0-2) 

  Production and Farm Management Technology of Broiler 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181604 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5181103 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 

การจัดการฟารมไกเนื้อ 

Co-requisite : 5181103 Broiler Production and Farm 

Management Technology Laboratory 
ความสำคัญและสภาพการผลิตไกเนื้อ เศรษฐกิจภายในประเทศ

และตางประเทศ การผลิตไกเนื้อที่เปนการคาโดยเนนความเหมาะสมกับทองถ่ิน 

พันธุและการคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณอาหาร การใหอาหาร ระบบการ

จัดการฟารมไกเนื้อแบบตาง ๆ ปจจัยที่สงผลตอการจัดการฟารม การวางแผน

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

การผลิต การบริหารและการจัดการดานเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ ธุรกิจ

และการตลาดไกเน้ือ 

The importance and broiler production condition in 

domestic and international economy, commercial broiler production 

focusing on the suitability of the local, varieties and selection, broiler 

housing and equipment, feed and feeding, various systems of broiler 

farm management, factors affecting farm management, production 

planning, administration and management of farming techniques at 

different stages, broiler business and marketing. 

5181103    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมไกเนื้อ 2(0-4-2) 

  Production and Farm Management  

Technology of Broiler Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5181102 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมไกเนื้อ 

Co-requisite : 5181102  Broiler Production and Farm 

Management Technology  

ฝกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหาร

และการใหอาหาร และเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ ในไกเน้ือ 

Practice selection, breeding, broiler housing and equipment, 

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

 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5182202    เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสุกร  1(1-0-2) 

 Production and Farm Management of Swine 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181604 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5182203 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 

การจัดการฟารมสุกร 

Co-requisite : 5182203 Swine Production and Farm Management 

Technology Laboratory  
 ความสำคัญและสภาพการผลิตสุกรภายในประเทศและตางประเทศ 

การผลิตสุกรท่ีเปนการคาโดยเนนความเหมาะสมกับทองถ่ิน ประเภทและพันธุสุกร 

การคัดเลือก การผสมพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร  

การบริหารและการจัดการฟารมสกุรแบบตาง ๆ ปจจัยที่สงผลตอการจัดการฟารม 

การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการดานเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ 

ธุรกิจและการตลาดสุกร 

The importance and swine production condition in domestic 

and international economy, commercial swine production focusing on the 

suitability of the local, swine types, selection, breeding, swine housing and 

equipment, feed and feeding, various types of swine farm administration 

and management, factors affecting farm management, production planning, 

administration and management of farming techniques at different stages, 

swine business and marketing. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5182203    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสกุร  2(0-4-2) 

  Production and Farm Management Technology of Swine 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5182202 เทคโนโลยีการผลติและการจัดการฟารมสกุร 

Co-requisite :  5182202 Swine Production and Farm Management  

ฝกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหาร

และการใหอาหาร และเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ ในสุกร 

Practice selection, breeding, swine housing and equipment, 

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

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5182302    เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมแพะ         1(1-0-2) 

 Production and Farm Management Technology of Goat 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181604 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5182303 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 

การจัดการฟารมแพะ 

Co-requisite :  5182303 Goat Production and Farm   

Management  Technology Laboratory 

ความสำคัญและสภาพการผลิตแพะภายในประเทศและตางประเทศ 

การผลิตแพะท่ีเปนการคาโดยเนนความเหมาะสมกับทองถ่ิน ประเภทและพันธุแพะ 

การคัดเลือก การผสมพันธุ  โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร  

การบริหารและการจัดการฟารมแพะแบบตาง ๆ  ปจจัยที่สงผลตอการจัดการฟารม 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 



201 

     

201 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

การวางแผนการผลิต การบริหารและการจัดการดานเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ 

ธุรกิจและการตลาดแพะ 

The importance and goat production condition in domestic 

and international economy, commercial goat production focusing on 

the suitability of the local, selection, breeding, goat housing and 

equipment, feed and feeding, various systems of goat farm 

management, factors affecting farm management, production planning, 

administration and management of farming techniques at different 

stages, goat business and marketing. 

5182303    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ    2(0-4-2) 

 การจัดการฟารมแพะ  

 Production and Farm Management Technology of Goat 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5182302 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมแพะ 

Co-requisite :  5182302 Goat Production and Farm Management   

Technology  

ฝกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหาร

และการใหอาหาร และเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ ในแพะ 

Practice selection, breeding, goat housing and equipment, 

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

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 



202 

     

202 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5182402    การวิเคราะหอาหารสัตว                                    1(1-0-2) 

                Feed Analysis 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5182403 ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสตัว  

Co-requisite : 5182403 Feed Analysis Laboratory 

 ปญหาของการใชอาหารสัตวในประเทศไทย หลักการเก็บตัวอยาง 

และการประเมินโภชนะชนิดตาง ๆ ในอาหารสัตว 

 Problems of animal feed usage in Thailand, principles of 

sample collection and assessment of various nutrients in animal feed. 

5181403    การวิเคราะหอาหารสัตว                                    1(1-0-2) 

                Feed Analysis 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5181404 ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสตัว  

Co-requisite : 5181404 Feed Analysis Laboratory 

  ปญหาของการใชอาหารสัตวในประเทศไทย หลักการเก็บตัวอยาง 

และการประเมินโภชนะชนิดตาง ๆ ในอาหารสัตว 

 Problems of animal feed usage in Thailand, principles of 

sample collection and assessment of various nutrients in animal feed. 

เปลี่ยนรหัสเพื ่อใหสอดคลองกับ

บริบทของหลักสูตร 

5182403    ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสัตว                        2(0-4-2) 

                Feed Analysis Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5182402 การวิเคราะหอาหารสัตว 

Co-requisite : 5182402 Animal Feed Analysis 

วิเคราะหปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว 

Analyze nutrient quantity in raw materials of animal feed. 

5181404    ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสัตว                       2(0-4-2) 

                Feed Analysis Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5181403 การวิเคราะหอาหารสัตว 

Co-requisite : 5181403 Animal Feed Analysis 

วิเคราะหปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว 

Analyze nutrient quantity in raw materials of animal feed. 

เปลี่ยนรหัสเพื ่อใหสอดคลองกับ

บริบทของหลักสูตร 

5183303    เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมโคเนื้อ         1(1-0-2) 

 Production and Farm Management Technology of  

 Beef Cattle 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181604 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 



203 

     

203 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183304 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 

การจัดการฟารมโคเนื้อ 

Co-requisite :  5183304  Beef Cattle Production and Farm 

Management Technology Laboratory 

ความสำคัญและสภาพการผลิตโคเนื้อภายในประเทศ การผลิตโค

เนื้อที่เปนการคาโดยเนนความเหมาะสมกับทองถิ่น พันธุ การคัดเลือก โรงเรือน

และอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร ระบบการจัดการฟารมโคเนื ้อแบบตาง ๆ  

ปจจัยที่สงผลตอการจัดการฟารม การวางแผนการผลิต การบริหารและการ

จัดการดานเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ ธุรกิจและการตลาดโคเน้ือ 

The importance and beef cattle production condition in 

domestic economy, commercial beef cattle production focusing on the 

suitability of the local, varieties,  selection,  beef cattle housing and 

equipment, feed and feeding, various systems of beef cattle farm 

management, factors affecting farm management, production planning, 

administration and management of farming techniques at different 

stages, beef cattle business and marketing. 

5183304    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมโคเนื้อ   2(0-4-2) 

 Production and Farm Management Technology  

 of Beef Cattle Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5183303 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมโคเนื้อ 

Co-requisite : 5183303 Beef Cattle Production and Farm 

Management Technology  

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 



204 

     

204 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

ฝกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหาร

และการใหอาหารและเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ ในโคเน้ือ 

Practice selection, breeding, beef cattle housing and 

equipment, feed and feeding and farming techniques at different 

stages of beef cattle. 

5183502    เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว   3(2-2-5) 

  Animal Breed Development Techniques 

เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม ๆ ในการคัดเลือกและการผสมพันธุ

สัตว แผนการปรับปรุงพันธุสัตวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยใช

หลักพันธุศาสตร การบันทึกประวัติ การวิเคราะหขอมูล การคัดเลือกและการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ 

General and new techniques in selection and animal breeding, 

animal development plans based on the marketing demand using 

the principles of genetics, history record, information analysis and 

selection, applying biotechnology to animal breed development. 

5181501    เทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว   3(2-2-5) 

  Animal Breed Development Techniques 

เทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม ๆ ในการคัดเลือกและการผสมพันธุ

สัตว แผนการปรับปรุงพันธุสัตวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยใช

หลักพันธุศาสตร การบันทึกประวัติ การวิเคราะหขอมูล การคัดเลือกและการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ 

General and new techniques in selection and animal breeding, 

animal development plans based on the marketing demand using 

the principles of genetics, history record, information analysis and 

selection, applying biotechnology to animal breed development. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนกลุม

วิชา จากกลุมวิชาเฉพาะดาน วิชา

เทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอก

เทคโนโลยีการผลิตสัตว บังคับ

เรียน เปนกลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรเพื ่อใหนักศึกษามี

พ ื ้ นฐานทางว ิทยาศาสตร  ใน

สาขาวิชามากข้ึน 

5192102    สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน             1(1-0-2) 

 Introduction to Animal Physiology and Anatomy 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน :  5192103 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาค 

สัตวเลี้ยงเบ้ืองตน 

Co-requisite: 5192103 Introduction to Animal Physiology and 

Anatomy Laboratory 

5191101    สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน             1(1-0-2) 

  Introduction to Animal Physiology and Anatomy 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน :  5191102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาค 

สัตวเลี้ยงเบ้ืองตน 

Co-requisite: 5191102 Introduction to Animal Physiology and 

Anatomy Laboratory 

เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนกลุม

วิชา จากกลุมวิชาเฉพาะดาน วิชา

เทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอก

เทคโนโลยีการผลิตสัตว บังคับ

เรียน เปนกลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและ



205 

     

205 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบตาง ๆ  ของรางกายสัตวเลี้ยง

เบ้ืองตน 

Basic concepts of structures and functions of various 

organ systems in animal body. 

โครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบตาง ๆ ของรางกายสัตว

เลี้ยงเบ้ืองตน 

Basic concepts of structures and functions of various 

organ systems in animal body. 

วิทยาศาสตร เพื ่อใหนักศึกษามี

พ ื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร   ใน

สาขาวิชามากข้ึน 

5192103    ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน       2(0-4-2)  

 Introduction to Animal Physiology and Anatomy  

 Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน :  5192102 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน 

Co-requisite: 5192102 Introduction to Animal Physiology and Anatomy 

ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบตาง ๆ ของ

รางกายสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน 

Practice structures and functions of various organ systems 

in animal body. 

5191102    ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน       2(0-4-2)  

 Introduction to Animal Physiology and Anatomy  

 Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน :  5191101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน 

Co-requisite: 5191101 Introduction to Animal Physiology and Anatomy 

ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ของอวัยวะในระบบตาง ๆ ของ

รางกายสัตวเลี้ยงเบ้ืองตน 

Practice structures and functions of various organ systems 

in animal body. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนกลุม

วิชา จากกลุมวิชาเฉพาะดาน วิชา

เทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอก

เทคโนโลยีการผลิตสัตว บังคับ

เรียน เปนกลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร เพื ่อใหนักศึกษามี

พ ื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร   ใน

สาขาวิชามากข้ึน 

5193104    เทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว            1(1-0-2) 

 Animal Artificial Insemination Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5193106 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว 

Co-requisite: 5193106 Animal Artificial Insemination Technology Laboratory 

 สรีรวิทยาและกายวิภาคของระบบสืบพันธุของสัตว ระบบตอมไรทอ

ในระบบสืบพันธุ การรีดเก็บน้ำเชื้อ การประเมินคุณภาพน้ำเชื้อ การเจือจาง

น้ำเชื้อ การเก็บรักษาน้ำเชื้อ การเปนสัด เทคนิคการผสมเทยีม ปจจัยที่สงผลตอ

การติดโรคทางระบบสืบพันธุและการแกไขปญหาทางระบบสืบพันธุสัตว 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 



206 

     

206 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Physiology and anatomy of the reproductive systems of 

the animal, endocrine systems in reproductive systems, semen  

collection, semen  evaluation, semen dilution, semen storage, estrus, 

artificial insemination techniques, factors affecting the infection in 

reproductive systems and problem solving of reproductive systems 

5193106   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว                   2(0-4-2) 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5193104 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมโคเนื้อ 

Co-requisite: 5193104 Animal Artificial Insemination Technology 

โครงสรางและการทำงานของระบบสืบพันธุ การประเมินความสมบูรณพันธุ 

วงรอบการเปนสัด และการตรวจการเปนสัด การลวงตรวจอวัยวะสืบพันธุผานทาง

ทวารหนัก การตรวจอวัยวะสืบพันธุ ภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจ

วินิจฉัยการตั้งทอง และเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุในปศุสัตว และสัตวเลี้ยง 

Body structure and function of reproductive system, breeding 

soundness examination, estrous cycle and heat detection, rectal 

palpation, ultrasonography of reproductive organs, pregnancy diagnosis, 

reproductive biotechnology in livestock and companion animals. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5193306    สุขภาพสัตวและการสุขาภิบาลท่ัวไป    3(2-2-5) 

 General Animals Health and Sanitation 

 ลักษณะของโรคสตัว ปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดโรคในสตัว โรคตาง ๆ 

และปรสิตที่เกิดขึ้นในสัตวปก สัตวเล็ก สัตวใหญ โรคในพระราชบัญญัติและ 

โรคระบาด โรคติดตอระหวางคนและสัตว การตรวจวินิจฉัยและการปองกัน

กำจัดโรคตาง ๆ การสุขาภิบาลสัตว พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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207 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Animal disease characteristics, factors affecting animal 

diseases, various diseases and parasites in livestock, animal diseases 

act and epidemics, contagiousness between humans and animals, 

diagnosis and prevention of various diseases, sanitation and animal 

epidemics act. 

