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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

 

 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :    25510101105216 

ภาษาไทย :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Science Program in Agricultural Science and Technology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) 

  ชื่อยอ : วท.บ. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology)   

  ชื่อยอ :    B.Sc. (Agricultural Science and Technology) 

 

3. วิชาเอก 

เนนการนําเอาองคความรู เทคโนโลยีสมัยใหม และการบริหารจัดการ มาบูรณาการและประยุกตใช

รวมกับการทําฟารมเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม 

1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช (Plant Production Technology) เนนการนําองคความรู 

เทคโนโลยีสมัยใหมมาบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน และประยุกตใชรวมกับการทําฟารมเกษตร เพ่ือการผลิต

และสรางมูลคาเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจของภาคใต ไมผลเขตรอน สมุนไพร และพืชผักตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

และพัฒนาแนวคิดในการเปนผูประกอบการ 

2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว (Animal Production Technology) เนนการนําองคความรู 

เทคโนโลยีสมัยใหมมาบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน และประยุกตใชรวมกับการทําฟารมเกษตร เพ่ือการผลิต

และสรางมูลคาเพ่ิมของสัตวเศรษฐกิจ ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และพัฒนาแนวคิดในการเปนผูประกอบการ 

3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย (Microbial Technology) เนนการนําองคความรูและเทคโนโลยี

สมัยใหมทางดานการเกษตรและดานจุลินทรีย เพ่ือนํามาประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถ่ิน ในการเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตรและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและการผลิตอาหาร และ

พัฒนาแนวคิดในการเปนผูประกอบการ       
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4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช    131   หนวยกิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว    134   หนวยกิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย     131   หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ    

5.1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ    

            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร  4  ป 

5.2 ภาษาท่ีใช 

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

5.3 การรับนักศึกษา  

รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ และมีความรวมมือกับฟารมอินแปลง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

บริษัท พนัสโภคภัณฑ บริษัท คณาไฮบริด เฟรชวิลลฟารม หนวยวิจัยเพ่ือความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพ

กุง ศูนยวิจัยพัฒนาการเกษตรสงขลา สถาบันนิวเคลียรแหงชาติ ไรทองออรแกนิกสฟารม  อดัมสเอ็นเตอร

ไพรเซส 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

 หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2564   

            เริ่มใชมาตั้งแตป  พ.ศ. 2551 

 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

     สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  

 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

      ในคราวประชุมครั้งท่ี …....61(5/2563).........  เม่ือวันท่ี ........21 กันยายน 2563........... 

 ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  

      ในคราวประชุมครั้งท่ี …....18(9/2563).........  เม่ือวันท่ี ........13 พฤศจิกายน 2563........... 

 ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  

      ในคราวประชุมครั้งท่ี …....418(1/2564).......  เม่ือวันท่ี ..........16 มกราคม 2564.......... 

 

เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2564 
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7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2566  

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

1) ผูประกอบการ ไดแก ผูประกอบการฟารมเกษตรอัจฉริยะ และผูประกอบการดานการเกษตรท่ัวไป 

2) เจาหนาท่ีในหนวยงานภาคเอกชน ไดแก ผูจัดการฟารม นักวิชาการในธุรกิจการผลิตพืช นักวิชาการ

ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม นักวิชาการประจําโรงงานผลิตอาหารสัตว พนักงานขายอุปกรณสําหรับ

อุตสาหกรรมการเกษตร นักวิเคราะหทางจุลชีววิทยา พนักงานประจําหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

3) เจาหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ ไดแก นักวิชาการเกษตร (ดานพืช สัตว และจุลินทรีย) เจาหนาท่ีประจํา

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

4) ครูและอาจารยในสถาบันการศึกษา 

 



 
 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3841700377911 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายธีร  ศรีสวัสดิ ์ ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีววิทยา (โท-เอก) 

ศึกษาศาสตร (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2548 

2541 

2 3810400257413 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาววิกันดา  รัตนพันธ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

กีฏวิทยา 

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2551 

2544 

2540 

3 5920600005251 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวนิตยา  อัมรัตน 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

พฤกษศาสตร 

ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2554 

2549 

2546 

 

 

4 



 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

  

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3841700128091 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายเจษฎา  รัตนวุฒ ิ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Animal Science 

การผลิตสัตว  

สัตวศาสตร 

Ehime University, Japan 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 

2549 

2544 

2 3450600566677 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นายบดี  คําสีเขียว Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Animal  Production 

 

Ruminant Nutrition 

 

วิทยาศาสตร 

Universiti Putra Malaysia, 

Malaysia 

Universiti Putra Malaysia, 

Malaysia 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2549 

 

2544 

 

2535 

3 3939900202585 อาจารย นางสาวปยรัตน  นาควิโรจน วท.ม. 

วท.บ. 

สัตววิทยา 

สัตวศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2540 

2536 
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  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

 

ลําดับ

ท่ี 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(เรียงลําดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 3849900038314 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวจรัสลักษณ  เพชรวัง วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

เทคนิคการแพทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2551 

2543 

2539 

2 3860300138951 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวปฏิมา  เพ่ิมพูนพัฒนา Ph.D. 

 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Biology 

 

 

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

Royal Holloway, University 

of London, United 

Kingdom 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2556 

 

 

2546 

2544 

3 1101200025901 อาจารย นางสาวรพีวรรณ  โสวรรณปรชีา วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

จุลชีววิทยา 

จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 

จุลชีววิทยา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2561 

2553 

2550 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   
  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอน ณ พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บริเวณทุงไสไช  ตําบลพุมเรียง  

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  และในภาคการศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

จะใหนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ หนวยงาน/สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน เชน ฟารมอินแปลง 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บริษัท พนัสโภคภัณฑ บริษัท คณาไฮบริด เฟรชวิลลฟารม หนวยวิจัยเพ่ือความเปน

เลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุง ศูนยวิจัยพัฒนาการเกษตรสงขลา สถาบันนิวเคลียรแหงชาติ ไรทองออรแกนิกสฟารม   

อดัมสเอ็นเตอรไพรเซส เปนตน  

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

    กรอบยุทธศาสตรชาติ ไดกําหนดวิสัยทัศนระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  ท่ีมุงให “ประเทศไทยมี

ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”             

ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนจากการเพ่ิมการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม    

เพ่ือสรางสิ่งใหมท่ีเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ (Value-added)  โดยกําหนดยุทธศาสตรเปาหมาย ท่ีตองการสราง

ความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนยกระดับศักยภาพของประเทศ บนฐานคิด 3 ดาน ประกอบดวย             

1. ตอยอดอดีต เพ่ือนํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสอดรับกับเศรษฐกิจและสังคมโลก     

2. ปรับปจจุบัน เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาในมิติตางๆ เพ่ือปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาใน

อนาคต และ 3. สรางคุณคาใหมในอนาคต  ท้ังนี้ประเด็นความทาทายโดยเฉพาะในมิติเศรษฐกิจท่ีโครงสราง

เศรษฐกิจในปจจุบันไมสามารถขับเคลื่อน ดวยนวัตกรรมอยางเต็มท่ี  ผลิตภาพภาคการเกษตรยังอยูในระดับต่ํา 

คุณภาพและสมรรถนะแรงงานท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา ดังนั้นในชวง 5 ปแรกของกรอบ

ยุทธศาสตรชาติ จึงเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาบนฐานภูมิปญญา ท่ีอาศัยองคความรูและทักษะการใช

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา เพ่ือสรางรายได และการกระจายรายได สรางเศรษฐกิจฐาน

รากใหเขมแข็ง ท่ีมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยการผลึกกําลังรวมกันทุกภาคสวนในการผลักดัน

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศ เปนเกษตรประณีต เกษตรอัจฉริยะ หรือเกษตรปราดเปรื่อง 

(Smart Farm) มีปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรท่ีพอเพียง มีความหลากหลาย เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเอง           

มีหลักประกัน รวมท้ังการสรางแรงจูงใจใหเกษตรรุนใหมเขาสูภาคการเกษตรอยางม่ันคงมากข้ึน นอกจากนั้น 

โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ท่ีมุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation 

Driven Based) บนฐานความรู ความคิดสรางสรรคใหม  เพ่ือกาวขามกับดักการเปนประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 

โดยอาศัยความไดเปรียบทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ  ท่ีมีกลุมอุตสาหกรรมดานอาหาร เกษตร  

และเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคตใหม (New S-curve) ท่ีเปนสวนสําคัญท่ี

จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประเด็นเศรษฐกิจภาคการการเกษตร การสราง

มูลคาสินคาเกษตร ท่ีใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต อาทิ เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เกษตรอินทรีย 

เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูปและเกษตรอัจฉริยะ กอปรกับนโยบายของรัฐบาลท่ีไดกําหนดโมเดล

เศรษฐกิจใหม คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ท่ีเนนบูรณาการไป
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พรอมกัน โดยนําองคความรูเดิมมาตอยอดความเขมแข็งภายในของประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและ

ผลผลิตทางเกษตรท่ีอุดมสมบูรณเปนฐาน ท่ีมุงยกระดับการเกษตรในปจจุบันไปสูเกษตรสมัยใหมท่ีใชทรัพยากร

และวัตถุดิบตนทางอยางคุมคา ท่ีรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมและตอบโจทยการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยอาศัยองค

ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ผานชองทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาอยางชาญฉลาด

ตอเนื่อง ท่ีมีสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเปนฐานในการขับเคลื่อนสําคัญ 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดตระหนักถึงศักยภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติดานการเกษตร โดยเฉพาะดานพืช ปศุสัตว และจุลินทรีย (Plant, Livestock, and 

Microbial Resources) ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางเกษตรท่ีอุดมสมบูรณในพ้ืนท่ีภาคใต