5193307    ยาและการใชยาสัตว                    3(2-2-5) 

 Animal Drugs and Usage 

ปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดของยา สารสังเคราะหและสมุนไพรที่ใชในการ

เลี้ยงสัตว รูปแบบของยา ลักษณะและสรรพคุณของยาตาง ๆ ที่ออกฤทธิ ์กับ

ระบบตาง ๆ ของรางกายสัตว การใหยาสัตว ขนาดของการใหยา การเก็บรักษา

ยา กฎหมายและพระราชบัญญัติยา 

Practice kinds of drugs, synthetic substances and herbs 

used in animal husbandry, forms of drugs, characteristics and 

properties of various drugs activating with various systems in animal 

body, dosage for animals and dose,  drug storage, laws and drug act. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 



208 

     

208 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 5183108    การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ             3(3-0-6) 

  Laying Hens Production and Entrepreneurship 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

                     Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183109 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข 

Co-requisite : 5183109  Laying Hens Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตไกไขทางการคา พันธุ และปรับปรุง

พันธุทางการคา โรงเรือนและอุปกรณ การวางผังฟารม อาหารและการจัดการให

อาหาร เทคนิคการจัดการไกไขระยะตาง ๆ สุขศาสตรในฟารมไกไข มาตรฐาน

ฟารมไกไข การวางแผนการผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลิต การตลาด

และการจัดการผลิตผลจากฟารมไกไข การเขียนแผนธุรกิจไกไข  

The importance and commercial laying hens 

production, breeding and commercial breeding, housing and 

equipment, farm layout planning, food and feeding management, 

different phases of laying hens management techniques, standard of 

laying hens farms, hygiene of laying hens farm, laying hens 

production planning and production cost analysis, marketing and 

management of produce from laying hens farm, writing a laying hens 

business plan. 

 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 
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209 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 5183109    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข           6(0-12-6) 

  Laying Hens Production Technology Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183108 การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite : 5183108  Laying Hens Production and Entrepreneur 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี ่ยวของกับการผลิตไกไข  

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดาน พันธุ อาหาร การจัดการ เครื่องมือ อุปกรณ และ

เครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

laying hens production, practice related to breeding, behavior, food, 

handling, tools, equipment and related machinery. 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 

 5183309    การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ            3(3-0-6) 

 Dairy Cattle Production and Entrepreneur 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

                     Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม  

Co-requisite : 5183310 Dairy Cattle Production Technology Practice 
 ความสำคัญและการผลิตโคนม  พันธุและพันธุกรรมของโคนม รูปราง

ลักษณะของโคนม และการคัดเลือกพันธุโคนม ระบบการผสมพันธุและแผนการ

ปรับปรุงพันธุ โคนม การผสมเทียม อาหารและพืชอาหารสัตวสำหรับโคนม  

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 
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210 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

การจัดการใหอาหารระยะตาง ๆ เทคนิคการจัดการโคนมระยะตาง ๆ สุขศาสตรใน

ฟารมโคนม มาตรฐานฟารมโคนม การวางแผนการผลิต และการวิเคราะหตนทุน

การผลิต การตลาดและการจัดการผลิตผลจากฟารมโคนม การเขียนแผนธุรกิจโคนม 

 The importance and dairy cattle production, breed and 

genetics of dairy cattle, characteristic and selection of dairy cattle, 

breeding system and dairy cattle breeding plan, artificial insemination, 

food and forage and feeding management, different phases of dairy 

cattle management techniques, hygiene of dairy cattle farm, standard 

of dairy cattle farm, dairy cattle production planning and production 

cost analysis, marketing and management of produce from dairy cattle 

farm, writing a dairy cattle business plan. 

 5183310    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม          6(0-12-6) 

 Dairy Cattle Production Technology Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183309 การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite : 5183309  Dairy Cattle Production and Entrepreneur 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี ่ยวของกับการผลิตโคเน้ือ  

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดานพันธุ อาหาร การจัดการ เครื่องมือ อุปกรณ และ

เครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 
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211 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

dairy cattle production, practice related to breeding, behavior, food, 

handling, tools, equipment and related machinery. 

 5183106    การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ            3(3-0-6) 

  Broiler Production and Entrepreneur  

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ  

Co-requisite : 5183107 Broiler Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตไกเนื ้อทางการคา พันธุ และปรับปรุง

พันธุทางการคา โรงเรือนและอุปกรณ การวางผังฟารม อาหารและการจัดการให

อาหาร เทคนิคการจัดการไกเนื้อระยะตาง ๆ สุขศาสตรในฟารมไกเนื้อ มาตรฐาน

ฟารมไกเนื้อ การวางแผนการผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลิต การตลาดและ

การจัดการผลิตผลจากฟารมไกเน้ือ การเขียนแผนธุรกิจไกเน้ือ 

The importance and broiler production, breeding and 

commercial breeding, housing and equipment, farm layout planning, 

food and feeding management, different phases of broiler 

management techniques, standard of broiler farms, hygiene of 

broiler farm, broiler production planning and production cost 

analysis, marketing and management of produce from broiler farm, 

writing a broiler business plan. 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 
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212 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 5183107    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ           6(0-12-6) 

  Broiler Production Technology Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5183106 การผลติไกเนือ้และการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite : 5183106  Broiler Production and Entrepreneur 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการผลิตไกเน้ือ  

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดาน พันธุ อาหาร การจัดการ เครื่องมือ อุปกรณ และ

เครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

broiler production, practice related to breeding, behavior, food, 

handling, tools, equipment and related machinery. 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 

 5183201    การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 

  Swine Production and Entrepreneur 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5183202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสกุร                   

Co-requisite : 5183202 Swine Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตสุกรทางการคา พันธุ และปรับปรุง

พันธุทางการคา โรงเรือนและอุปกรณ การวางผังฟารม อาหารและการจัดการให

อาหาร  เทคนิคการจัดการสุกรระยะตาง ๆ การผสมเทียม สุขศาสตรในฟารม

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 



213 

     

213 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

สุกร มาตรฐานฟารมสุกร การวางแผนการผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลติ 

การตลาดและการจัดการผลิตผลจากฟารมสุกร การเขียนแผนธุรกิจสุกร 

The importance and commercial swine production,  

breeding and commercial breeding, housing and equipment, farm 

layout planning, food and feeding management, different phases of 

swine management techniques, artificial insemination, standard  of 

swine farm, hygiene of swine farm, swine production planning and 

production cost analysis, marketing and management of produce 

from swine farms, writing a swine business plan. 

 5183202    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสุกร           6(0-12-6) 

  Swine Production Technology Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183201 การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite : 5183201  Swine Production and Entrepreneur 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี ่ยวของกับการผลิตสุกร  

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดาน พันธุ อาหาร การจัดการ เครื่องมือ อุปกรณ และ

เครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

swine production, practice related to breeding, behavior, food, 

handling, tools, equipment and related machinery. 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 
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214 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 5183307    การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ            3(3-0-6) 

  Beef Cattle Production and Entrepreneurship 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 

Co-requisite : 5183308 Beef Cattle Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตโคเนื ้อ พันธุ และพันธุกรรมของโคเน้ือ  

และการคัดเลือกพันธุโคเนื้อ ระบบการผสมพันธุและแผนการปรับปรุงพันธุโคเน้ือ 

การผสมเทียม อาหารและพืชอาหารสัตวสำหรับโคเนื้อ การจัดการใหอาหาร 

เทคนิคการจัดการโคเนื้อระยะตาง ๆ สุขศาสตรในฟารมโคเนื้อ มาตรฐานฟารม 

โคเนื้อ การวางแผนการผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลิต การตลาดและการ

จัดการผลิตผลจากฟารมโคเน้ือ การเขียนแผนธุรกิจโคเน้ือ 

The importance and beef cattle production, breed and 

genetics of beef cattle, and breed selection of beef cattle, breeding 

system and beef cattle breeding plan, artificial insemination, food 

and forage and feeding management, different phases of beef cattle 

management techniques, hygiene of beef cattle farm, standard of 

beef cattle farm, beef cattle production planning and production 

cost analysis, marketing and management of produce from beef 

cattle farm, writing a beef cattle business plan. 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 
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215 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 5183308    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ          6(0-12-6) 

  Beef Cattle Production Technology Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5183307 การผลติโคเนือ้และการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite : 5183307  Beef Cattle Production and Entrepreneurship 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของกับการผลิตโคเน้ือ  

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดาน พันธุ อาหาร การจัดการ เครื่องมือ อุปกรณ และ

เครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

beef cattle production, practice related to breeding, behavior, food, 

handling, tools, equipment and related machinery. 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 

 5183311    การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 

  Goat Production and Entrepreneur 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

                    Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5183312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ                                   

Co-requisite : 5183312 Goat Production Technology Practice 

ความสำคัญและการผลิตแพะ พันธุ และการคัดเลือกพันธุแพะ  

ระบบการผสมพันธุและแผนการปรับปรุงพันธุแพะ การผสมเทียม อาหารและ

พืชอาหารสัตวสำหรับแพะ การจัดการใหอาหารระยะตาง ๆ  เทคนิคการจัดการ

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

แพะระยะตาง ๆ สุขศาสตรในฟารมแพะ มาตรฐานฟารมแพะ การวางแผนการ

ผลิต และการวิเคราะหตนทุนการผลิต การตลาดและการจัดการผลิตผลจาก

ฟารมแพะ การเขียนแผนธุรกิจแพะ 

The importance and goat production,  goat breeding and 

selection, breeding system and goat breeding plan, artificial 

insemination, food and forage and feeding management, different 

phases of goat management techniques, hygiene of goat farm, 

standard  of goat farm, goat production planning and production 

cost analysis, marketing and management of produce from goat 

farm, writing a goat business plan. 

 5183312    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ            6(0-12-6) 

  Goat Production Technology Practice 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5183311 การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ 

Co-requisite : 5183311 Goat Production and Entrepreneur 

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสภาพฟารมของ

เกษตรกร หรือ เอกชน หรือ หนวยงานของรัฐ ที่เกี ่ยวของกับการผลิตแพะ  

ฝกปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับดาน พันธุ อาหาร การจัดการ เครื่องมือ อุปกรณ และ

เครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 

Integrated education management with working in farm 

conditions of farmers or private or government agencies related to 

goat production, practice related to breeding, behavior, food, 

handling, tools, equipment and related machinery. 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตรที ่ม ีการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การศาสตรกับสถานประกอบการ 

(CWIE; Cooperative and Work 

Integrated Education) 
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217 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 5191301    สุขศาสตรสัตว                                               3(3-0-6) 

Animal Hygiene 

ความสำคัญของสุขศาสตรสัตวและการสุขาภิบาล การสุขาภิบาล

ในฟารมปศุสัตว หลักการระบาดวิทยา โรคติดเชื้อจากสัตวสูคน โรคติดเชื้อท่ี

สำคัญในโค สุกร แพะ และสัตวปก การักษาเบื ้องตนและการปองกันโรค  

การจัดการสุขภาพในปศุสัตว 

The importance of animal hygiene and sanitation, 

sanitation in livestock farm, principle of epidemiology, zoonosis, the 

important infectious disease of cattle, pigs, goats and poultry, 

primary treatment and disease prevention, livestock health 

management. 