ตอนบน ท่ีเหมาะตอการศึกษาวิจัยและพัฒนา ผานการประยุกตใชนวัตกรรมสมัยใหมท่ีบูรณาการกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน และประเด็นท่ีสําคัญอยางยิ่ง คือในพ้ืนท่ีดังกลาวของวิทยาเขตฯ เอ้ืออํานวยตอการดําเนินการผลิต

บุคลากรทางการศึกษาระดับสูง เพ่ือผลิตแรงงานคุณภาพและมีสมรรถนะ มีความรู ความสามารถ และทักษะท่ี

สามารถประยุกตความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพภาคการผลิต การสรางมูลคาเพ่ิม  

ไดมาตรฐาน ปลอดภัย ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน รวมท้ังมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรใหเปน

ผูประกอบการและประกอบอาชีพดานการเกษตร ท่ีจะเปนกําลังสําคัญในการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในอนาคตตอไป 

      11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   

     ทามกลางสถานการณสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ีซับซอน มีการแขงขันวุนวาย ขาดความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ  มีปญหาความยากจน  เกิดการแยงชิงและการผูกขาดในหลากหลายมิติ การกระจายปจจัยการ

ผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีไมเสมอภาคเปนธรรม กลุมคนผูม่ังค่ังรอยละ 1.0 ครอบครองทรัพยากรของประเทศ

กวารอยละ 67.0 เกิดชองวางความเหลื่อมล้ํา (Inequality Gap) เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสถานการณเหลานี้ มีความ

เปราะบางท่ีอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพของสังคมและวัฒนธรรมท่ีดีงามไดงาย  นอกจากนั้น จํานวนประชากร

โลกท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหมีความตองการอาหารท่ีเปนผลิตผลทางการเกษตรใหเพ่ิมข้ึนตามไปดวย สภาพสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูงอายุ (Aging Society) เพ่ิมข้ึน ตรงขามกับโครงสรางประชากรวัยแรงงานท่ี

ลดลง คนรุนใหมสวนมากใหความสนใจการทํางานภาคการเกษตรนอยลง รวมถึงรูปแบบการทําการเกษตรในวิถี

แบบด้ังเดิมกําลังเปลี่ยนไปสูการเกษตรสมัยใหม  ท่ี เนน เทคโนโลยี ใหมและนวัตกรรมมาชวยมากข้ึน               

การเปลี่ยนแปลงแรงงานทักษะต่ํา ไปสูแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ เหลานี้นับเปนโจทยสําคัญสําหรับคนไทยและ

สังคมไทยอยางยิ่ง   

  ซ่ึงสถานการณดังกลาวนี้ กอใหเกิดความทาทายตอประเด็นการพัฒนาประเทศในมิติของสังคมและ

วัฒนธรรม ท่ีเปนความจําเปนเรงดวน โดยเฉพาะสังคมและวัฒธรรมคนท่ีอยูในภาคการเกษตร จําเปนตองมี

ภูมิคุมกันท่ีเขมแข็งข้ึน ใหสามารถพ่ึงตัวเองได มีความม่ันคง มีท่ียืนในสังคม ผานการลดตนทุนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพในการแขงขันในการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ท่ีเปนการ

ยกระดับรายไดและการกระจายรายไดกลุมคนท่ีอยูในภาคการเกษตร เพ่ือสรางโอกาส และความเสมอภาคทาง

สังคม ลดความเหลื่อมล้ํา และผลกระทบเชิงลบในสังคมประเทศใหได  

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เล็งเห็นวา การผลิต

บุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ใหเปนคนเกง คนดีมีคุณภาพและมีความสุข ยกระดับ

ศักยภาพผูเรียนใหสําเร็จไปเปนบัณฑิตมืออาชีพ เปนท่ีพึงประสงคของสังคม ท่ีมีทักษะในการสื่อสารสากล                 

คิดวิเคราะห แกปญหาและเรียนรูตลอดชีวิต   มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ จิตสาธารณะ 
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การดําเนินชีวิตและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความตองการของตลาด เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการและ

เกษตรกรยุคใหม (Young smart farmer)  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีเปนกลไกขับเคลื่อนท่ีสําคัญชวยพัฒนา

มาตรฐานท้ังตัวเกษตรกรและผลผลิตภาคการเกษตรของประเทศใหดียิ่งข้ึน ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคม

และวัฒธรรมไทย ใหคนในชาติมีคุณภาพชีวิต และมีความอยูดี มีสุขอยางยั่งยืน 

 11.3 สถานการณวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรกับสุขภาพของประชาชน  
   ประเทศไทยตั้งอยูในภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมและเอ้ือตอการทําการเกษตร มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร         

คิดเปนรอยละ 38.2 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (320.7 ลานไร) มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีจํานวนเกษตรกรประมาณ

รอยละ 40.5 ของประชากรท้ังประเทศ ตลอดระยะเวลาหลายสิบปท่ีผานมา ประเทศไทยเปนผูผลิตอาหารอันดับ

ตนๆ ของโลก มีการขยายพ้ืนท่ีการผลิตมากข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือเรงผลิตสินคาและผลิตภัณฑทางการเกษตรให

เพียงพอตอความตองการบริโภคภายในประเทศและตลาดโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม ผลจากการขยายพ้ืนท่ี

การผลิตทางการเกษตรเพ่ือการสงออกดังกลาว ทําใหความตองการปจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึนท่ีสําคัญ ไดแก ปุยเคมี 

พันธุพืชและพันธุสัตวรวมไปถึงสารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Chemical and Toxic Agents) สาร

กําจัดศัตรูพืชและแมลงและยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตว ท่ีพบขอมูลมีการนําเขามาในประเทศเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง การท่ีประเทศไทยนําเขาสารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตรเหลานี้ในปริมาณท่ีมาก ไดสงผลทําลาย

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศใหเสียหาย แมน้ําลําธารมีสารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตรตกคาง และ

สงผลกระทบตอเนื่องดานความเสี่ยงตอสุขภาพประชาชนท่ัวไป  ขอมูลจากสถิติรายงานวาประเทศไทยมีผูเสียชีวิต

สูงเปนอันดับ 1 ดวยสาเหตุจากโรคมะเร็ง หรือคิดเปนจํานวน 122,757 คนตอป ท้ังนี้เหตุผลสําคัญอยางหนึ่ง     

สืบเนื่องมาจากการไดรับสารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตรเหลานี้ท่ีปนเปอน ตกคางในผลิตผลจากพืช ผัก 

ผลไม รวมท้ังผลิตภัณฑจากปศุสัตว เขาสูรางกายเปนเวลานาน ปรากฏการณเหลานี้ สงผลกระทบตอสุขภาพและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศโดยรวม  

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนและสิ่งแวดลอมเสียสมดุล จุลชีวินในดินถูกทําลาย 

มลพิษทางน้ําและวิกฤติมลภาวะทางอากาศ พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือการเกษตรลดลง กอใหเกิดปญหาและผลกระทบ

ตอปริมาณผลิตผลทางการเกษตรท่ีไมเพียงพอ รวมไปถึงการท่ีเกษตรกรผูผลิต บางราย ขาดจิตสํานึก ขาดความ

รับผิดชอบตอสังคมและผูบริโภค ผลิตสินคาเกษตรไมไดมาตรฐาน ดังนั้น ประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาการ

เกษตรอยางยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑและผลผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและความ

ปลอดภัย ตามเกณฑ GAP และ GMP เพ่ือใหเปนท่ียอมรับ สรางความม่ันใจใหผูบริโภคท้ังในประเทศและเพ่ือการ

สงออกสูตลาดโลก จึงมีความจําเปนท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะตองดําเนินการศึกษาวิจัย พัฒนา ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมัยใหมท่ีเชื่อมโยงบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ินมาขับเคลื่อนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึน  รวมไป

ถึงการใชปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสม  การลดตนทุนการผลิต  และการเพ่ิมทักษะดานการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิด

มูลคา   ซ่ึงการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ใหมี

ความรู มีความสามารถ มีจิตสํานึกและมีทักษะท่ีจําเปนเก่ียวของ จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนา

ศักยภาพการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนของประเทศได  

 11.4 สถานการณดานกําลังคนดานวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

   ในชวงท่ีผานมา ผลิตภาพการเกษตรของไทยมีการใชปจจัยการผลิต ทรัพยากร และแรงงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตเปนดานหลัก ซ่ึงในสถานการณปจจุบัน ภาคการผลิตการเกษตรตองเผชิญกับสภาวะพ้ืนท่ี

 

 



11 
 
ทําการเกษตรลดลง สภาพแวดลอมผันผวน ผลผลิตทางการเกษตรหลักของประเทศราคาตกต่ํา รวมท้ังการ

เปลี่ยนแปลงดานนวัตกรรมอยางพลิกผัน  ลวนเปนตัวเรงและบีบบังคับใหความม่ันคงของเกษตรกร ไมแนนอน 

(Uncertainty) จึงมีความจําเปนท่ีผลิตภาพการเกษตรของไทยตองมีมืออาชีพดานการเกษตรจํานวนมาก ท่ีตองมี

ทักษะ มีความรู ความสามารถ มีความชํานาญ เปนนักการเกษตรรุนใหม มีคุณสมบัติสามารถพัฒนาและ

ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม โดยเฉพาะท่ีมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดานพืช สัตว และจุลินทรีย

สมัยใหม เพ่ือเปนนักการเกษตรอัจฉริยะรุนใหม (Young Smart Farmer) และผูประกอบการดานเกษตร 

(Agricultural Entrepreneur) เพ่ื อเปนกลไกขับ เคลื่ อนยุทธศาสตรชาติ  อาทิ  ขับ เคลื่ อน อุตสาหกรรม           