 

วิชาใหม เพื่อใหมีความสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5183105    เทคโนโลยีการฟกไขและการจัดการโรงฟก             3(2-2-5) 

 Incubation and Hatchery Management Technology 

 เกี่ยวกับการฟกไขสัตวปก คัพภะวิทยาของสัตวปก ปจจัยที่สงผล

ตอการฟกไข โรงฟกและตูฟกไข การฟกไข การปฏิบัติตอไขกอนเขาฟก หลักและ 

การปฏิบัติในการฟกไข การประเมินผลการฟก และการจัดการระบบการทำงาน

ของอุปกรณตาง ๆ ในโรงฟกและตูฟก  

Poultry incubation, embryology of poultry, factors 

affecting poultry incubation, hatchery and incubator, egg practices 

prior to hatching, principles and practices of incubation, evaluation 

of incubation and various equipment managements in the hatchery 

and incubator. 

5183105    เทคโนโลยีการฟกไขและการจัดการโรงฟก            3(2-2-5) 

 Incubation and Hatchery Management Technology 

 เกี่ยวกับการฟกไขสัตวปก คัพภะวิทยาของสัตวปก ปจจัยที่สงผลตอ

การฟกไข โรงฟกและตูฟกไข การฟกไข การปฏิบัติตอไขกอนเขาฟก หลักและการ

ปฏิบัติในการฟกไข การประเมินผลการฟก และการจัดการระบบการทำงานของ

อุปกรณตาง ๆ ในโรงฟกและตูฟก 

 Poultry incubation, embryology of poultry, factors 

affecting poultry incubation, hatchery and incubator, egg practices 

prior to hatching, principles and practices of incubation, evaluation 

of incubation and various equipment managements in the hatchery 

and incubator. 

ไมเปลี่ยนแปลง 



218 

     

218 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5183603    การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน   3(2-2-5) 

 Integration of Livestock Enterprise 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสานแนวคิด

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง การเลี้ยงสัตวรวมกับจัดการของเสียเพื่อเปนอาหาร

หรือ กับงานเกษตรอยางอ่ืน อัตราการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหาร

ท่ีใชสมทบ การผลิต การจัดการวงจรการผลิต ตนทุนการผลิตและการจำหนาย 

Philosophy of sufficiency economy, animal husbandry 

with waste management for food or with other agricultural work, rate 

of integration of livestock enterprises, the quantity and type of feed 

using the contribution, production, production cycle management, 

costs of production and distribution. 

5183603    การเลี้ยงสัตวแบบผสมผสาน   3(2-2-5) 

 Integration of Livestock Enterprise 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสานแนวคิด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงสัตวรวมกับจัดการของเสียเพ่ือเปนอาหาร

หรือ กับงานเกษตรอยางอ่ืน อัตราการเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหาร

ท่ีใชสมทบ การผลิต การจัดการวงจรการผลิต ตนทุนการผลิตและการจำหนาย 

Philosophy of sufficiency economy, animal husbandry 

with waste management for food or with other agricultural work, rate 

of integration of livestock enterprises, the quantity and type of feed 

using the contribution, production, production cycle management, 

costs of production and distribution. 

ไมเปลี่ยนแปลง 

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

 เลือกเรียนสัตวที่มีความนาสนใจหรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ของทองถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภทและพันธุ โรงเรือน

และอุปกรณในการเลี้ยง ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงดูในระยะตาง ๆ การคัดเลือก

พันธุและผสมพันธุ  ธุรกิจและการตลาด 

Select any interesting animals or local economic 

importance animals to study by focusing on types and varieties, 

nursery and feeding equipment, steps and methods of culture at 

different stages, selection and breeding, business and marketing. 

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

 เลือกเรียนสัตวที่มีความนาสนใจหรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

ของทองถิ่นตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับประเภทและพันธุ โรงเรือน

และอุปกรณในการเลี้ยง ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงดูในระยะตาง ๆ การคัดเลือก

พันธุและผสมพันธุ  ธุรกิจและการตลาด 

Select any interesting animals or local economic 

importance animals to study by focusing on types and varieties, 

nursery and feeding equipment, steps and methods of culture at 

different stages, selection and breeding, business and marketing. 

 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5183609    การผลิตปศุสตัวอินทรีย                    3(2-2-5) 

 Organic Livestock Production  

 ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตปศุสัตวอ ินทรีย 

กระบวนการผลิตปศุสัตวดวยวิธีการตาง ๆ การวางแผนการผลติ การจัดการโรงเรือน 

การจัดการอาหารและการจัดการสิ่งแวดลอม และการตลาดปศุสัตวอินทรีย 

Definition, importance and standard of organic livestock 

production, livestock production processes in various ways, production 

planning, nursery, feeding and environment management and  

organic livestock marketing. 

5183609    การผลิตปศุสตัวอินทรีย                   3(2-2-5) 

 Organic Livestock Production  

 ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตปศุสัตวอินทรีย 

กระบวนการผลิตปศุสัตวดวยวิธีการตาง ๆ การวางแผนการผลิต การจัดการโรงเรือน 

การจัดการอาหารและการจัดการสิ่งแวดลอม และการตลาดปศุสัตวอินทรีย 

Definition, importance and standard of organic livestock 

production, livestock production processes in various ways, production 

planning, nursery, feeding and environment management and  

organic livestock marketing. 

 

ไมเปลี่ยนแปลง 

5193105    เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว                                 3(2-2-5) 

                  Animal Reproduction Technology 

สรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวเลี้ยงในฟารม กลไกควบคุมที่มีผล

ตอ กระบวนการสืบพันธุ  ปจจัยที่สงผลตอการสืบพันธุ  ระบบการผสมพันธุ 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพดานการสืบพันธุ 

Reproductive physiology of animals in farms, controlling 

mechanisms affecting reproduction process, factors affecting 

reproduction, breeding systems, reproductive technology, applying 

biotechnology to enhance the effectiveness reproduction. 

5191103    เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว                                3(2-2-5) 

                  Animal Reproduction Technology 

สรีรวิทยาการสืบพันธุของสัตวเลี้ยงในฟารม กลไกควบคุมที่มีผล

ตอ กระบวนการสืบพันธุ ปจจัยที่สงผลตอการสืบพันธุ  ระบบการผสมพันธุ 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการสืบพันธุและการประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพดานการสืบพันธุ 

Reproductive physiology of animals in farms, controlling 

mechanisms affecting reproduction process, factors affecting 

reproduction, breeding systems, reproductive technology, applying 

biotechnology to enhance the effectiveness reproduction. 
 

 

เปลี่ยนรหัสวิชา และเปลี่ยนกลุม

วิชา จากกลุมวิชาเฉพาะดาน วิชา

เทคโนโลยีเฉพาะสาขา วิชาเอก

เทคโนโลยีการผลิตสัตว เล ือก

เรียน เปนกลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน 

กลุมวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร เพื ่อใหนักศึกษามี

พ ื ้นฐานทางว ิทยาศาสตร   ใน

สาขาวิชามากข้ึน 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 5183611    ปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตสัตว                             3(0-6-3) 

  Animal Products Process Practice 

ฝกปฏิบัติดานการแปรรูปเน้ือสัตว น้ำนม และไข 

Practical laboratory in meat, milk and egg processing. 

รายวิชาใหม 

เพื่อใหมีความสอดคลองกับบริบท

ของหลักสูตร 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ   

5004921    สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ   1(0-3-2) 

  Seminar in Crop Production Technology 

  อภิปรายกลุม เสนอรายงานเก่ียวกับวิทยาการใหม ๆ เก็บรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ รวมทั้งปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว

น้ำของประเทศไทยหรือตางประเทศ  

Discuss in group, make a presentation on new technologies, 

collect various information including problems related to aquaculture 

technology in Thailand or abroad. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5061155    มีนวิทยา                                           3(2-2-5) 

 Ichthyology 

 การแบงกลุมของปลา กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของระบบตาง ๆ 

เชน ระบบหายใจ ระบบโครงสราง กลามเนื้อ การเคลื่อนไหว ระบบทางเดินโลหิต 

และระบบการสืบพันธุของปลา เปนตน 

Classification of fish species, basic concepts of anatomy 

and physiology systems such as respiratory system, musculoskeletal 

system, muscles, movement, blood circulating system and 

reproductive system of fish, etc. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5061315    นิเวศวิทยาแหลงน้ำ                  3(2-2-5) 

Aquatic Ecology   

ความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศของแหลงเลี ้ยงสัตวน้ำ วัฏจักรของสาร  

การแพรกระจายของพืชและสัตว ประชากร มลพิษในแหลงน้ำ การสงวนทรัพยากร 

และการศึกษานอกสถานท่ี 

Definition, importance, relationship between living things 

and environment in ecosystem, especially the aquatic ecosystem, 

biogeochemical cycle, distribution of plants and animals, population, 

pollution in water resources, resource conservation, and field trips. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5062158    เทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ             3(2-2-5) 

 Biotechnology in Aquaculture 

 ความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพตอการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การ

คัดเลือกพอแมพันธุ วิธีการและเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับการเพาะพันธุ 

การอนุบาล และการเลี้ยงสัตวน้ำ  

Importance of biotechnology for aquaculture, broodstock 

selection, methods and biotechnology involved in breeding, nursing 

and aquaculture. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5062212    โภชนาการสัตวน้ำ                                 1(1-0-2) 

 Aquatic Animal Nutrition 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5062213 ปฏิบัติการโภชนาการสัตวนำ้ 

Co-requisite :  5062213 Aquatic Animal Nutrition Laboratory                

 ความตองการสารอาหารของสัตวน้ำ คุณคาทางโภชนาการของ

อาหารสัตวน้ำ รูปแบบของอาหารสัตวน้ำ การสรางสูตรอาหารเพ่ือการเลี้ยงสัตว

น้ำ การใหอาหารสัตวน้ำ และมาตรฐานในการผลิตอาหารสัตวน้ำสำเร็จรูป 

Nutrient requirements of aquatic animals, nutritional 

value of aquatic animal feed, types of aquatic animal feed, feed 

formulations for aquatic animal feeding and standard of aquatic 

animal feed production. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5062213    ปฏิบัติการโภชนาการสัตวน้ำ         2(0-4-2) 

  Aquatic Animal Nutrition Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5062212 ปฏิบัติการโภชนาการสัตวนำ้ 

Co-requisite : 5062212 Aquatic Animal Nutrition   

 ฝกวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการสัตวน้ำ การตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตวน้ำ การคำนวณสูตรอาหารสัตวน้ำ การผลิต

อาหารสัตวน้ำและการใหอาหารสัตวน้ำ 

Practical laboratory in aquatic animal nutrition analysis, 

quality inspection of raw materials for aquatic animal feed 

production, calculation of aquatic animal feed formula, aquatic 

animal feed production and aquatic animal feeding. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5062313    คุณภาพน้ำและการจัดการ                      1(1-0-2) 

 Water Quality and Management   

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5062314 ปฏิบัติการคุณภาพน้ำและการจัดการ 

Co-requisite :  5062314 Water Quality and Management Laboratory 

 คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เทคนิคการวิเคราะหคุณภาพน้ำ 

และการจัดการคุณภาพน้ำใหเหมาะสม 

Water quality for aquaculture, techniques for water 

quality analysis and water quality management. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5062314    ปฏิบัติการคุณภาพน้ำและการจัดการ   2(0-4-2) 

 Water Quality and Management Laboratory  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5062313 คุณภาพน้ำและการจัดการ 

Co-requisite : 5062313 Water Quality and Management 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหคุณภาพน้ำทั้งทางดานกายภาพ เคมี 

และชีววิทยา การใชจุลินทรียในการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ ระบบน้ำหมุนเวียนและ 

การจัดการ 

Practice water quality analysis in terms of physical, 

chemical and biological aspects, microbes usage in aquaculture, the 

circulating water system and management. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

 

 
 

  



224 

     

224 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5062411    โรคและปรสิตสัตวน้ำ                1(1-0-2) 

  Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5062412  ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตวน้ำ 

Co-requisite : 5062412 Diseases and Parasites of Aquatic  

     Animals Laboratory 

 ความหมาย ความสำคัญ ปจจัยที ่กอใหเกิดโรค ชนิด ลักษณะ 

อาการ การปองกัน การกำจัด การรักษาโรคและปรสิตท่ีสำคัญ 

Definition, importance, factors affecting diseases and 

parasites of aquatic animals, types, characteristics, clinical signs, 

prevention, elimination, therapy of important parasites and diseases. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5062412    ปฏิบัติการโรคและปรสิตสัตวน้ำ              2(0-4-2)  

  Diseases and Parasites of Aquatic Animals Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5062411 โรคและปรสิตสัตวน้ำ 

Co-requisite : 5062411 Diseases and Parasites of Aquatic Animals 

ฝกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสัตวน้ำเบื้องตน การตรวจและแยก

เชื้อปรสิตและแบคทีเรียในสัตวน้ำ เทคนิคการยอมสีแกรมแบคทีเรียและเทคนิค 

การเก็บ องคประกอบของเลือดสัตวน้ำ การทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ  

การตรวจสอบสุขภาพสัตวน้ำดวยวิธีการทางเน้ือเยื่อวิทยา และทางอณูชีววิทยา 

Practice basic marine biology examination, examination and 

separation of parasite and bacteria in aquatic animals, gram-staining 

techniques and techniques for collection, composition of aquatic 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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การเปลี่ยนแปลง 

animal blood, sensitivity testing to antibiotics, examination of aquatic 

animal health using histological methods and molecular biology. 

5063156    เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงกตอน    1(1-0-2)   

 Plankton culture technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5063157 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงกตอน 

Co-requisite : 5063157 Plankton Culture Technology Laboratory 

 ความหมายของแพลงกตอน บทบาทของแพลงกตอนในหวงโซ

อาหาร แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวที ่ใชในการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ  

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว การเก็บรักษา และ

การประยุกตใชประโยชนจากแพลงกตอน 

Definition of plankton, roles of plankton in the food chain, 

phytoplankton and zooplankton used in aquaculture,  the cultivation 

technology of phytoplankton and zooplankton, the storage and 

utilization of plankton. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063157    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงกตอน 2(0-4-2) 

  Plankton Culture Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5063156 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงกตอน 

Co-requisite : 5063156 Plankton Culture Technology 

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงกตอนพืชและ 

แพลงกตอนสัตว การเก็บรักษา และการยุกตใชประโยชนจากแพลงกตอน 

Practice cultivation technology of phytoplankton and 

zooplankton, the storage and utilization of plankton. 

 ตัดรายวิชาออก เพ่ือใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5063159    งานชางทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ       1(1-0-2) 

 Technician work in aquaculture 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5063160 ปฏิบัติการงานชางทางการเพาะเลี้ยงสตัวน้ำ 

Co-requisite : 5063160 Technician Work Laboratory in Aquaculture 

ความปลอดภัยในงานชาง ความรูความเขาใจในงานชางสาขาตาง ๆ  

เชน งานชางเชื่อมโลหะ งานชางประปาและทอสงน้ำเพื่อการเกษตร งานคอนกรีต

เสริมเหล็ก งานชางไฟฟา รวมท้ังการใชและการบำรุงรักษาเครื่องยนตขนาดเล็ก 

Job safety, knowledge and understanding in various field 

work such as welding work, plumber work and water pipe work for 

agriculture, Reinforced concrete work, electrician work, including the 

use and maintenance of small engines. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063160   ปฏิบัติการงานชางทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ             2(0-4-2) 

Laboratory for Technician work in aquaculture 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5063159 งานชางทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

Co-requisite : 5063159 Technician Work in Aquaculture 

ปฏิบัติเก่ียวกับการเช่ือมช้ินงานดวยไฟฟาและแกส การติดตั้งระบบ 

ทอสงน้ำเพื่อการเกษตร การวางผังและการหลอคอนกรีตเสริมเหล็ก การเดิน

สายไฟฟา การตอวงจรไฟฟาอยางงาย การใชและบำรุงรักษาเครื่องยนตขนาด

เล็กทางการเกษตร 

Practice on welding work with electricity and gas, 

installation of water pipes for agriculture, planning and casting of 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 



227 

     

227 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

reinforced concrete, electrical wiring, simple electrical connection, 

usage and maintenance of small agricultural engines. 

5064615    การแปรรูปสัตวน้ำ                   1(1-0-2) 

 Processing Aquatic Animal Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5062616 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปสัตวน้ำ 

Co-requisite : 5064616 Processing Aquatic Animal Processing Laboratory 

หลักการ วิธีการแปรและกระบวนการแปรรูปสัตวน้ำ การใชเศษสิ่ง

เหลือใชจากการแปรรูปสัตวน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด มาตรฐานโรงงานแปรรูป

สัตวน้ำ  

Principles, methods, and processes of aquatic animal 

processing, utilization of aquatic animal processing by-product and 

standard of aquatic animal processing plant. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5064616    ปฏิบัติการการแปรรูปสัตวน้ำ        2(0-4-2) 

 Processing Aquatic Animal Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5062615 เทคโนโลยีการแปรรูปสัตวน้ำ    

Co-requisite : 5064615 Processing Aquatic Animal        

ปฏิบัติการการใชความรอน ความเย็น สารเคมี และวิธีการอ่ืน ๆ ใน

การ แปรรูปสัตวน้ำ ปฏิบัติการแปรรูปสัตวน้ำในทองถ่ิน ปฏิบัติการการออกแบบ

โรงงานแปรรูปสัตวน้ำตามมาตรฐานโรงงาน 

Practice thermal processing, refrigeration, chemical, and 

other ways in aquatic animals processing, production of local aquatic 

animal products and aquatic animal processing plant design. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5064901    เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ำ   3(3-0-6) 

  Genetics Improvement of Aquatic Animal Technology 

  พันธุศาสตรเชิงคุณภาพและปริมาณของสัตวน้ำ เทคโนโลยีชีวภาพ 

และการคัดเลือกเพ่ือปรับปรุงลักษณะท่ีตองการและสำคัญทางเศรษฐกิจ 

Qualitative and quantitative genetics of aquatic animals, 

biotechnology and selection for genetic improvement and 

economical importance. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

กลุมวิชาเลือกเฉพาะแขนง 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  

5003904    พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตพืช       3(2-2-5) 

 Research Basic in Crop Production Technology 

 ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบขายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

การกำหนดหัวขอวิจัย การนิยามปญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ

อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย  ตลอดจน 

การฝกการเขียนเคาโครงงานวิจัย  

Research methodology and scope of research based on 

agricultural technology, finding research topics, stating research 

problems and research methodology, conclusion and discussion, writing 

research, research evaluation and practicing research proposal.  

 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5013105    การผลิตปุยอินทรีย               3(2-2-5) 

 Organic Fertilizer Production  

 ความหมาย ความสำคัญของปุยอินทรีย ขั้นตอนและเทคนิคการใช

เครื ่องมือ อุปกรณ และวัสดุเหลือใชในทองถิ ่นเพื ่อนำมาผลิตปุ ยอินทรีย  

การนำปุยอินทรียไปใชประโยชน โดยประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาได

อยางเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบรรจุภัณฑ  

การคำนวณคาใชจาย การจัดจำหนายและการประเมินผล  

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5013206    ความอุดมสมบูรณของดิน         3(2-2-5) 

 Soil Fertility 

 ปจจัยที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร ประโยชน 

ความสัมพันธของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของพืช บทบาทของจุลินทรียดิน

ตอความอุดมสมบูรณของดิน การใสปูน การใสปุยและวัสดุอื่น ๆ การแกปญหา

เก่ียวกับความอุดมสมบูรณของดิน 

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5014606    เทคโนโลยีการปลูกพืชไรดิน              3(2-2-5) 

 Soilless Culture Technology  

 ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของการปลูกพืชไรดิน ระบบ

การปลูกพืชไรดิน ปจจัยที่สงผลตอการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไรดิน 

สารละลายและการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช การปลูก การจัดการพืชไร

ดินและการตลาด 

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5112104    การจัดการน้ำเพ่ือการผลิตพืช         3(2-2-5) 

 Water Management Technology for Crop Production 

 ความหมายและความสำคัญของการจัดการน้ำเพื ่อการผลิตพืช 

ความสัมพันธระหวางน้ำ ดิน และพืช ระบบการใหน้ำแกพืช การผลิตพืชโดยใช

เทคโนโลยีการใหน้ำท่ีทันสมัย และการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับระบบน้ำเพ่ือ

การผลิตพืช 

Definition and importance of water management for crop 

production, relationship of water, soil and plants, irrigation systems, 

crop production with modern irrigation technologies and running a 

business on irrigation systems for crop production. 

 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5163106    พืชเศรษฐกจิภาคใต                      3(2-2-5) 

 Economic Crops of Southern Thailand 

 ความสำคัญของพืชเศรษฐกิจหลักภาคใต อาทิ เชน ยางพารา ปาลม

น้ำมัน ไมผล และพืชไร ชนิด แหลงปลูก เทคโนโลยีในการปลูกและดูแล

รักษา การจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว การ

แปรรูป และการตลาด 

Importance of major economic crops of Southern 

Thailand, such as para rubber, oil palm, fruit crops and field crops, 

species, planting areas, cultivation and treatment technologies, plant 

pest management, harvesting and post-harvesting technologies, 

processing and marketing. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5163107    พืชทองถิ่นและการใชประโยชน           3(2-2-5) 

 Application of Growth Regulators for Crop Production     

 พันธุ พ ืชกับวิถ ีช ีว ิตคนไทยตั ้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปจจัยสี่ 

ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา อนุกรมวิธานพืชและพฤกษศาสตรเบื้องตน  

ภูมิปญญาที ่เกี ่ยวของกับพันธุ พืชที ่สำคัญของคนไทย ปญหาและแนวทาง

แกปญหาความหลากหลายของพืชทองถ่ินท่ีลดลง  

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. 

  ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5163108    การประยุกตใชสารควบคุม              3(2-2-5) 

 การเจริญเติบโตเพ่ือการผลิตพืช  

 Application of Growth Regulators for Crop Production 

 ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและชนิดของสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช ลักษณะและคุณสมบัติของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแต

ละกลุม การใชประโยชนสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือการผลติพืชเศรษฐกิจ และผล

ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชตอสภาพแวดลอม 

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5163406    การผลิตและการจัดการกลวยไม           3(2-2-5) 

 Production and Management of Orchid 

 ประวัติและการพัฒนาการเลี ้ยงกลวยไม การจำแนกชนิดของ

กลวยไม ปจจัยที่สงตอการเจริญเติบโตของกลวยไม  โรงเรือน วัสดุเพาะเลี้ยง

กลวยไม การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและวิทยาการหลัง 

การเก็บเก่ียวและการตลาด 

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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การเปลี่ยนแปลง 

5163605    การผลิตยางพารา                  3(2-2-5) 

 Rubber Production  

 การวางแผนการผลิตยางพารา การบันทึกขอมูลการผลิต คุณสมบัติ 

ของพื้นที่ปลูกและการเตรียมพื้นที่ การขยายพันธุ การเตรียมกลายาง วิธีการปลูก 

การเขตกรรม การดูแลรักษา การปองกันกำจัดศัตรูยางพารา การปรับปรุงความอุดม

สมบูรณของดิน การปลูกพืชรวมและแซมยางพารา การกรีดยาง การแปรรูป การใช

ประโยชน 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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5163802    การผลิตปาลมน้ำมนั                  3(2-2-5) 

 Oil Palm Production  

 ความหมายและความสำคัญของปาลมน้ำมัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

พันธุปาลมน้ำมัน การเลือกพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

การแปรรูปและการตลาด 

Definition and importance of oil palm, botanical characteristic 

varieties, planting area selection, cultivation, treatment, harvesting, 

processing and marketing. 