New S-curve ดานอาหารและเกษตร หรือ BCG model ในการผลิตอาหารและผลิตผลทางเกษตรท่ีมีคุณภาพ   

มีมาตรฐานผานตามเกณฑ GAP มีความปลอดภัย ท่ีตอบสนองความตองการผูบริโภคท่ีกําลังซ้ือสูง ตลอดจนเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันของประเทศในอนาคต  

 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู  
    การปรับปรุงหลักสูตร เนนการพัฒนาใหบัณฑิตมีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีการผลิตพืช 

เทคโนโลยีการผลิตสัตว และเทคโนโลยีจุลินทรีย โดยจัดทําผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตร (Program  learning  

outcomes: PLO) ท่ี สอดคล องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัย  ความตองการของผู มี ส วน ได ส วน เสี ย 

(Stakeholder’s Needs) ประกอบดวย ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ ผูเรียน ผูสอนและศิษยเกา ท่ีมีคณะกรรมการ

ประเมินรวมกันใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม กอนนําขอเสนอแนะมาออกแบบและปรับปรุง

หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรนี้ มีการปรับเนื้อหาและแผนการจัดรายวิชาใหมีการเรียงลําดับความตอเนื่องยาก

งาย เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร ตามเกณฑของ มคอ. เพ่ิมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในรายวิชาชีพ  

การเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) การใชภาษาอังกฤษในทุกรายวิชา ประสบการณภาคสนาม และ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาแบบ WIL ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของ

หลักสูตร และจัดใหมีการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) เพ่ือใหผูเรียนมีความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงาน

ไดจริง รวมท้ังเสริมทักษะการเปนผูประกอบการและการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม สามารถรองรับความ

ตองการของภาคการผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีภาคใตและภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ  

หลักสูตรจึงถูกพัฒนาใหครอบคลุมองคความรูในการแกปญหา และเตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

 12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน         

     แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) และสอดคลองกับ

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง คือมุงสรางความเปนผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม  

เปนตนแบบการเรียนรูใหม เปนท่ีพ่ึงของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม เพ่ิมขีดความสามารถ โดยมีการวิจัย

เปนฐาน เพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจท้ังภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศท่ีเชื่อมโยงสูสากล             

โดยยุทธศาสตรท่ี 1/ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRD)  ในยุทธศาสตรยอยท่ี 1/ ประเด็นการผลิตบัณฑิต        

ท่ีมุงผลิตบัณฑิตมีสมรรถนะระดับสากลสูการเปนพลเมืองโลก มีการเรียนรูใหมท่ีหลากหลายและยืดหยุน        
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เพ่ือเปนคนเกง มีศักยภาพในการแกปญหา เพ่ือเทาทันตอความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  มีสมรรถนะสากล       

มีทักษะความเปนผูประกอบการ เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ   

    PLO ของหลักสูตรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจรวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

มหาวิทยาลัย โดยเปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความชํานาญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทางการเกษตร ท้ังในดานการผลิตพืช สัตว และจุลินทรีย สามารถประยุกตใชความรู เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทาง

การเกษตร ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย  สามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชนและประเทศในการสรางผลิตภาพดานการเกษตร ผลิตบัณฑิตท่ีมีความ

ภาคภูมิใจในวิชาชีพ เปนนวัตกรดานการเกษตร และมีศักยภาพการเปนผูประกอบการ มีทักษะดานการสื่อสาร 

คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรค มีคุณธรรมและจริยธรรม 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

      13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
    จํานวน 22 รายวิชา ไดแก 

1) รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป จํานวน 17 รายวิชา คือ  

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

The King’s Philosophy and Sustainable Development 

2((2)-0-4) 

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 

Idea to Entrepreneurship 

1((1)-0-2) 

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย 

Benefit of Mankinds   

1((1)-0-2) 

935-002 รูรอด ปลอดภัย 

Life Safety 

1((1)-0-2) 

935-003 ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

Life Skills for Citizens of the 21st Century 

2((2)-0-4) 

935-004   วิทยาการสมัยใหมและโลก 

Modern Science and the World 

2((2)-0-4) 

935-005   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 

2((2)-0-4) 

935-006 คิดเปน คิดสนุก 

Intelligent Thinking 

2((2)-0-4) 

935-007 สนุกคิด 

Smart Thinking 

2((2)-0-4) 

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

Everyday English Conversation 

2((2)-0-4) 

935-009   การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

Everyday English Reading and Writing 

2((2)-0-4) 

935-010   การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 
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Effective English Communication 

935-011   ภาษาไทยและการสื่อสาร 

Thai and Communication 

2((2)-0-4) 

935-021 การฟงและพูดภาษาจีน 

Chinese Listening and Speaking Skills 

2((2)-0-4) 

935-029 ชีวิตท่ีดี 

Happy and Peaceful Life 

3((3)-0-6) 

935-030 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 

Chinese in Daily Life 

2((2)-0-4) 

935-xxx สุนทรียศาสตรและกีฬา x((x)-y-z) 

   
2)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 5 รายวิชา คือ  

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-4) 

934-011 หลักคณิตศาสตร  

Principles of Mathematics 

3((3)-0-6) 

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  

Basic Biochemistry 

3(2-3-4) 

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย  

Principles of Chemistry and Organic Chemistry 

3((3)-0-6) 

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย 

Principles of Chemistry and Organic Chemistry 

Laboratory 

1(0-3-0) 

 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน จํานวน 2 รายวิชา ไดแก 

932-003 จุลชีววิทยา 3((3)-0-6) 

 Microbiology  

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

 Microbiology Laboratory  

  

     13.3 การบริหารจัดการ   
1)  แตงตั้งและมอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียน   

การสอนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรายวิชา 

2) แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับคณะ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับอาจารยผูสอน                 

ในทุกรายวิชา เพ่ือประสานงานดานเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู 
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

    1.1 ปรัชญา   

เปนการจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม โดยใช

กระบวนการจัดการเรียนรูรวมกับชุมชนท่ีมีการลงมือปฏิบัติท้ังในหองเรียนและชุมชน การจัดการศึกษาท่ีมุงเนน

ผลลัพธท่ีมีตอชุมชน ใชกิจกรรมหรือการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีแนวคิดในการเปนผูประกอบการ ใชปญหา

ดานการเกษตรของชุมชนเปนฐานในการเรียนรู การใชโครงงานเปนฐาน  และ การเรียนรูโดยการยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

 

    1.2 ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล     
 ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผานมา ภาคการเกษตรนับเปนฐานการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ี

สําคัญยิ่งของประเทศ ดวยเปนตนทางหวงโซอุปทานสําหรับการผลิตอาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตรให

เพียงพอและตอบสนองความตองการตอการบริโภคท้ังภายในและตลาดโลกท่ีเพ่ิมมากข้ึน ปริมาณความตองการ

บริโภคอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องอันเปนผลสืบมาจากจํานวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว นับเปนสวน

ผลักดันท่ีสําคัญใหเกิดโอกาสในการขยายภาคผลิตผลดานการเกษตรของประเทศ โดยท่ีสวนใหญมุงเรงขยายกําลัง

การผลิตในรูปแบบการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว (Single Farming/Monoculture)  ซ่ึงสามารถเพ่ิมอัตรา

ผลตอบแทนไดรวดเร็วและแนนอน ผานการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรสมัยใหม รวมไปถึงปจจัยการผลิต

พ้ืนฐาน เชน สารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีเขมขน หลากหลาย ขณะเดียวกัน ไดกอใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและทําลายระบบนิเวศของประเทศ และสงผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนโดยรวม การมุงการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว ยังสรางปญหาใหมดานความยั่งยืนของการทําการเกษตร 

ปญหาการสูญเสียภูมิปญญาความรูดั้งเดิมทางการเกษตรอีกดวย 

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรไทยเพ่ือกาวไปสูการพัฒนาท่ีม่ันคง ยั่งยืน ทามกลางกระแสปญหา

ตางๆ ดังกลาวขางตน รวมท้ังปญหาแวดลอมอ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปญหาเชิงโครงสรางสังคม             

สูงวัยในภาคเกษตร ปญหาการเขาถึงทรัพยากรท่ีดินและแหลงน้ํา ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนและรายไดท่ีผันผวน 

ประสิทธิภาพการผลิตสวนใหญยังอยูในระดับต่ํา ปญหาการตลาดผูกขาด โครงสรางการเกษตรท่ีทําใหเกษตรกร  

ตกอยูในภาวะมีหนี้สิน  และปญหานโยบายภาครัฐท่ีขาดความตอเนื่อง จึงเปนความทาทายในการออกแบบ

หลักสูตรท่ีสามารถตอบโจทยของประเทศ ท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีสําคัญยิ่ง 

การแกปญหาและหาแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศ              

เปนเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรปราดเปรื่อง มีปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรท่ีพอเพียง มีความหลากหลาย เกษตรกร

สามารถพ่ึงตนเอง มีหลักประกัน รวมท้ังการสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรรุนใหมเขาสูภาคการเกษตรอยางม่ันคงมาก

ข้ึน  หลักสูตรปรับปรุงใหมนี้ จึงเนนผลลัพธการเรียนรู ในการผลิตบัณฑิต ท่ีประกอบอาชีพดานการเกษตร และมี

สมรรถนะเปนทรพัยากรบุคคลท่ีพึงประสงค มีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม  ประยุกตใชเทคโนโลยี

และพัฒนานวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรโดยตรง ท่ีไดมาตรฐาน ปลอดภัย และ

ตอบสนองความตองการของชุมชน รวมท้ัง หลักสูตรเนนการผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพเปนผูประกอบการ ท่ีจะเปน

กําลังสําคัญในการสรางความม่ันคง ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตตอไป 
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     1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมในดานการผลิตพืช สัตว และ

จุลินทรีย สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย  

2. บูรณาการความรูเชิงวิชาการรวมกับภูมิปญญาดานการเกษตร เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

และประเทศ 

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เปนนักปฏิบัติดานการเกษตร และมีศักยภาพการเปน

ผูประกอบการ  

4. ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะดานการสื่อสาร คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรค การเรียนรูตลอด

ชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

1. สงเสริมการจัดการเรียน

การสอน ให เป น  Active 

Learning  

1.  เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 

Learning 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารย       

ผูสอนในรายวิชาตางๆ  

3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning 

 

 

1. จํ าน วน โครงการ เพ่ิ ม พู น ทั กษ ะ 

อาจารย 

2. จํ าน วนอาจารย ท่ี ร วม กิ จกรรม             

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน  

การสอนแบบ Active Learning 

3. ผ ล ก ารป ระ เมิ น ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ            

การ เรี ย น ก ารสอน แบ บ  Active 

Learning 

4. ความพึงพอใจของผู เรียนตอการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 

Learning 
2. สงเสริมการเรียนรู ท่ี เนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารยในการจัดการ

เรียนการสอน ท่ี เน นผู เรียน เป น

ศูนยกลาง 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนจาก 

Best Practice การเรียนการสอนท่ี

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. กําหนดกิจกรรมการเรียนรูด วย

ตนเอง และการประเมินผลท่ีเนน

พัฒนาการของผู เรียนในแผนการ

จัดทํารายละเอียดของรายวิชา 

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ

สอน ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

5. พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนรูดวยตนเอง 

1. จํ าน วน โครงการ เพ่ิ ม พู น ทั กษ ะ 

อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรม 

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอน ท่ี เน นผู เรี ยน เป น

ศูนยกลาง 

4. ความพึงพอใจของผู เรียนตอการ

เรียนการสอน ท่ี เน นผู เรี ยน เป น

ศูนยกลาง 

5. จํานวนรายวิชาท่ีกําหนดกิจกรรม

การเรียนรูดวยตนเอง 

6. จํานวนรายวิชาท่ีใชการประเมินผลท่ี

เนนพัฒนาการของผูเรียน 

7. ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งผู เ รี ย น ต อ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู

ดวยตนเอง 

3. ปรับปรุงวิธีการวัดและ

การประเมินผล 

1. เพ่ิ ม พูน ทักษะอาจารย เก่ี ยว กับ

วิธีการวัด และประเมินผล 

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย 

2. จํ าน วนอาจารย ท่ี ร วม กิ จกรรม                
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แผนการพัฒนา/

เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

2. กําหนดใหมีคณะกรรมการวิเคราะห 

ขอสอบในทุกรายวิชา 

3. กําหนดเกณฑในการวัดและประเมิน           

แตละรายวิชา 

การเพ่ิมพูน ทักษะในการวัดและ

ประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะหขอสอบ 

4. ผลการวิเคราะหขอสอบ 

5. เกณฑการวัดและประเมินผล 

6. จํานวนรายวิชาท่ีใชวิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑท่ีกําหนด 

7. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ

การวัดและประเมินผล 

 4. สงเสริมการจัดการเรียนรู  

    เพ่ือใหบรรลุ PLOs ของ  

    หลักสูตร 

 

1. พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการ

เรียนรูและการประเมินผลการเรียนรู 

เพ่ือใหบรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

รวมท้ังทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  

1. จํานวนโครงการเพ่ิมพูนทักษะอาจารย 

2. จํ าน วนอาจารย ท่ี ร วม กิ จกรรม     

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรู 

ตามมาตรฐานผล  การเรียนรูของ

หลักสูตร 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูของหลักสูตร 

4. ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น นั ก ศึ ก ษ า ต อ            

การจัดการเรียนรูตามมาตรฐานผล

การเรียนรูของหลักสูตร 

5.  สงเสริมการจัดการเรียนรู  

    เพ่ือใหบรรลุมาตรฐานผล  

    การเรียนรูทุกดาน 

 

 

1. พัฒนาทักษะอาจารยในการจัดการ

เรียนรูและการประเมินผลการ

เรียนรูเพ่ือใหบรรลุ PLOs รวมท้ัง

จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารยใน

ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู  แ ล ะ ก า ร

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในแต

ละดาน 

1. จํ าน วน โครงการ เพ่ิ ม พู น ทั กษ ะ 

อาจารย 

2. จํานวนอาจารยท่ีรวมกิจกรรมการ

เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนรูตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนรู ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูแตละดาน 

4. ความพึงพอใจของผู เรียนตอการ

จัดการเรียนรูของอาจารย 

5. ผลการประเมินนักศึกษาในแตละ

มาตรฐานผลการเรียนรู 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ    

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

การศึกษา ไมนอยกวา 15 สัปดาห และขอกําหนดตางๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.2563 
 

     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน    

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน จํานวนไมนอยกวา 8 สัปดาห โดยจํานวนไมนอยกวา 100 ชั่วโมง              

ในปท่ี 2 และจํานวนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง  ในปท่ี 3   
 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

     2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
ภาคตน   เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 

ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 

ภาคฤดูรอน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม               

 

     2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  

2)  ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ 

3)  ผ านการคัด เลื อกตาม เกณ ฑ การคัด เลื อกภาย ใต โค รงการรับนั ก ศึกษาโดยวิ ธี พิ เศษของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

     2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   
1)  ความรูและทักษะพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา 

2)  ความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตรไมเพียงพอสําหรับการเรียนในสาขาวิชาชีพ 

3)  ความสามารถในการปรับตัวจากการเรียนรูระดับมัธยมศึกษา 
 

     2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  

1) จัดกิจกรรมท่ีเนนใหนักศึกษาฝกการใชทักษะภาษาอังกฤษ เชน การกําหนดใหมีกิจกรรมการใช

ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาและจัดใหบางรายวิชามีการเรียนการ

สอนเปนภาษาอังกฤษท้ังรายวิชา รวมถึงมีการสอดแทรกการอานบทความท่ีเปนภาษาอังกฤษ หรือการนําเสนอ            

หนาชั้นเรียนเปนภาษาอังกฤษ การจัดโครงการ English Clinic และใหนักศึกษาชั้นปท่ี 4 เขารวมกิจกรรม Journal 

Club เปนตน 
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2) หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการเรียนใหแกนักศึกษาท่ีมีความรูพ้ืนฐานดานคณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตรต่ํา ตามความตองการของนักศึกษา 

3) จัดการสอนเสริมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร หรือโครงการพ่ีเลี้ยงวิชาการ ใหแก

นักศึกษาท่ีมีปญหาในการเรียน  

4) จัดโครงการอาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาเพ่ือติดตามการเรียนของนักศึกษา และใหคําแนะนําในการ

ปรับตัวสําหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 

 

     2.5 แผนการรับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบในระยะ   5 ป   
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 3 - - 80 80 80 

ชั้นปท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ  - - - 80 80 

   

 

     2.6 งบประมาณตามแผน    

             2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวยบาท)  

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ  

2564 2565 2566 2567 2568 

คาบํารุงการศึกษา 520,800 1,041,600 1,562,400 2,083,200 2,083,200 

คาลงทะเบียน 2,359,200 4,718,400 7,077,600 9,436,800 9,436,800 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,382,400 5,598,200 5,822,500 6,055,800 6,298,300 

รวมรายรับ 8,262,400 11,358,200 14,462,500 17,575,800 17,818,300 
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           2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดําเนินการ           

1. คาใชจายบุคลากร 5,382,400 5,598,200 5,822,500 6,055,800 6,298,300 

   - เงินเดือนอาจารยประจําหลักสูตร 5,382,400 5,598,200 5,822,500 6,055,800 6,298,300 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 678,000 1,158,000 1,638,000 2,118,000 2,118,000 

3. ทุนการศึกษา 0 0 0 0 0 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 1,212,080 1,351,240 1,492,100 1,634,760 1,683,260 

รวม (ก) 7,272,480 8,107,440 8,952,600 9,808,560 10,099,560 

ข. งบลงทุน           

คาครุภัณฑ 1,000,000 0 1,000,000 0 0 

รวม (ข) 1,000,000 0 1,000,000 0 0 

รวม (ก) + (ข) 8,272,480 8,107,440 9,952,600 9,808,560 10,099,560 

จํานวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

คาใชจายตอคน/ป 103,500 50,700 41,500 30,700 31,600 

 

       2.7 ระบบจัดการศึกษา 

                    แบบชั้นเรียน 

                   อ่ืนๆ (ระบุ)  มีการสงนักศึกษาไปรวมกับสถานประกอบการ เพ่ือจัดการศึกษาในสถานท่ีจริง 
   

        2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี) 

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษา   

ตลอดชีวิต พ.ศ.2563   

   2.9 การจัดการเรียนการสอน 
              หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้                         

                 1)  มีรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work integrated  learning: WIL)  

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง  เชน การเรียนรูท่ีเนนการลงมือทําจริง การผสมผสานการเรียนรูจาก

ประสบการณจริงนอกหองเรียนผนวกกับการเรียนในหองเรียนท้ังในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝกงาน  

สหกิจศึกษา การทํางานเพ่ือสังคม เปนตน โดยจัดใหมีรายวิชาท่ีสอดแทรก WIL ไมนอยกวารอยละ 51.02 ของ

จํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ  

               2)  กําหนดใหมีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝกปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาชีพกําหนด  โดยมีผูไปปฏิบัติงาน   