 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5173413    เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช     3(2-2-5) 

 Plant Tissue Culture Technology 

 ความหมาย ความสำคัญ เครื่องมือและเทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื ่อพืช 

ปจจัยที ่ส งผลตอการเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อพืชในหลอดทดลอง การเลี ้ยงโพรโตพลาส  

การปรับปรุงพันธุ พืชในหลอดทดลอง การประยุกตใชการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ 

ในงานดานตาง 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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5173414    การผลิตเห็ด                    3(2-2-5) 

 Mushroom Production  

 ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด การจำแนกชนิดของเห็ดที่สำคัญของ

ประเทศไทย เทคนิคการเตรียมเชื้อและกอนเชื้อ โรงเรือนและสภาพที่เหมาะสมตอ

การเจริญเติบโตของเห็ด การผลิตเห็ดในระดับการคาและอุตสาหกรรม วิธีการเก็บ

รักษา การแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Biological properties of mushroom, classification of 

mushroom, types of mushroom in Thailand, spawn and infected 

mushroom preparation techniques, nursery and proper conditions for the 

growth of mushroom, commercial and industrial mushroom production, 

storage, processing, packaging, and field trips. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5173415    ชีวภัณฑพืช                             3(2-2-5) 

 Plant Bio-product  

 ความหมาย ความสำคัญของชีวภัณฑพืช ประเภทของสารออกฤทธ์ิ 

การเก็บ การเตรียม และการสกัดตัวอยางพืช เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑพืชและ

การใชประโยชน เชน ชีวภัณฑเพื ่อใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร

สุขภัณฑและสารกำจัดศัตรูพืช 

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. 
 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5173416    ผลิตภัณฑจุลินทรีย                  3(2-2-5) 

 Microbial Product  

 เทคโนโลยีการคัดเลือก การเพิ่มจำนวนจุลินทรียที ่มีประโยชน 

ทางการเกษตร การพัฒนา การเตรียม การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑและ

จุลินทรียในรูปแบบของเหลวและของแข็ง  

Selection Technologies, increasing number of beneficial 

microorganisms for agriculture, development, preparation, 

microbial product evaluation: liquid and solid form.  
 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5173417    การผลิตพืชอินทรีย                   3(2-2-5) 

 Organic Plant Production  

 ความหมาย ความสำคัญ และมาตรฐานการผลิตพืชผักอินทรีย 

กระบวนการผลิตพืชผักดวยวิธีการตาง ๆ การวางแผนการผลิต การจัดการดิน 

น้ำและศัตรูพืช การเก็บเก่ียว วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและการตลาด 

Definition, importance and standard of organic vegetable 

production, various vegetable production processes, production 

planning, soil, water and pest managements, harvesting, post-

harvesting and marketing. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5203106    การตลาดสินคาเกษตร                  3(3-0-6) 

 Agricultural Marketing  

 หลักการตลาด การจัดการตลาดสินคาเกษตร ลักษณะพิเศษของ

สินคาเกษตร รวมทั้งลักษณะการผลิตและการบริโภค ประเภทตาง ๆ ของตลาด

และการกำหนดราคาสินคาในแตละตลาด หนาท่ีของสถาบันการตลาดท่ีสงผลตอ

การวิเคราะหสวนเหลื่อมการตลาดและวิถีการตลาด การวางแผนการตลาด การ

รวมกลุ มของเกษตรกรเพ่ือผลในการสรางอำนาจตอรองทางการตลาดและ

บทบาทของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการตลาดสินคาเกษตร 

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 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

group formation for marketing negotiation and roles of government 

in agricultural commodity marketing. 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว  เปลี่ยนแปลง 

5003112    กฎหมายเกี่ยวกับสัตวและการปศุสัตว   3(3-0-6) 

 Laws Concerning Animals and Livestock  

กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสัตวและปศุสัตวที่เกี่ยวกับ  

การเลี ้ยง การฆา การจำหนาย การเคลื ่อนยายสัตวข ามเขต การสงออกและ 

การนำเขาประเทศ พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา และพระราชบัญญัติ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

Laws and act of animal and livestock concerning animal 

husbandry, killing, selling, transporting animals across state lines, 

exporting and importing, wildlife preservation and protection act and 

other related acts. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5003905    พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว             3(2-2-5) 

  Basic Research in Animal Production Technology  

 ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบขายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 

การกำหนดหัวขอวิจัย การนิยามปญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ

อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย ตลอดจนการฝก

การเขียนเคาโครงงานวิจัย  

Research methodology and scope of research based on 

agricultural technology, finding research topics, stating research 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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การเปลี่ยนแปลง 

problems and research methodology, conclusion and discussion, writing 

research, research evaluation and practicing research proposal. 

5163703    เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว     3(2-2-5)  

 Forage Crop Production Technology 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกประเภท ชนิดของพืชอาหารสัตว  การใช

ประโยชนจากพืชอาหารสัตว ล ักษณะทางพฤกษศาสตร คุณคาทางอาหาร   

การปลูกสรางและการจัดการทุงหญาและถัว่ การบำรุงรักษาทุงหญา การเก็บเกี่ยว 

และการถนอมพืชอาหารสัตว การเก็บรวบรวมตัวอยางอาหารสัตวตาง ๆ  

Practice classifications and types of forage crops, the 

utilization of forage crops, botanical characteristics, nutritive value, 

establishment and management of pasture and legume, pasture 

maintenance, harvesting and preserving forage crops, samples collection 

of various animal feeds. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5183103    เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมไกไข           1(1-0-2) 

 Production and Farm Management  

 Technology of Laying Hens 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181604 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite : 5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการ

จัดการฟารมไกไข 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Co-requisite : 5183104 Laying Hens Production and Farm 

Management Technology  Laboratory  
 ความสำคัญและสภาพการผลิตไกไขเนื ้อภายในประเทศและ

ตางประเทศ การผลิตไกไขที่เปนการคาโดยเนนความเหมาะสมกับทองถิ่น พันธุ 

การคัดเลือก โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร ระบบการจัดการ

ฟารมไกไขแบบตาง ๆ ปจจัยที่สงผลตอการจัดการฟารม การวางแผนการผลิต  

การบริหารและการจัดการดานเทคนิคการเลี ้ยงในระยะตาง ๆ ธุรกิจและ

การตลาดไกไข 

The importance and laying hen production condition in 

domestic and international economy, commercial laying hen 

production focusing on the suitability of the local, varieties,  selection,  

laying hen housing and equipment, feed and feeding, various systems 

of laying hen farm management, factors affecting farm management, 

production planning, administration and management of farming 

techniques at different stages, laying hen business and marketing. 

5183104    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมไกไข 2(0-4-2) 

 Production and Farm Management Technology  

 of  Laying Hens Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5183103 เทคโนโลยีการผลติและการจัดการฟารมไกไข 

Co-requisite :  5183103 Laying Hens Production and Farm 

Management Technology  

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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การเปลี่ยนแปลง 

 ฝกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหาร

และการใหอาหารและเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ ในไกไข 

Practice selection, breeding, laying hen housing and 

equipment, feed and feeding and farming techniques at different 

stages of laying hen. 

5183305    เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมโคนม          1(1-0-2)          

 Production and Farm Management Technology  

 of Dairy Cattle 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 5181604 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

Pre-requisite :  5181603 Animal Production and Farm 

Management Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5183306 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและ 

การจัดการฟารมโคนม 

Co-requisite : 5183306 Dairy Cattle Production and Farm 

Management Technology Laboratory 

 ความสำคัญและสภาพการผลิตโคนมเนื้อภายในประเทศ การผลิต

โคนมท่ีเปนการคาโดยเนนความเหมาะสมกับทองถ่ิน พันธุ การคัดเลือก โรงเรือน

และอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร ระบบการจัดการฟารมโคนมแบบตาง ๆ 

ปจจัยที่สงผลตอการจัดการฟารม การวางแผนการผลิต  การบริหารและการ

จัดการดานเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ ธุรกิจและการน้ำนมและตลาด 

The importance and dairy cattle production condition in 

domestic economy, commercial dairy cattle production focusing on the 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

suitability of the local, varieties,  selection,  dairy cattle housing and 

equipment, feed and feeding, various systems of dairy cattle farm 

management, factors affecting farm management, production planning, 

administration and management of farming techniques at different 

stages, milk management and marketing. 

5183306    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมโคนม    2(0-4-2) 

 Production and Farm Management Technology  

 of Dairy Cattle Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกนั : 5183305 เทคโนโลยีการผลติและการจัดการฟารมโคนม 

Co-requisite : 5183305 Dairy Cattle Production and Farm 

Management Technology  

 ฝกปฏิบัติการคัดเลือก การผสมพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหาร

และการใหอาหารและเทคนิคการเลี้ยงในระยะตาง ๆ ในโคนม 

Practice selection, breeding, dairy cattle housing and 

equipment, feed and feeding and farming techniques at different 

stages of dairy cattle. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5183606    โรงเรือนและอุปกรณเพ่ือการผลิตสัตว   3(2-2-5) 

 Housing and Equipment for Animal Production 

 รูปแบบโรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยงสัตวชนิดตาง ๆ การพิจารณา

ท่ีตั้งฟารม การสรางโรงเรือนและอุปกรณใหสามารถใชแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด การกำหนดตำแหนงระบบการกำจัดของเสียจากสัตวการกำหนดเสนทาง 

การขนสงในฟารมปศุสัตว การประเมินราคาตนทุนของสิ่งกอสรางโรงเรือนสำหรับ

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

เลี้ยงสัตว การศึกษาเปรียบเทียบโรงเรือนและอุปกรณตาง ๆ ของโรงเรือนระบบเปด

และระบบปด การคำนวณคาตาง ๆ ที่สงผลตอระบบควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือน

ระบบปด 

Housing models and various equipment for animal 

husbandry, farm location consideration, building nursery and 

equipment for the effective usage, positioning animal waste systems, 

positioning the route of transportation in livestock, evaluating the costs 

of building nursery for animals, a comparative study of nursery and 

equipment in open and closed systems, calculating various values 

affecting temperature control system of closed system nursery. 

5193308    การผลิตสัตวและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย                3(2-2-5) 

 Animal Production and Safety Animal Products 

 ระบบการผลิตสัตวที่ปลอดภัย มาตรฐานฟารม มาตรฐานผลผลิต

เนื้อ นม ไข โรคและเชื้อจุลชีพที่เกี่ยวของกับการผลิตสัตวและผลิตภัณฑสัตว  

การใชสารเคมีในการเลี ้ยงสัตว สารตกคางและสารพิษปนเป อน การตรวจ

ผลิตภัณฑสัตว 

The safety systems of animal production, the standard of 

farms, standard production of meat, milk, eggs, diseases and 

microorganisms concerning animal production and animal products, 

chemical usages in animal husbandry, residue and toxic 

contaminants, examination of animal products. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5193309    เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว        1(1-0-2) 

 Meat Processing Technology 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5193310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว 

Co-requisite : 5193310 Meat Processing Technology Laboratory 

 ชนิดและองคประกอบของเนื้อสัตว การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลัง

การตาย หลักการการแปรรูปผลิตภัณฑเนื้อสัตวชนิดตาง ๆ การควบคุมคณุภาพ 

การบรรจุ การเก็บรักษา 

 Type and composition of meat, quality change after 

slaughter, principles of meat products processing, quality control, 

packaging, shelf storage. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5193310    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว                2(0-4-2) 

 Meat Processing Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5193309 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว  

Co-requisite :  5193309 Meat Processing Technology 

 ฝกปฏิบัติดานการแปรรูปเนื ้อสัตว การควบคุมคุณภาพ ไดแก 

ผลิตภัณฑเนื ้อประเภทบดหยาบ ผลิตภัณฑเนื ้อประเภทบดละเอียดอิมัลช่ัน 

ผลิตภัณฑเน้ือประเภทหมัก และผลิตภัณฑเน้ือท่ีผานการทำแหง เปนตน 

Practical laboratory in meat processing, quality control such 

as ground meat products, emulsion meat products, cured meat 

products and dried meat product, etc. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5193311    เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม           1(1-0-2) 

 Milk Processing Technology  

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5193312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม 

Co-requisite :  5193312 Daily Processing Technology Laboratory 

 องคประกอบของน้ำนม หลักการการแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ 

การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาน้ำนม   

Milk composition, principles of dairy product processing in 

different types, quality control and dairy storage. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5193312    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม    2(0-4-2) 

Milk Processing Technology Laboratory 

รายวิชาท่ีเรียนควบคูกัน : 5193311 เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม  

Co-requisite:  5193311 Dairy Processing Technology 

ฝกปฏิบัติดานการแปรรูปผลิตภัณฑนมชนิดตาง ๆ  เชน น้ำนม

พรอมดื่ม ไอศกรีม โยเกิรต การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาน้ำนม  

Practical laboratory in dairy product processing such as 

pasteurized dairy, ice-cream, yoghurt, quality control and dairy storage. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5193313    เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากสัตว    3(2-2-5) 

 Animal Waste Management Technology  

 คุณสมบัติของของเสียจากสัตว ปญหามลภาวะที่เกิดจากการเลี ้ยง

สัตว ลักษณะของเสีย ระบบการจัดการและกรรมวิธีในการกำจัด  การนำของเสียไป

ใชประโยชน  ปญหาการใชของเสียจากสัตวและแนวทางในการแกไข การผลิต

พลังงานทดแทนจากของเสียจากสัตว และการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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การเปลี่ยนแปลง 

Properties of animal wastes, the pollution problems from 

animal husbandry, waste characteristics, waste management systems 

and methods, waste usage, problems of animal waste usage and 

solutions, renewable energy production from animal wastes and 

reduction of greenhouse gas emission. 