สหกิจศึกษา ไมนอยกวารอยละ 10  ของจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร 
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               3)  กําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)  ไมนอยกวารอยละ 50    

ของจํานวนชั่วโมงตามหนวยกิตทฤษฎี และหลักสูตรตองจัดการเรียนรูแบบเชิงรุกไมนอยกวารอยละ 100 ของ

รายวิชาในหลักสูตร 

               4)  กําหนดใหทุกรายวิชาใชภาษาอังกฤษรวมในการจัดการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 50 ของ

รายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย 

3.1 หลักสูตร 

              3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 131-134 หนวยกิต 
1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช     131 หนวยกิต 

2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว     134 หนวยกิต 

3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย     131 หนวยกิต 

 

              3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30      หนวยกิต 
               - บังคับ  28 หนวยกิต 

- เลือก   2 หนวยกิต 
 

ประกอบดวยสาระ จํานวน  7  สาระ  ดังนี้ 

สาระท่ี 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพ่ือนมนุษย   4  หนวยกิต 

สาระท่ี 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ    5  หนวยกิต 

สาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ      1  หนวยกิต 

สาระท่ี 4 การอยูอยางรูเทาทันและการรูดิจิทัล    4  หนวยกิต 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4  หนวยกิต 

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร      8  หนวยกิต 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา      2  หนวยกิต 

รายวิชาเลือก         2  หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       95-98       หนวยกิต 
                1) กลุมวิชาคณิตและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 21 หนวยกิต  

 2) กลุมวิชาพ้ืนฐานเกษตร 33 หนวยกิต 

 3) กลุมวิชาชีพบังคับ           32-35        หนวยกิต 

  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 32 หนวยกิต 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 35 หนวยกิต 

 วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 32 หนวยกิต 

  4) กลุมวิชาชีพเลือก   9  หนวยกิต 

  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช   9 หนวยกิต 

  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว   9 หนวยกิต 

  วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย   9 หนวยกิต 

                                       

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6        หนวยกิต 
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      3.1.3 รายวิชา/กลุมสาระ/Module 

 ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      30  หนวยกิต 
 สาระท่ี 1 ศาสตรพระราชาและประโยชนเพ่ือนมนุษย    จํานวน 4 หนวยกิต 

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development  

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย 1((1)-0-2) 

 Benefit of Mankinds  

935-002 รูรอด ปลอดภัย 1((1)-0-2) 

 Life Safety  

สาระท่ี 2 ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ     จํานวน 5 หนวยกิต 

935-003 ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 

 Life Skills for Citizens of the 21st Century  

935-029 ชีวิตท่ีด ี 3((3)-0-6) 

 Happy and Peaceful Life  

สาระท่ี 3 การเปนผูประกอบการ       จํานวน 1 หนวยกิต  

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 1((1)-0-2) 

 Idea to Entrepreneurship  

สาระท่ี 4 การอยูอยางรูเทาทัน และการรูดิจิทัล     จํานวน 4 หนวยกิต 

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก 2((2)-0-4) 

 Modern Science and the World  

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2((2)-0-4) 

 Information Technology  

สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   จํานวน 4 หนวยกิต 

935-006 คิดเปน คิดสนุก 2((2)-0-4) 

 Intelligent Thinking  

935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4) 

 Smart Thinking  
 

สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร     จํานวน 8 หนวยกิต 

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 

 Everyday English Conversation  

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 

 Everyday English Reading and Writing  

935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 

 Effective English Communication  
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935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 

 Thai and Communication  

 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกีฬา     จํานวน 2 หนวยกิต 

เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

935-012 ชีวิตท่ีงดงาม 1((1)-0-2) 

 Aesthetic Life  

935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 

 Sports for Health  

935-014 การฝกดวยเครื่องน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 

 Weight Training for Health  

935-015 เดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ 1((1)-0-2) 

 Walking and Jogging for Health  

935-016 ศิลปะแหงชีวิต 1((1)-0-2) 

 Art of Life  

935-017 เกมและกิจกรรมนันทนาการ 1((1)-0-2) 

 Game and Recreation Activities  

935-111 พลศึกษาและนันทนาการ 1((1)-0-2) 

 Physical Education and Recreation  

935-112 ทักษะการวายน้ํา 1((1)-0-2) 

 Swimming Skills  

935-113 ลีลาศ 1((1)-0-2) 

 Social Dance  

935-114 ศิลปะการปองกันตัว                                                            

Martial Arts 

1((1)-0-2) 

935-115 กอลฟ                                           

Golf 

1((1)-0-2) 

935-116 เทนนิส                

Tennis 

1((1)-0-2) 

935-117   แบดมินตัน          

Badminton 

1((1)-0-2) 

935-118 แอโรบิคแดนซ     

Aerobic Dance 

1((1)-0-2) 

935-119 การอยูคายพักแรม                                                      

Camping 

1((1)-0-2) 
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935-213 เซปกตะกรอ      

Sapak Takraw 

1((1)-0-2) 

935-214   เทเบิลเทนนิส            

Table tennis 

1((1)-0-2) 

935-215   วอลเลยบอล                 

Volleyball  

1((1)-0-2) 

935-216   ฟุตบอล                     

Football 

1((1)-0-2) 

935-217 บาสเกตบอล      

Basketball 

1((1)-0-2) 

935-218 เปตอง                   

Petonque 

1((1)-0-2) 

935-219 กรีฑา                        

Track and Field 

1((1)-0-2) 

935-311 โยคะ                     

Yoga                                                     

1((1)-0-2) 

 

วิชาเลือก  2  หนวยกิต   ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังตอไปนี้  
 

935-018 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน    

Science in Daily Life 

2((2)-0-4) 

935-019 เคมีรอบตัวเรา      

Chemistry around Us 

2((2)-0-4) 

935-020 ภาษาอังกฤษวิชาการ 

Academic English 

2((2)-0-4) 

935-021 การฟงและพูดภาษาจีน  

Chinese Listening and Speaking Skills   

2((2)-0-4) 

935-022 การเขียนภาษาจีน                                                       

Chinese Writing Skills 

2((2)-0-4) 

935-023 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

Speaking Techniques and Personality Development 

2((2)-0-4) 

935-024 การเลาเรื่องโดยใชภาษาอังกฤษ 

English Story Telling  

2((2)-0-4) 

935-025 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                                  

English for Job Applications     

2((2)-0-4) 

935-026 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                                           2((2)-0-4) 
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English in the Workplace 

935-027 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                                         

Law in Daily Life 

2((2)-0-4) 

935-028 เอเชียศึกษา  
Asian Studies 

2((2)-0-4) 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ      95-98 หนวยกิต 

                 1) กลุมวิชาคณิตและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน    21  หนวยกิต 

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-4) 

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร 

Biology and Genetics 

4((3)-3-6) 

932-003 จุลชีววิทยา 

Microbiology 

3((3)-0-6) 

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

Microbiology Laboratory 

1(0-3-0) 

934-011 หลักคณิตศาสตร 

Principles of Mathematics 

3((3)-0-6) 

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน  

Basic Biochemistry 

3(2-3-4) 

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย   

Principles of Chemistry and Organic Chemistry 

3((3)-0-6) 

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย  

Principles of Chemistry and Organic Chemistry 

Laboratory 

1(0-3-0) 

 

 2) กลุมวิชาพ้ืนฐานเกษตร     33   หนวยกิต 
932-100 ปฏิบัติงานฟารม 

Farm Practical Training 

1(0-3-0) 

932-101 ทักษะชางเกษตร  

Farm Shop Skills 

1(0-3-0) 

932-201 การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน  

Plant and Animal Sanitation  

3((2)-3-4) 

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

Information Technology in Agriculture 

3((2)-3-4) 

932-203 ดินและปุย 

Soil and Fertilizer 

3((2)-3-4) 

932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร 

Principles and Methods of Agricultural Extension 

2((2)-0-4) 

932-205 ชีววิทยาของเซลล 

Cell Biology 

3((3)-0-6) 
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932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 

Microbiology for Agriculture 

3((2)-3-4) 

 

932-301   การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 

Agricultural Product Processing and Value added 

 

3((2)-3-4) 

932-302   มาตรฐานสินคาเกษตร 

Standard of Agricultural Products 

2((2)-0-4) 

932-303   การพัฒนาผูประกอบการและการตลาดเกษตร 

Entrepreneur Development and Agricultural Marketing 

3((3)-0-6) 

932-304   สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร 

Statistics and Agricultural Research Methodology 

3((2)-3-4) 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

Innovation for Agricultural Productivity 

3((2)-3-4) 
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3) กลุมวิชาชีพบังคบั              32-35  หนวยกิต  
  วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช                        32  หนวยกิต 

  932-305 สัมมนา       1(0-2-1) 

  Seminar 

932-310 อารักขาพืช      3((2)-3-4) 

  Plant Protection 

932-311 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช    3((2)-3-4) 

  Plant Production Technology and Management 

932-312 การจัดการทรัพยากรดิน     3((2)-3-4) 

  Soil Resource Management 

932-313 พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช    3((2)-3-4) 

  Botany and Plant Physiology 

932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช     3((2)-3-4) 

  Plant Tissue Culture 

932-315 การปรับปรุงพันธุพืช     3((2)-3-4) 

  Plant Breeding 

932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช     3((2)-3-4) 

  Plant Postharvest Technology 

932-411  การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือชุมชนและการตลาด  3((2)-3-4) 

  Plant Product Development for Community and Marketing 

และนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดังนี้ 

แผนโครงงานนักศึกษา     

932-200  ฝกงาน 1      ไมนอยกวา 100  ชั่วโมง 

  Practical Training I 

932-300  ฝกงาน 2      ไมนอยกวา 300  ชั่วโมง 

  Practical Training II 

932-401  โครงงานนักศึกษา  1     1(0-3-0) 

  Student Project I 

932-402  โครงงานนักศึกษา  2     6(0-18-0) 

   Student Project II 

หรือ 

แผนสหกิจศึกษา     

932-200 ฝกงาน 1                                                   ไมนอยกวา 100  ชั่วโมง 

  Practical Training I 

932-300  ฝกงาน 2                                                   ไมนอยกวา 300  ชั่วโมง 
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  Practical Training II 

932-403  สหกิจศึกษา  1      1((1)-0-2) 

  Co-operative Education I 

932-404  สหกิจศึกษา  2              6(0-40-0) 

  Co-operative Education II 

           วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว      35  หนวยกิต

  932-305 สัมมนา       1(0-2-1) 

  Seminar 

932-330 หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว   3((2)-3-4) 

  Principles of Animal Nutrition and Feeding 

932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว    3((2)-3-4) 

  Animal Physiology and Anatomy 

932-332 สุขศาสตรสัตว      3((3)-0-6) 

  Animal Hygiene 

932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก    3((2)-3-4) 

  Poultry Production Technology 

932-334  เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม   3((2)-3-4) 

  Beef and Dairy Production Technology 

932-335 พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ   3((3)-0-6) 

  Animal Genetics and Improvement 

932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร     3((2)-3-4) 

  Swine Production Technology 

932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว    3((2)-3-4) 

  Animal Feed Production Technology 

932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว     3((3)-0-6) 

  Meat Science Technology 

  และนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดังนี้ 
แผนโครงงานนักศึกษา     

932-200  ฝกงาน 1      ไมนอยกวา 100  ชั่วโมง 

  Practical Training I 

932-300  ฝกงาน 2      ไมนอยกวา 300  ชั่วโมง 

  Practical Training II 

932-401  โครงงานนักศึกษา  1     1(0-3-0) 

  Student Project I 

932-402  โครงงานนักศึกษา  2     6(0-18-0) 

 

 



32 
 

  Student Project II 

หรือ 

แผนสหกิจศึกษา     

932-200 ฝกงาน 1                                                   ไมนอยกวา 100  ชั่วโมง 
  Practical Training I 

932-300  ฝกงาน 2                                                   ไมนอยกวา 300  ชั่วโมง 
  Practical Training II 

932-403  สหกิจศึกษา  1      1((1)-0-2) 
  Co-operative Education I 

 

932-404  สหกิจศึกษา  2               6(0-40-0)  
  Co-operative Education II 

 

    วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย      32  หนวยกิต 
  932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส   3((2)-3-4) 

  Biology of Bacteria and Actinomycetes 

932-251  ชีววิทยาของราและยีสต     3((2)-3-4) 

  Biology of Yeast and Fungi 

932-305 สัมมนา       1(0-2-1) 

  Seminar 

932-350 ไวรัสและปรสิตวิทยา      3((2)-3-4) 

  Virology and Parasitology 

932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม    3((2)-3-4) 

  Industrial Microbiology 

932-352 เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา   3((2)-3-4) 

  Analytical Techniques in Food Microbiology 

932-353 พันธุวิศวกรรมเบื้องตน     3((2)-3-4) 

  Basic Genetic Engineering 

932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑเกษตร   3((2)-3-4) 

  Bacterial Technology and Biopesticide 

932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร   3((2)-3-4) 

  Fungi and Yeast Technology and Biopesticide 

  และนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดังนี้ 
แผนโครงงานนักศึกษา     

932-200  ฝกงาน 1      ไมนอยกวา 100  ชั่วโมง 
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  Practical Training I 

932-300  ฝกงาน 2      ไมนอยกวา 300  ชั่วโมง 

  Practical Training II 

932-401  โครงงานนักศึกษา  1     1(0-3-0) 

  Student Project I 

932-402  โครงงานนักศึกษา  2     6(0-18-0) 

  Student Project II 

หรือ 

แผนสหกิจศึกษา     

932-200 ฝกงาน 1                                                   ไมนอยกวา 100  ชั่วโมง 

  Practical Training I 

932-300  ฝกงาน 2                                                   ไมนอยกวา 300  ชั่วโมง 

  Practical Training II 

932-403  สหกิจศึกษา  1      1((1)-0-2) 

  Co-operative Education I 

932-404  สหกิจศึกษา  2               6(0-40-0)  

  Co-operative Education II 
 

4) กลุมวิชาชีพเลือก               9  หนวยกิต  

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช                         

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

932-320 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดิน    3((2)-3-4) 

  Soilless Culture Technology 

932-321 การผลิตพืชเศรษฐกิจ     3((3)-0-6) 

  Economic Plant Production 

932-322 การผลิตไมดอกไมประดับ     3((2)-3-4) 

  Ornamental Plant Production 

932-323 นิเวศวิทยาของแมลง     3((3)-0-6) 

  Insect Ecology 

932-324 เกษตรธรรมชาติ      3((2)-3-4) 

  Natural Farming 

932-325 เกษตรกรรมยั่งยืน     3((3)-0-6) 

  Sustainable Agriculture 

932-420 การจัดการของเสียทางการเกษตร    3((3)-0-6) 

  Waste Management in Agriculture 
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932-421 การถายยีนในพืช      3((2)-3-4) 

  Plant Gene Transfer 

932-422 การจัดการธาตุอาหารพืช      3((3)-0-6) 

  Plant Nutrient Management 

932-423 การขยายพันธุพืช     3((2)-3-4) 

  Plant Propagation 

932-424 การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม   3((2)-3-4) 

  Modern Technology in Plant Production 

932-425 การเกษตรแบบแมนยํา     3((2)-3-4) 

  Precision Agriculture 

932-426 กีฏวิทยาทางการเกษตร     3((2)-3-4) 

  Agricultural Entomology 

932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช   1-3((x)-y-z) 

  Special Topics in Plant Production Technology 

 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

932-340 มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย   3((3)-0-6) 

  Standard Farms and Safety of Animal Products 

 

932-341 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง    3((2)-3-4) 

  Ruminant Nutrition 

932-342 เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว    3((2)-3-4) 

  Animal Reproductive Technology 

932-343 เทคโนโลยีการฆาสัตว     3((3)-0-6) 

  Slaughtering Technology 

932-344 พันธุวิศวกรรมสัตว     3((2)-3-4) 

  Animal Genetic Engineering 

932-345 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว    3((3)-0-6) 

  Animal Production Biotechnology 

932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว   3((3)-0-6) 

  Animal Industrial Management 

932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ     3((2)-3-4) 

  Goat Production Technology 

932-348 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากการเลี้ยงสัตว  3((3)-0-6) 
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  Animal Waste Management Technology 

932-440 การเลี้ยงผึ้ง      3((3)-0-6) 

  Apiculture 

932-441 การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน     3((2)-3-4) 

  Pets Care 

932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว   1-3((x)-y-z) 

  Special Topics in Animal Production Technology 

932-443          ชุดวิชาการผลิตโคเนื้อครบวงจร        6((4)-6-8) 

  Module : Comprehensive Production of Beef Cattle  

 

วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

932-360 วิทยาศาสตรของเห็ด     3((2)-3-4) 

  Mushroom Science 

932-361 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย   3((2)-3-4) 

  Plant-Microbes Interaction 

932-362 เครื่องมือวิเคราะหทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม   3((3)-0-6) 

  Analytical Instruments in Industrial Microbiology 

932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม    3((3)-0-6) 

  Environmental Microbiology 

932-364 การติดเชื้อจุลินทรีย และภูมิคุมกัน    3((2)-3-4) 

  Microbial Infection and Immunity     

932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธ ี    3((2)-3-4) 

  Biological Control of Plant Disease 

932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย   1-3((x)-y-z) 

  Special Topics in Microbial Technology 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หนวยกิต 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือ

มหาวิทยาลัยอ่ืน  ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา 

 

ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตร  
        เลขรหัสประจํารายวิชาท่ีใชในหลักสูตร  ประกอบดวยเลข  6 หลัก  โดยมีความหมายดังนี้ 
    เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง  รหัสคณะ ภาควิชา/สาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้ 

935                         หมายถึง  รายวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาเขตสุราษฎรธานี 

 921  หมายถึง   รายวิชาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
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    สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 923 หมายถึง รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาสิ่งแวดลอมเพ่ือความยั่งยืน   

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 932 หมายถึง   รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง 

    โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

 934  หมายถึง   รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 937  หมายถึง   รายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาเคมีเพ่ืออุตสาหกรรม 

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เลขรหัส  ตัวท่ี 4  

 เลข 0 หมายถึง  รายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปและรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 เลข 1-4 หมายถึง  ชั้นประดับปริญญาตรี 

เลขรหัส  ตัวท่ี 5  

 เลข 0  หมายถึง วิชาพ้ืนฐานเกษตร/วิชากลาง 

 เลข 1-2 หมายถึง วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 เลข 3-4 หมายถึง วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 เลข 5-6 หมายถึง วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

เลขรหัส  ตัวท่ี 6 หมายถึง ลําดับวิชา 

 

ความหมายของหนวยกติท่ีใชในหลักสตูร 
        รายวิชาท่ีจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

ใหระบุการเขียนหนวยกิต   เปน   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 

               n      หมายถึง     จํานวนหนวยกิตรวม 

               (x)    หมายถึง     จํานวนหนวยกิตท่ีมีจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active  Learning)    

               y       หมายถึง    จํานวนหนวยกิตปฏิบัติการ 

               z       หมายถึง     จํานวนชัว่โมงศึกษาดวยตนเอง 

 