5204103    ตลาดธุรกิจปศุสัตว                 3(3-0-6) 

Livestock Business Marketing  

สถานการณตลาดและปริมาณปศุสัตวในประเทศไทย ราคา อุปสงค 

และอุปทานของปศุสัตว การวิเคราะหตนทุนการผลิต การวิเคราะหประสิทธิภาพ

การผลิต การดำเนินธุรกิจปศุสัตวและกิจการสหกรณ ตลาดปศุสัตวทองถิ่นและ

ตลาดในประเทศ วิธีปรับปรุงการตลาด 

Market places and livestock quantity in Thailand, prices, 

demand and supply of livestock, production cost analysis, 

production efficiency analysis, livestock business and cooperative 

business, local livestock markets and domestic markets, ways of 

marketing improvement. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ   

5003906    พ้ืนฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ         3(2-2-5) 

 Research Basic in Aquatic Production Technology  

 ระเบียบวิธีการวิจัยและขอบขายการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร  

การกำหนดหัวขอวิจัย การนิยามปญหาและวิธีดำเนินการวิจัย การสรุปและ

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

อภิปรายผล การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลงานวิจัย  ตลอดจนการฝก

การเขียนเคาโครงงานวิจัย  

Research methodology and scope of research based on 

agricultural technology, finding research topics, stating research 

problems and research methodology, conclusion and discussion, writing 

research, research evaluation and practicing research proposal.  

5061174    ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    3(2-2-5) 

 Life Safety in the Water for Aquaculture 

 ความรูเก่ียวกับความปลอดภัยทางน้ำ สภาพแหลงน้ำและจุดเสี่ยงท่ี

จะทำใหเกิดอันตรายทางน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอด 

ในน้ำ การวายน้ำพ้ืนฐานและการใหความชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ำ 

Basic concepts of safety in water, conditions of water 

resources and the risk to endanger the water for aquaculture, survival 

skills in water, basic swimming and assisting water victims. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063163    การเพาะพันธุปลา                  3(2-2-5) 

 Fish  Breeding 

 การคัดเลือก การเลี ้ยงพอแมพันธุ ปลา ระบบสืบพันธุ  หลักการ 

วิธีการเพาะพันธุ พัฒนาการของตัวออนและลูกปลา การอนุบาลลูกปลา และการ

ปรับปรุงพันธุปลา 

The selection of fish species, broodstock cultivation, 

reproductive system, principles, breeding techniques, fish larvae 

development, fish larvae nursery and improvement of fish species. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5063164    สัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลัง         3(2-2-5) 

 Invertebrate Aquatic Animals 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสัตวน้ำไมมีกระดกูสันหลงั การแบงหมวดหมู 

รูปรางลักษณะเดน การแพรกระจายของสัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลัง การรวบรวม

และเก็บตัวอยาง และการศึกษาภาคสนาม 

Basic concepts of invertebrate aquatic animals, classification, 

dominant characteristics, the distribution of invertebrate aquatic 

animals, sample collection and field study. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063165    หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ        3(2-2-5) 

 Principles of Aquaculture  

 หลักการ วิธีการที่เกี่ยวของกับการเลือกพื้นที่ ชนิดพันธุสัตวน้ำ 

วิธีการและระบบการเพาะเลี้ยง   

Principles, methods of site selection, aquatic animal 

species and cultured system and techniques. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063166    เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม    3(2-2-5)  

 Ornamental  Fish  Aquaculture Technology 

 ประเภท ลักษณะ ความเปนอยู  การคัดเลือก พอพันธุ  แมพันธุ 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โรคพยาธิและการปองกันรักษา ตลอดจนวัสดุ 

อุปกรณในการเลี้ยงปลาสวยงาม เชน ภาชนะที่ใชเลี้ยง พันธุไมน้ำที่ใชในการจัด 

ตูปลา ระบบการกรองน้ำ คุณสมบัติของน้ำ และอาหารท่ีใชเลี้ยงปลาแตละชนิด 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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 Ornamental fish species, characteristics, wellbeing, broodstock 

selection, technology for ornamental fish culture, parasite diseases 

prevention and treatment, as well as equipment used in ornamental fish 

culture such as containers, aquatic plants used in an aquarium, water 

filtration systems, water characteristics and fish feed for each species. 

5063167    เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงทะเล        3(2-2-5) 

 Marine Shrimp Culture Technology 

 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงทะเล การเลือกสถานที่ การเตรียมบอ

เพาะเลี้ยงกุงทะเล การใหอาหาร การปองกันกำจัดศัตรู การดูแลรักษา และ

การตลาดของกุงทะเลท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  

Marine shrimp aquaculture technology, site selection, pond 

preparation for marine shrimp aquaculture, feeding, pest control, 

treatment, and marketing of economically important marine shrimp. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063168    เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม   3(2-2-5) 

 Giant River Prawn Farming Technology 

 ชีวว ิทยาของกุ งก ามกราม ล ักษณะเพศ ฤดูผสมพันธ ุ วางไข  

การคัดเลือกแมกุง การเพาะฟกและการอนุบาล การพัฒนาการและการเจริญเติบโต

ของตัวออนและการเลี้ยง  

Biology of giant freshwater prawn, sex characteristics, 

breeding season, broodstock selection, hatching and nursing, 

development and growth of larvae and farming. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5063169    เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูและหอยเศรษฐกจิ            3(2-2-5) 

 Culture of Economic Crab and Molluscs Technology 

 ชีววิทยาของปูและหอยท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แหลงเพาะเลี้ยง 

การจัดหาพันธุ รูปแบบการเลี้ยง ผลผลิต การปองกันกำจัดศัตรู การดูแลรักษา 

การตลาด และการจัดการคุณภาพน้ำในการเลี้ยง  

Biology of economically important crabs and mollusks, 

breeding areas, sources of offspring for cultivation, farming forms, 

production, pest control, treatment, marketing and water quality 

management in farming. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063170    การเลี้ยงสัตวน้ำแบบผสมผสาน        3(2-2-5) 

 Integrated Aquaculture  

 หลักการ วิธีการเลี้ยงสัตวรวมกับการทำเกษตรสาขาอ่ืน ๆ ประเภท

และวิธีการใชเศษเหลือทางการเกษตรเพ่ือการเลี้ยงสัตวน้ำ 

 Principles and techniques of integrated aquaculture 

combined with other agricultural activities, types and methods of 

using agricultural by-products for aquaculture 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063171    เทคโนโลยีการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืช             3(2-2-5) 

 Technology of Aquaponics 

 หลักการและการประยุกตใชเทคโนโลยีสำหรับการเลี้ยงปลารวมกับ

การปลูกพืช การเตรียมพันธุปลา การเตรียมตนกลาพืชสำหรับปลูกรวม วัสดุ 

อุปกรณ การออกแบบระบบและโรงเรือน การควบคุมดูแล  ระบบการตรวจสอบ

ปริมาณธาตุอาหารและคุณภาพน้ำเบ้ืองตน รวมท้ังกระบวนการไนตริฟเคชัน  

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 Principles and application of technology for fish farming 

together with crop cultivation, selection of fish species and seedlings for 

the integration, materials, equipment, system and greenhouse design, 

control and treatment, basic examination system of nutrient quantity 

and water quality including nitrification process. 

5063172    เร่ืองเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ   3(3-0-6) 

 Selected Topics in Aquaculture 

 หัวขอที่นาสนใจทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและนำเสนอหัวขอเรื่อง

เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

 Interesting topics in aquaculture and make a presentation 

depending on each semester. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063514    มาตรฐานฟารมและกฎหมายประมง    3(3-0-6) 

 Farm Standards and Fisheries Law 

 มาตรฐานฟาร มสัตวน้ำทั ้งในภาครัฐและภาคเอกชน ระเบียบ

กฎเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังพระราชบัญญัติและพระราชกำหนดท่ีเก่ียวของ

กับการประมง 

 Standards for aquaculture farms in both public and 

private sectors, regulations related to aquaculture, ministerial 

regulations and regulations for fisheries. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5063515    การสงเสริมการประมง                    3(2-2-5) 

 Fishery Extension 

 ความหมาย ความสำคัญ และขอบเขตของการสงเสริมการประมง  

สภาพวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบาน  รูปแบบการสงเสริมการประมง  การเขียน

โครงการ  การใชโสตทัศนูปกรณในการสงเสริม และการศึกษานอกสถานท่ี 

Definition, importance and scope of fisheries extension, 

folkways of local fishermen, kinds of fisheries extension, project 

writing, applying of multimedia in fisheries extension and field trips. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063516    การจัดการฟารมและธุรกจิการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ        3(2-2-5) 

 Farm Management and Aquaculture Business 

 หลักการท่ัวไปในการจัดการทำฟารมสัตวน้ำ การวางแผน การจัดการ

ธุรกิจ เศรษฐศาสตรสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การเขียนแผนธุรกิจ การตลาด 

ปญหาและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการจัดการฟารม 

 General principles of aquatic animal farm management, 

planning, business management, economics of aquaculture, 

a business plan writing, marketing, problems and factors affecting 

farm management. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063517    การตลาดสินคาสัตวน้ำ                     3(2-2-5) 

  Marketing of Fishery Products 

  แนวคิดเบื้องตน หลักการและบทบาทของการตลาดสินคาสตัวน้ำ 

ในยุคปจจุบัน การวางแผนกลยุทธทางการตลาด รูปแบบและชองทางการตลาด

สินคาสัตวน้ำ สภาวะการตลาดสินคาสัตวน้ำ คุณภาพและมาตรฐานของสินคา

สัตวน้ำ การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการจำหนายสินคาสัตวน้ำ 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Basic concepts, principles and roles of marketing for 

fishery products, marketing strategy planning, marketing forms and 

channels for fishery products, marketing condition of fishery 

products, qualities and standards of fishery products, new 

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

 Postharvest Technology and Handing of  

 Aquatic Animals 

 องค ประกอบทางเคม ีของส ัตว น ้ำ  การเส ื ่อมเส ียและการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตวน้ำ หลักการและวิธีที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษา

ความสดและคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว การขนสงและการเก็บรักษาสัตวน้ำ 

 Chemical composition of aquatic animals, spoilage and 

quality changes of aquatic animals, principles and methods related 

to freshness keeping and quality of aquatic animals after harvesting, 

transportation and aquatic animal storage. 

 ตัดรายวิชาออก เพ่ือใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5063618    ผลิตภัณฑสัตวน้ำพ้ืนบาน              3(2-2-5) 

 Rurelly Fishery Products 

 ชนิดของผลิตภัณฑสัตวน้ำพื้นบานในทองถิ ่น กระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑสัตวน้ำพื ้นบาน บรรจุภ ัณฑ การเก็บรักษา ความปลอดภัยใน 

การบริโภคผลิตภัณฑสัตวน้ำพื ้นบาน มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑสัตวน้ำพ้ืนบาน 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Types of local fishery products, processing of local fishery 

products, packaging, storage, consumption safety of local fishery 

products, standards and quality control of local fishery products.  

5063619    เทคโนโลยีการใชประโยชนจากสิ่งเหลือใช  3(2-2-5) 

 ทางการเกษตรและการประมง  

 Utilisation of Aquatic Animals By-Broducts Technology  

 การใชประโยชนสิ่งเหลือใชทางการเกษตรและสัตวน้ำ เพื่อกอใหเกิด

มูลคาเพ่ิมหรือไดผลิตภัณฑใหมและมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 

 Utilization of agricultural and aquatic animal by-products, 

contribute to value added or new products and economic benefits. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

กลุมวิชาโครงการ กลุมวิชาโครงงาน  

5004909    โครงรางโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        1(0-2-1) 

ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช  

Development of Professional Skill Project  

Proposal in Crop Production Technology 

นำความรูประสบการณมาประยุกตใชทำโครงการที่เกี่ยวของหรือ

นำมาใชทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและคนควาถึงปญหาทางการเกษตร

หรือทางเทคโนโลยีการเกษตรดานการผลิตพืชตามความสนใจของผูเรียน จัดทำ

แบบเสนอโครงการและสอบรางโครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติทำโครงการพิเศษ

จากคณะกรรมการ 

Apply knowledge and experiences to related projects or 

experiments in tasks, study and search for agricultural problems or 

   

 

ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

agricultural technology in crop production, preparation of proposals 

and presenting special projects for approval by the committee. 

5004910    โครงรางโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ       1(0-2-1) 

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Development of Professional Skill Project  

Proposal in Animal Production Technology 

นำความรูประสบการณมาประยุกตใชทำโครงการที่เกี่ยวของหรือ

นำมาใชทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและคนควาถึงปญหาทางการเกษตร

หรือทางเทคโนโลยีการเกษตรดานการผลิตสัตวตามความสนใจของผูเรียน จัดทำ

แบบเสนอโครงการและสอบรางโครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติทำโครงการพิเศษ

จากคณะกรรมการ 

Apply knowledge and experiences to related projects or 

experiments in tasks, study and search for agricultural problems or 

agricultural technology in animal production, preparation of proposals 

and presenting special projects for approval by the committee. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5004911    โครงรางโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ        1(0-2-1) 

ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ 

Development of Professional Skill Project  

Proposal in Aquatic Production Technology  

นำความรูประสบการณมาประยุกตใชทำโครงการที่เกี่ยวของหรือ

นำมาใชทำการทดลองในงานที่เรียน ศึกษาและคนควาถึงปญหาทางการเกษตร

หรือทางเทคโนโลยีการเกษตรดานการผลิตสัตวน้ำตามความสนใจของผูเรียน 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

จัดทำแบบเสนอโครงการและสอบรางโครงการพิเศษ เพื่อขออนุมัติทำโครงการ

พิเศษจากคณะกรรมการ 

Apply knowledge and experiences to related projects or 

experiments in tasks, study and search for agricultural problems or 

agricultural technology in aquatic production, preparation of 

proposals and presenting special projects for approval by the 

committee. 

5004912    โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตพืช      3(0-6-3) 

Development of Professional Skill Project  

in Crop  Production Technology 

ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตพืช 

วิเคราะหผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและสง

โครงการพิเศษฉบับสมบูรณท่ีผานการลงนามรับรอง 

Study and research on the special project in crop 

production, data analysis, presenting the study of the project and 

summiting the approved special project. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5004913    โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว   3(0-6-3) 

 Development of Professional Skill Project  

 in  Animal Production Technology 

 ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตสัตว 

วิเคราะหผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและสง

โครงการพิเศษฉบับสมบูรณท่ีผานการลงนามรับรอง 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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256 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

Study and research on the special project in animal 

production, data analysis, presenting the study of the project and 

summiting the approved special project. 

5004914    โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ  3(0-6-3) 

 Development of Professional Skill Project  

 in  Aquatic Production Technology 

 ศึกษาและวิจัยตามแบบเสนอโครงการพิเศษทางการผลิตสัตวน้ำ 

วิเคราะหผลการศึกษาของโครงการ รายงานผลการศึกษาของโครงการและสง

โครงการพิเศษฉบับสมบูรณท่ีผานการลงนามรับรอง 

Study and research on the special project in aquatic 

production, data analysis, presenting the study of the project and 

summiting the approved special project. 

 ตัดรายวิชาออก เพ่ือใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

 5004925   โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว           3(2-2-5)

    Project Research in Animal Production Technology 
ระเบียบการวิจ ัยและขอบขายการวิจ ัยทางโครงการวิจ ัยทาง

เทคโนโลยีการผลิตสัตว การกำหนดหัวขอโครงงานวิจัย วิธีดำเนินการทำ

โครงงานวิจัย การอภิปรายผลและการสรุปผล ฝกเขียนเคาโครงงานวิจัย ไดโครง

รางโครงงานวิจัย และนำเสนอเคาโครงงานวิจัย  

Research methodology and scope of research based on 

animal production technology, finding research topics of research 

project, research methodology, discussion and conclusion, practicing 

รายว ิชาใหม   เ พ่ือให ม ีความ

สอดคลองกับบริบทของหลักสูตร 
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257 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

research proposal, have a research project outline and present 

research outline. 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

 5004926    โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว             3(0-6-3) 

  Special Project in Animal Production Technology 

ประยุกตใชความรูและประสบการณในการทำโครงการเพื่อสราง

นวัตกรรม หรือ องคความรู  

Apply knowledge and experience in creating innovative 

projects or knowledge. 

รายวิชาใหม  

เพื่อใหมีความสอดคลองกับบริบท

ของหลักสูตร 

5002809    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ            2(1-2-3) 

ดานเทคโนโลยีการผลิตพืช  

Preparation for Professional Experience in Crop 

Production Technology  

จัดใหมีการฝกประสบการณพื้นฐานดานการผลิตพืช และเทคนิค

การใชเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร 

Provide basic professional experience training in crop 

production and techniques in using agricultural tools and equipment. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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258 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5002810    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                       2(1-2-3) 

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Preparation for Professional Experience  

in Animal Production Technology 

จัดใหมีการฝกประสบการณพื้นฐานดานการผลิตสัตว และเทคนิค

การใชเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร 

Provide basic professional experience training in animal 

production and techniques in using agricultural tools and equipment. 

5004813    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                       2(1-2-3) 

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Preparation for Professional Experience  

in Animal Production Technology 

จัดใหมีการฝกประสบการณพ้ืนฐานดานการผลิตสัตว และเทคนิค

การใชเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร 

Provide basic professional experience training in animal 

production and techniques in using agricultural tools and equipment. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  

5002811    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                       2(1-2-3) 

 ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ   

 Preparation for Professional Experience  

 in Aquatic Animal Production Technology 

 จัดใหมีการฝกประสบการณพื ้นฐานดานการผลิตสัตวน้ำและ

เทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณทางการเกษตร 

 Provide basic professional experience training in aquatic 

animal production and techniques in using agricultural tools and 

equipment.  

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

5004808      การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตพืช       6(640)                 

 Professional Experience in Crop Production Technology 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 5002809 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

ทางการผลิตพืช 

Pre-requisite : 5002809 Preparation for Professional Experience in Crop 

Production Technology 

ฝกปฏบิัติเพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพทางการผลิตพืช ในองคกร

ที่เกี่ยวของทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำรายงานและนำเสนอการ

ปฏิบัติงาน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูควบคุม 

Provide job training enhancing professional experiences in 

crop production, in agricultural organizations either public or private 

sectors, writing reports and presenting practical work experience 

approved by committee. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 

5004809    การฝกประสบการณวิชาชีพ                                 6(640) 

 ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 Professional Experience in Animal Production Technology  

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 5002810 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  

 ทางการผลิตสัตว 

Pre-requisite : 5002810 Preparation for Professional Experience in Animal   

 Production Technology     

5004814    การฝกประสบการณวิชาชีพ                                 3(640) 

  ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Professional Experience in Animal Production Technology 

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน: 5004813 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

Pre-requisite: 5004813 Preparation for Professional Experience in 

Animal Production Technology  

เปลี่ยนรหัสวิชาและจำนวนหนวยกิต 

เพื ่อใหสอดคลองกับบริบทของ

หลักสูตร 



260 

     

260 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

 ฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณวิชาชีพทางการผลิตสัตวในองคกร

ที่เกี่ยวของทางเกษตร ทั้งภาครัฐหรือเอกชน มีการทำรายงานและนำเสนอการ

ปฏิบัติงานโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูควบคุม 

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. 

ฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสบการณวิชาชีพทางการผลิตสัตวในองคกร

ที่เกี่ยวของทางเกษตร ทั้งภาครัฐหรือเอกชน มีการทำรายงานและนำเสนอการ

ปฏิบัติงานโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูควบคุม 

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. 

5004810    การฝกประสบการณวิชาชีพ                                 6(640) 

 ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ  

       Professional Experience in Aquatic Animal   

 Production Technology 

รายวิชาที่เรียนผานมากอน : 5002811 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  

 ทางการผลิตสัตวน้ำ 

Pre-requisite : 5002811 Preparation for Professional Experience in  

Aquatic Animal Production Technology 

 ฝกปฏิบัติเพื ่อเพิ ่มประสบการณวิชาชีพทางการผลิตสัตวน้ำใน

องคกรที่เกี ่ยวของทางเกษตร ทั้งภาครัฐ หรือเอกชน มีการทำรายงานและ

นำเสนอการปฏิบัติงาน โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูควบคุม 

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. 

 ตัดรายวิชาออก เพื่อใหสอดคลอง

กับบริบทของหลักสูตร 
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261 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

กลุมสหกิจศึกษา กลุมสหกิจศึกษา  

7003507    การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา   3(2-2-5) 

 Cooperative Education Preparative 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ี

เกี ่ยวของ ความรู พื ้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู พื ้นฐานใน 

การปฏิบัต ิงาน การสื ่อสาร และมนุษยสัมพันธการพัฒนาบุคลิกภาพ 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. 

7314801 การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา                          2(1-2-3) 

            ดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

            Cooperative Education Preparation in Animal     

            Production Technology 

กิจกรรมการเตรียมความพรอมของผูเรียนในการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

โดยใหความรูเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบขอบังคับ กระบวนการสหกิจ

ศึกษา ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ เทคนิคการนำเสนอ และการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 

Activities to prepare learners in cooperative education. 

Knowledge of principles, concepts, regulations, Co-operative 

education process, Fundamentals of practice,Communication, 

relationship, Personality development, Presentation techniques, and 

Co-operative study performance report writing. 
 

เปลี ่ยนรหัสวิชา ชื ่อวิชา จำนวน

หนวยกิต และคำอธิบายรายวิชา 

เพื ่อใหสอดคลองกับบริบทของ

หลักสูตร 



262 

     

262 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญ/เหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

7004507    สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร                  6(640) 

 Cooperative Education for Agricultural Technology  

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 7003507 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

Pre-requisite : 7003507 Cooperative Education Preparative for 

Agricultural Technology  

 การปฏิบัติงานในลักษณะเสมือนพนักงานตามโครงการที่ไดรับ

มอบหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ 

 Working practice as a temporary employee, according to 

assigned projects, including reports and presentations.  

7314802 สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว                      6(640) 

Cooperative Education in Animal Production Technology  

รายวิชาท่ีเรียนผานมากอน : 7314801 การเตรียมความพรอม 

                                  สหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

Pre-requisite : 7314801 Cooperative Education Preparation in 

Animal Production Technology 

การปฏิบ ัต ิงานเต ็มเวลาในลักษณะพนักงานชั ่วคราวในสถาน

ประกอบการ สามารถเรียนรูปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกร การทำงานรวมกับ

ผูอื่น การแกปญหาในการทำงาน สามารถจัดทำรายงาน นำเสนอความกาวหนา 

และผลสำเร็จของโครงงานที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนสามารถการนำความรู

ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกตใช 

Full-time operations.  Able to learn to adapt to the 

corporate culture. Working with Colleague. Solving problems in work. 

Prepare reports. Present the progress and the assigned project. Able 

to apply knowledge to apply. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา และ

คำอธิบายรายวิชา เพ่ือให

สอดคลองกับบริบทของหลักสูตร 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว  
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ภาคผนวก ซ 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

ลำดับท่ี  1     นายครวญ บัวคีร ี

ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตสัตว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546 

ปริญญาโท วท.ม. เกษตรศาสตร (สัตวบาล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536 

ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2533 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

ครวญ บัวคีรี, มงคล เทพรัตน และธัญจิรา เทพรัตน. (2561). การพัฒนาการผลิตไกเบตงในเชิงพาณิชยของ

เกษตรกรในอำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระวรุณ. 15(1). มกราคม – 

มิถุนายน 2561. 8 หนา, 130 - 137. TCI(1). 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ  

ครวญ บัวคีรี, ปาริฉัตร คงดำ, ตัสนีม อูเซ็ง, ทวีศักดิ์ ทองไฝ และมงคล เทพรัตน. (2565). ผลการใชผักตบชวา

ปนผสมเอนไซมไฟเตสในสูตรอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของเปดเทศกบินทรบุรี. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33. 22-23 สิงหาคม 2565. 