         รายวิชาท่ีจดัการเรียนรูภาคทฤษฎี ใหระบกุารเขียนหนวยกิต   เปน  n(x-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 

               n       หมายถึง     จํานวนหนวยกิตรวม 
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               x       หมายถึง     จํานวนหนวยกิตท่ีจัดการเรียนรูแบบเนนทฤษฎี    

               y       หมายถึง     จํานวนหนวยกิตปฏิบัติการ 

               z       หมายถึง     จํานวนชัว่โมงศึกษาดวยตนเอง 
 

ในคําอธิบายรายวิชาอาจมีคําตางๆ ปรากฏอยูใตชื่อของรายวิชา ซ่ึงมีความหมายเฉพาะท่ีควรทราบ ดังนี้ 

1. รายวิชาบังคับเรียนกอน (Prerequisite) 

1.1 รายวิชาบังคับเรียนกอน  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตองเคย

ลงทะเบียนและผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ

ประเมินผลนั้น จะไดระดับข้ันใดๆ ก็ได 

1.2 รายวิชาบังคับเรียนผานกอน  หมายถึง  รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตอง  

เคยลงทะเบียนและผานการประเมินผลการเรียนมาแลว กอนหนาท่ีจะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการ

ประเมินผลนั้น จะตองไดรับระดับข้ันไมต่ํากวา D หรือ ไดสัญลักษณ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนรวม (Corequisite)   หมายถึง   รายวิชาท่ีผูลงทะเบียนรายวิชาหนึ่งๆ จะตอง

ลงทะเบียนเรียนพรอมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผานการประเมินผลมากอนแลวก็ได และในการ

ประเมินผลนั้นจะไดระดับข้ันใดๆ ก็ได อนึ่ง การท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา A มิได

หมายความวารายวิชา A จะตองเปนรายวิชาบังคับเรียนรวมของรายวิชา B ดวย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผูลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่งๆ 

จะตองลงทะเบียนเรียนพรอมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เปนครั้งแรก โดยตองไดรับการประเมินผลดวย การ

ท่ีรายวิชา B เปนรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลใหรายวิชา A เปนรายวิชาบังคับเรียนควบกัน

ของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในท้ังสองแหงโดยสลับ

ชื่อกัน 
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แผนการศึกษา 
1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช  
 

ปท่ี 1  

ภาคการศึกษาท่ี  1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน   2((2)-0-4) 

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร  4((3)-3-6) 

932-100 ปฏิบัติงานฟารม                1(0-3-0) 

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย   1((1)-0-2) 

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก 2((2)-0-4) 

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2((2)-0-4) 

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 

935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 

 รวม 16((14)-6-28) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-003 จุลชีววิทยา 3((3)-0-6) 

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

932-101 ทักษะชางเกษตร  1(0-3-0) 

934-011 หลักคณิตศาสตร  3((3)-0-6) 

935-003 ทักษะชีวิตสําหรับการเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 

935-006 คิดเปน คิดสนุก 2((2)-0-4) 

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวติประจําวัน 2((2)-0-4) 

935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 

935-xxx สุนทรียศาสตรและกีฬา 1((1)-0-2) 

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย  3((3)-0-6) 

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย               1(0-3-0) 

 รวม 21((18)-9-36) 
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1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                                             จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ            3(2-3-4) 

932-201 การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน 3((2)-3-4) 

932-203 ดินและปุย  3((2)-3-4) 

932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 3((2)-3-4) 

935-029 ชีวิตท่ีด ี 3((3)-0-6) 

935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป             2((2)-0-4) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี            3(x-y-z) 

 รวม        20((x)-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 1((1)-0-2) 

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) 

932-205 ชีววิทยาของเซลล 3((3)-0-6) 

935-002 รูรอด ปลอดภัย 1((1)-0-2) 

935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4) 

935-xxx สุนทรียศาสตรและกีฬา 1((1)-0-2) 

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน            3(2-3-4) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี            3(x-y-z) 

 

 

รวม        19((x)-y-z) 

ภาคฤดูรอน 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-200 ฝกงาน 1 ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 
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1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-301   การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  3((2)-3-4)  

932-302   มาตรฐานสินคาเกษตร 2((2)-0-4) 

932-310  อารักขาพืช 3((2)-3-4) 

932-311   เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช 3((2)-3-4) 

932-312   การจัดการทรัพยากรดิน 3((2)-3-4) 

932-xxx   วิชาชีพเลือก               3((x)-y-z) 

932-xxx   วิชาชีพเลือก               3((x)-y-z) 

 รวม           20((x)-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-303   การพัฒนาผูประกอบการและการตลาดเกษตร 3((3)-0-6) 

932-304   สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-305 สัมมนา               1(0-2-1) 

932-313   พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช 3((2)-3-4) 

932-314   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3((2)-3-4) 

932-315   การปรับปรุงพันธุพืช 3((2)-3-4) 

 รวม  16((11)-14-23) 

 

 

ภาคฤดูรอน 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-300 ฝกงาน 2 ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 
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1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ปท่ี 4 

แผนโครงงานนักศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-401 โครงงานนักศึกษา 1               1(0-3-0) 

932-410    เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช               3((2)-3-4) 

932-411    การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือชุมชนและการตลาด               3((2)-3-4) 

 รวม 10((6)-12-12) 

 

   

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-402 โครงงานนักศึกษา 2  6(0-18-0) 

932-xxx   วิชาชีพเลือก                3(x-y-z) 

 รวม               9(x-y-z) 

 

 

 

 

 



42 
 
1) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

ปท่ี 4 

แผนสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-403 สหกิจศึกษา 1                1((1)-0-2) 

932-410    เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 3((2)-3-4) 

932-411    การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือชุมชนและการตลาด 3((2)-3-4) 

932-xxx   วิชาชีพเลือก 3((x)-y-z) 

 รวม             13((x)-y-z) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0) 

 รวม 6(0-40-0)  
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2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว  

 

ปท่ี 1  

ภาคการศึกษาท่ี  1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน   2((2)-0-4) 

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร  4(3)-3-6) 

932-100 ปฏิบตัิงานฟารม               1(0-3-0) 

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย   1((1)-0-2) 

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก 2((2)-0-4) 

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2((2)-0-4) 

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 

935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 

 รวม 16((14)-6-28) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-003 จุลชีววิทยา 3((3)-0-6) 

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา               1(0-3-0) 

932-101 ทักษะชางเกษตร                1(0-3-0) 

934-011 หลักคณิตศาสตร  3((3)-0-6) 

935-003 ทักษะชีวิตสําหรับการเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 

935-006 คิดเปน คิดสนุก 2((2)-0-4) 

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 

935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 

935-xxx สุนทรียศาสตรและกีฬา               1((1)-0-2) 

 937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย  3((3)-0-6) 

 937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย               1(0-3-0) 

 รวม           21((18)-9-36) 
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2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                                             จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-4) 

932-201 การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน 3((2)-3-4) 

932-203 ดินและปุย  3((2)-3-4) 

932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 3((2)-3-4) 

935-029 ชีวิตท่ีด ี 3((3)-0-6) 

935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป             2((2)-0-4) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี           3(x-y-z) 

 รวม        20((x)-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 1((1)-0-2) 

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) 

932-205 ชีววิทยาของเซลล 3((3)-0-6) 

935-002 รูรอด ปลอดภัย 1((1)-0-2) 

935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4) 

935-xxx สุนทรียศาสตรและกีฬา 1((1)-0-2) 

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน            3(2-3-4) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี            3(x-y-z) 

 

 

รวม         19((x)-y-z) 

ภาคฤดูรอน 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-200 ฝกงาน 1 ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 
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2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 

ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-302  มาตรฐานสินคาเกษตร  2((2)-0-4) 

932-330 หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว  3((2)-3-4) 

932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 3((2)-3-4) 

932-332 สขุศาสตรสัตว   3((3)-0-6) 

932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 3((2)-3-4) 

932-xxx    วิชาชีพเลือก               3((x)-y-z) 

 รวม           20((x)-y-z) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-303   การพัฒนาผูประกอบการและการตลาดเกษตร  3((3)-0-6) 

932-304   สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร               3((2)-3-4)  

932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 3((2)-3-4) 

932-335 พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ 3((3)-0-6) 

932-336    เทคโนโลยีการผลิตสุกร  3((2)-3-4) 

932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว 3((2)-3-4) 

932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว  3((3)-0-6) 

 รวม 21((16)-15-32) 

 

 

ภาคฤดูรอน 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-300 ฝกงาน 2 ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 
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2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 

ปท่ี 4 

แผนโครงงานนักศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-305 สัมมนา               1(0-2-1) 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-401 โครงงานนักศึกษา 1               1(0-3-0) 

932-xxx    วิชาชีพเลือก               3((x)-y-z) 

932-xxx    วิชาชีพเลือก               3((x)-y-z) 

 รวม           11((x)-y-z) 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-402 โครงงานนักศึกษา 2              6(0-18-0) 

 รวม             6(0-18-0) 
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2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
 

ปท่ี 4 

แผนสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-305 สัมมนา               1(0-2-1) 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-403 สหกิจศึกษา 1               1(1-0-2) 

932-xxx    วิชาชีพเลือก               3((x)-y-z) 

932-xxx    วิชาชีพเลือก               3((x)-y-z) 

 รวม           11((x)-y-z) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0)  

 รวม 6(0-40-0)  
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3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย   

 

ปท่ี 1  

ภาคการศึกษาท่ี  1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน   2((2)-0-4) 

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร  4((3)-3-6) 

932-100 ปฏิบัติงานฟารม 1(0-3-0) 

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย   1((1)-0-2) 

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก 2((2)-0-4) 

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2((2)-0-4) 

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 

935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 

 รวม 16((14)-6-28) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-003 จุลชีววิทยา 3((3)-0-6) 