โรงแรมทวินโลตัส, นครศรีธรรมราช. 8 หนา, 667-674. 

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน) 

1. วิชาหลักการผลิตสัตว  

2. วิชาอาหารและการใหอาหารสัตว 

3. วิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว 

4. วิชาการผลิตและการจัดการฟารมไกเนื้อ 

5. วิชาเทคนิคการเลี้ยงสัตวเฉพาะอยาง  

6. วิชาการวิเคราะหอาหารสัตว 

7. วิชาการผลิตปศุสัตวอินทรีย  
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับท่ี 2    นายมงคล เทพรัตน 

ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2555 

ปริญญาโท วท.ม. สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  2542 

ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 

2538 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

ครวญ บัวคีรี, มงคล เทพรัตน และธัญจิรา เทพรัตน. (2561). การพัฒนาการผลิตไกเบตงในเชิงพาณิชยของ

เกษตรกรในอำเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา. วารสารเกษตรพระวรุณ. 15(1). มกราคม – 

มิถุนายน 2561. 8 หนา, 130 - 137. TCI(1). 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 

ครวญ บัวคีรี, ปาริฉัตร คงดำ, ตัสนีม อูเซ็ง, ทวีศักดิ์ ทองไฝ และมงคล เทพรัตน. (2565). ผลการใชผักตบชวา

ปนผสมเอนไซมไฟเตสในสูตรอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของเปดเทศกบินทรบุรี. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 33. 22-23 สิงหาคม 2565. 

โรงแรมทวินโลตัส, นครศรีธรรมราช. 8 หนา, 667-674. 

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน) 

1. วิชาการปรับปรุงพันธุสัตว 

2. วิชาการผลิตและการจัดการฟารมสุกร 

3. วิชาการวางแผนการทดลอง 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับท่ี 3    นางสาวปยะนันท  นวลหนูปลอง  

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตรอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2563 

ปริญญาโท วท.ม. สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2550 

ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2545 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

อิทธิพร แกวเพ็ง, รสกมล หมูดหย,ี ปยะนันท นวลหนูปลอง และนัทวุฒิ รังสี. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ

ไกเบตงตุนสมุนไพรจีน. วารสารวิชชา. 38(2). กรกฎาคม-ธันวาคม 2562. 13 หนา, 80-92. TCI(1).  

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 

เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี, ปยะนันท นวลหนูปลอง, จีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์ และนัสวัล บุญวงศ. (2561). รูปแบบการเลี้ยง

ไกเบตงของเกษตรกรในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ

สัตวศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี 7. 22-24 สิงหาคม 2561. โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม. 7 หนา, 872-878. 

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน) 

1. วิชาหลักการผลิตและการจัดการฟารมสัตว  

2. วิชาการผลิตและการจัดการฟารมสัตวปก  

3. วิชาการผลิตสัตว 

4. วิชาการปรับปรุงพันธุสัตว  

5. วิชาการผสมเทียม  

6. วิชาการฟกไขและการจัดการโรงฟก  

7. วิชาหลักการผลิตสัตว  

8. วิชาเทคนิคการปรับปรุงพันธุสัตว  

9. วิชาการผลิตและการจัดการฟารมโคนม  

10. วิชาคณิตศาสตร  

11. วิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 

12. วิชาสัมมนาทางการเกษตร  

ประสบการณการทำงาน 
ชวงป พ.ศ. ตำแหนง หนวยงาน 

2551-2552 นักวิชาการ บริษัทอาหารสัตว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับท่ี 4   นายทวีศักดิ์  ทองไฝ 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2544 

ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2539 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ 

ครวญ บัวคีรี, ปาริฉัตร คงดำ, ตัสนีม อูเซ็ง, ทวีศักดิ์ ทองไฝ และมงคล เทพรัตน. (2565). ผลการใชผักตบชวา

ปนผสมเอนไซมไฟเตสในสูตรอาหารตอสมรรถภาพการผลิตของเปดเทศกบินทรบุรี. รายงาน

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 33. 22-23 สิงหาคม 2565. 

โรงแรมทวินโลตัส, นครศรีธรรมราช. 8 หนา, 667-674. 

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน) 

1. วิชาหลักการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 

2. วิชาการผลิตและการจัดการฟารมแพะ 

3. วิชาพืชอาหารสัตว 

4. วิชาโรงเรือนและอุปกรณเพ่ือการผลิตสัตว 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ลำดับท่ี 5    นายรัญจวน  อิสรรักษ  

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท กษ.ม. เกษตรศาสตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558 

ปริญญาตรี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2546 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 

เพ็ญนภา ตาคำ, วิลาวรรณ เรือนสิทธิ์, พิชานันท สืบสะอาด, อรอนงค เสงเลา, ทิพยกมล ธิการาช, วรพัฒน 

ประชาศิลปชัย, ชลลดา โสดารัตน, พชรพร ตาดี, ไพโรจน พงศกิดาการ, ปฐมา เจริญตัณธนกุล, 

รัญจวน อิสรรักษ, เรือนแกว ประพฤต,ิ Dante Fabros Jr. และวศิน เจริญตัณธนกุล. (2563).  

การตรวจสอบเชิงโมเลกุลและความชุกของ Hepatozoon canis ในสุนัขท่ีศูนยพักพิงสุนัขในจังหวัด

เชียงใหม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ครั้งท่ี 1. 28 กุมภาพันธ 2563. มหาวิทยาลัยแมโจ. 17 หนา. 670-686. 

ประสบการณการสอน (รายวิชาท่ีสอน) 
1. วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว 
2. วิชาหลักการผลิตและการจัดการฟารมสัตว 
3. วิชาหลักการสงเสริมการเกษตร 

4. วิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว 
5. วิชามาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย 
6. วิชาการผสมเทียม 

7. วิชาเทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว 
8. วิชายาและการใชยาสัตว 
9. วิชาสัมมนาทางการเกษตร 

10. วิชาการผลิตและการจัดการฟารมสุกร 
11. วิชาโครงการพิเศษ 
12. วิชาการผลิตสัตวทางเลือก 

 

ประสบการณการทำงาน 

ชวงป พ.ศ. ตำแหนง หนวยงาน 

2546-2549 นักวิชาการสัตวแพทย บริษัทเบทาโรภาคใต จำกัด เขตภาคใต จังหวัดสงขลา 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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301 

ตารางเทียบองคความรูตามท่ีกำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

กับรายวิชาในโครงสรางหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสตัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 

โครงสรางหลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

 2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  30 หนวยกิต 

  2.1.1 กลุมพื้นฐานคณิตศาสตร 

 และวิทยาศาสตร  

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  2.1.2 วิชาพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี 

- เทคโนโลยสีารสนเทศและ

คอมพิวเตอร  

- การพัฒนาบุคลากรและ

ฝกอบรมดานเทคโนโลยี  

- ฝกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพืน้ฐาน  

- ความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยในสถาน

ประกอบการ 

- การจัดการอุตสาหกรรม 

- วัสดุอุตสาหกรรม 

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

จำนวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา 127 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

- บังคับเรียน  9 หนวยกิต 

- เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

- บังคับเรียน  3 หนวยกิต 

- เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

- บังคับเรียน  3 หนวยกิต 

- เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชาคณติศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

- บังคับเรียน  3 หนวยกิต 

- เลือกเรียน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  34 หนวยกิต 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ  
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 2.2 วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 

  2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ/วิชา

การบรูณาการการเรียนรูรวมกับการทำงาน 

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

                                         

  2.1.1 กลุมพื้นฐานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร  

 
15 หนวยกิต 

  2.1.2 วิชาพืน้ฐานทางเทคโนโลย ี 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิเตอร  

- การพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม

ดานเทคโนโลยี  

- ฝกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน  

- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน

สถานประกอบการ 

- การจัดการอุตสาหกรรม 

- วัสดุอุตสาหกรรม 

 
19 หนวยกิต 

 2.2 วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 49 หนวยกิต 

  2.2.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา ไมนอยกวา 46 หนวยกิต 

  - โมดูลบงัคับเรียน  18 หนวยกิต 

  - โมดูลเลือกเรียน ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

  - วิชาบังคับเฉพาะสาขา ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

  2.2.2 กลุมวิชาโครงงาน 
 

3 หนวยกิต 

  2.3 วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ/วิชาการบูรณา

การการเรียนรูรวมกับการทำงาน 

 
8 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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หมวดวิชาเฉพาะ ตองเรียนวิชาทางทฤษฎี ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 

หมวดวิชาเฉพาะ เรียนวิชาทางทฤษฎี 32 หนวยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

3603208 การสรางความสุขและความผูกพันในองคการ 3(3-0-6) 

5001115 คณิตศาสตรพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร  3(3-0-6) 

5001117 วิทยาศาสตรพื้นฐานทางการเกษตร 1(1-0-2) 

5131101 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทางปศุสัตว  3(3-0-6) 

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารมสัตว  1(1-0-2) 

5181403 กาวิเคราะหอาหารสัตว 1(1-0-2) 

5201101 การเปนผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว  3(3-0-6) 

*5183106 การผลิตไกเนื้อและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

5183108 การผลิตไกไขและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

*5183201 การผลิตสุกรและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

*5183306 การผลิตโคเนื้อและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

5183309 การผลิตโคนมและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

*5183311 การผลิตแพะและการเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

5191101 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลีย้งเบื้องตน 1(1-0-2) 

5191301 สุขศาสตรสัตว 3(3-0-6) 

5204104 การสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการปศุสัตว 1(1-0-2) 

**เลือกเรียน 2 วิชา 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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หมวดวิชาเฉพาะ ตองเรียนวิชาทางปฏิบัตกิาร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ตองเรียนวิชาทางปฏิบัติการ 39 หนวยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

5001118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐานทางการเกษตร 2(0-4-2) 

5004814 การฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีการผลิตสัตว 3(640) 

5004924 สัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 1(0-2-1) 

5004926 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 3(0-6-3) 

5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสัตว 2(0-4-2) 

5181404 ปฏิบัติการการวิเคราะหอาหารสัตว 2(0-4-2) 

*5183107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกเนื้อ 6(0-12-6) 

5183109 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตไกไข 6(0-12-6) 

*5183202 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสกุร 6(0-12-6) 

*5183308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ 6(0-12-6) 

5183310 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตโคนม 6(0-12-6) 

*5183312 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตแพะ 6(0-12-6) 

5191102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตวเลี้ยงเบื้องตน 2(0-4-2) 

 *เลือกเรียน 2 วิชา 
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กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี ไมนอยกวา 18 หนวยกิต ไดแก 

 

เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร  

  

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 19 หนวยกิต 

กลุม รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

คอมพิวเตอร 

5171601 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช

ทางการผลิตสัตว 

3(2-2-5) 

 

 

การพัฒนาบุคลากรและฝกอบรมดานเทคโนโลย ี

 

 

กลุม รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

การพัฒนา

บุคลากรและ

ฝกอบรม 

ดานเทคโนโลย ี

3603208 การสรางความสุขและความผูกพันใน

องคการ 

3(3-0-6) 

 

 

ฝกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน  

 

กลุม รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ฝกปฏิบัติงาน

เทคโนโลยี

พื้นฐาน  

5181603 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟารม

สัตว 

1(1-0-2) 

5181604 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตและการ

จัดการฟารมสัตว 

2(0-4-2) 
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

 

 
กลุม รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

ความปลอดภัย

และอาชีวอนา

มัยในสถาน

ประกอบการ 

5131101 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทาง

ปศุสัตว 

3(3-0-6) 

 

 

 

การจัดการอุตสาหกรรม 

 

 
กลุม รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

การจัดการ

อุตสาหกรรม 

5201101 การเปนผูประกอบการธุรกิจปศุสัตว 3(3-0-6) 

5204104 การสรางโอกาสในการเปนผูประกอบการ

ปศุสัตว 

1(1-0-2) 

 

 

วัสดุอุตสาหกรรม 

 
กลุม รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

วัสดุอุตสาหกรรม 5181402 เทคโนโลยีอาหารสัตว 3(2-2-5) 
 

 