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 

932-101 ทักษะชางเกษตร  1(0-3-0) 

934-011 หลักคณิตศาสตร  3((3)-0-6) 

935-003 ทักษะชีวิตสําหรับการเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4) 

935-006 คิดเปน คิดสนุก 2((2)-0-4) 

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4) 

935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4) 

935-xxx สุนทรียศาสตรและกีฬา (1) 1((1)-0-2) 

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย  3((3)-0-6) 

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย               1(0-3-0) 

 รวม 21((18)-9-36) 
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3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                                             จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ            3(2-3-4) 

932-201 การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน 3((2)-3-4) 

932-203 ดินและปุย  3((2)-3-4) 

932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส            3((2)-3-4) 

935-029 ชีวิตท่ีด ี 3((3)-0-6) 

935-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาท่ัวไป             2((2)-0-4) 

 รวม 20((x)-y-z) 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 1((1)-0-2) 

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) 

932-205 ชีววิทยาของเซลล 3((3)-0-6) 

935-002 รูรอด ปลอดภัย 1((1)-0-2) 

935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4) 

935-xxx สุนทรียศาสตรและกีฬา (2) 1((1)-0-2) 

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน            3(2-3-4) 

932-251 ชีววิทยาของราและยีสต 3((2)-3-4) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี            3(x-y-z) 

 รวม 22((x)-y-z) 

 

 

ภาคฤดูรอน 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-200   ฝกงาน 1 ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 
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3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

 

ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-301   การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-302   มาตรฐานสินคาเกษตร 2((2)-0-4) 

932-350 ไวรัสและปรสิตวิทยา 3((2)-3-4) 

932-351   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3((2)-3-4) 

932-352   เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา 3((2)-3-4) 

932-353   พันธุวิศวกรรมเบี้องตน 3((2)-3-4) 

932-xxx   วิชาชีพเลือก 3((x)-y-z) 

 รวม            20((x)-y-z) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-303  การพัฒนาผูประกอบการและการตลาดเกษตร 3((3)-0-6) 

932-304   สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-305   สัมมนา 1(0-2-1) 

932-354   เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑเกษตร  3((2)-3-4) 

932-355  เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร  3((2)-3-4) 

932-xxx   วิชาชีพเลือก  3((x)-y-z) 

932-xxx วิชาชีพเลือก  3((x)-y-z) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสร ี               3(x-y-z) 

 รวม           22((x)-y-z) 

 

ภาคฤดูรอน 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

    932-300 ฝกงาน 2 ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 
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3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

 

ปท่ี 4 

แผนโครงงานนักศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-401 โครงงานนักศึกษา 1               1(0-3-0) 

 รวม              4((2)-6-4) 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-402 โครงงานนักศึกษา 2 6(0-18-0) 

 รวม 6(0-18-0) 
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3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

 

ปท่ี 4 

แผนสหกิจศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-403 สหกิจศึกษา 1 1((1)-0-2) 

 รวม 4((3)-3-6) 

 

 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-40-0)  

 รวม 6(0-40-0) 
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3.1.4  คําอธิบายรายวชิา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

001-102   ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน            2((2)-0-4)   

 The King’s Philosophy and Sustainable Development 

 ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเปาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

หลักการทรงงาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตรพระราชา และการพัฒนาอยางยั่งยืน และ

การวิเคราะหการนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีระดับบุคคล องคกรธุรกิจหรือชุมชนในระดับทองถ่ิน 

และระดับประเทศ  

 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; 

work principles, understanding and development of the King’ s wisdom and sustainable 

development; an analysis of application of the King’s wisdom in the area of interest including 

individual, business or community sectors in local and national level    

(หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน) 

 

001-103   ไอเดยีสูความเปนผูประกอบการ       1((1)-0-2)    

 Idea to Entrepreneurship  

 การเปนผูประกอบการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทํา

แนวคิดธุรกิจดวยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม 

 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey 

for business opportunity analysis; using business models with modern business tools 

 

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย          1((1)-0-2) 

             Benefit of Mankinds 

     การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู  เนนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ           

ทรงงาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพ่ือประโยชนสังคมและประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง     

     The Integrative activities for gaining knowledge are emphasizing on the 

philosophy of sufficiency economy and apply to its principles of job, principles of 

understanding, accessibility and development, for thebenefit of society and the benefit of 

mankind  

 

935-002 รูรอด ปลอดภัย        1((1)-0-2) 

    Life Safety 

    แนวคิด หลักการ การปฐมพยาบาลเบื้องตน การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ และการชวยชีวิตข้ัน

พ้ืนฐาน การชวยชีวิตโดยการปมหัวใจ การฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การปฏิบัติในสถานการณ  
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    Concepts and principles of first aid; patient transportation and basic life support, 

Cardiopulmonary resuscitation (CPR), first aid practice; simulation based first aid training 

 

 

 

 

935-003  ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4) 

    Life Skills for Citizens of the 21st Century 

    ทักษะชีวิตท่ีมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน การเมืองการบริหารปกครอง หนาท่ีพลเมือง                    

ทักษะทางสังคม และกฎหมายเบื้องตนในชีวิตประจําวัน  

    Essential Life skills  for everyday life; politics and governance; citizenship; social 

skills and basic laws for everyday life 

 

935-004  วิทยาการสมัยใหมและโลก      2((2)-0-4) 

    Modern Science and the World 

              การศึกษา  สถานการณ และการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคม              

การปองกันและแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    Studying  situations and social, economic, politics and environmental changes, 

impacts of modern science and technology; application of science and technology in social 

development; preventing and solving social problems derived from science and technology  

 

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ        2((2)-0-4) 

     Information Technology 

             เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมและแนวโนมในอนาคต องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

องคประกอบของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  ทักษะดิจิทัล การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม การใชงานบน

อินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร              

     Modern and trend of information technology; components of information 

System; computer system and devices; digital skills; application of modern information 

technology; security of data and information; utility of internet and online social network; 

computer ethics and laws 
 

935-006 คิดเปน คิดสนุก        2((2)-0-4) 

     Intelligent Thinking 

     ตรรกะแหงความคิด สนุกคิดรอบดาน  คิดคํานวณในชีวิตประจําวัน การตัดสินใจเชิงความคิด 
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     Logic of thinking, systematic thinking, calculation in daily life, conceptual 

decision making 

 

935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 

    Smart Thinking 

    กระบวนการคิดและวางแผน การเขาใจปญหา การแกไขปญหาและนําแนวทางมาทดสอบและ

พัฒนา บนพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาดกระบวนการคิดและวางแผน การเขาใจปญหา การแกไข

ปญหาและนําแนวทางมาทดสอบและพัฒนา บนพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด 

    Thinking process and planning; problem understanding; problem solving and test 

solutions; based on intelligible use of technology 

 

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน     2((2)-0-4) 

   Everyday English Conversations 

   การแยกแยะเสียงตางๆ ในภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ                 

ในชีวิตประจําวัน การสนทนาเก่ียวกับการเรียนและอาชีพในอนาคต   

   Classification of different English sounds; English conversations in various daily 

life situations; talking about study and future careers  

 

935-009   การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    2((2)-0-4) 

     Everyday English Reading and Writing 

   ทักษะการอานภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน การอานขอความสั้นๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน                    

ทักษะการเขียนเบื้องตน และการเขียนยอหนาสั้นๆ  

    Basic reading skills in English; reading short passages; short story reading; basic 

sentence structures; basic writing skill and short paragraph writing 

  

935-010 การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ    2((2)-0-4) 

     Effective English Communication 

    ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเปนสําหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญและ

รายละเอียด กลวิธีการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ ทักษะการเขียนยอความไวยากรณภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน             

ชนิดของคํา คําศัพทวิชาการเพ่ือใชในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน  

    Essential English skills for undergraduate study; listening for gist and details; 

reading strategies for the comprehension of main ideas; summarizing skills; basic English 

grammatical structures; parts of speech; academic vocabulary for higher education 

 

935-011 ภาษาไทยและการส่ือสาร        2((2)-0-4) 
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     Thai and Communication 

      การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีถูกตองเหมาะสม คุณธรรมและจริยธรรมในการใชภาษา ทักษะ

การใชภาษาท้ังการฟง  การพูด  การอานและการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ  นําความรูไปประยุกตใชสื่อสาร       

ในชีวิตประจําวัน  

      Thai for effective communication; language use morals and ethics; effective 

listening, speaking, reading and writing skills; ability to apply the language knowledge to 

everyday communication 

 

935-012  ชีวิตท่ีงดงาม         1((1)-0-2) 

    Aesthetic Life 

    การเขาใจความงดงามตามธรรมชาติของมนุษย การเขาใจความเปนตัวตน การเห็นคุณคา             

ในตนเองและผูอ่ืน การสานสัมพันธเพ่ือการอยูรวมกับมนุษยและธรรมชาติอยางมีความสุข  

    Understanding of human natural beauty; self-awareness; self-esteem and 

appreciation of others; building and maintaining good relationships between humans and 

nature for happy living    

 

 

935-013  กีฬาเพ่ือสุขภาพ        1((1)-0-2) 

    Sports for Health  

    ความหมาย  และรูปแบบตาง ๆ ของการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ ทักษะทาทาง การเคลื่อนไหว            

การประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา สําหรับกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  

    Definitions and types of sports for health, movement skills; application of sport 

science principles to exercise activities  

 

935-014   การฝกดวยเครื่องน้ําหนักเพ่ือสุขภาพ     1((1)-0-2) 

     Weight Training for Health 
     ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกาย มีทักษะในการออกกําลังกายดวยกิจกรรมการฝก                    

ดวยเครื่องน้ําหนัก ทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายดวยกิจกรรมฝกเครื่องน้ําหนัก 

     The importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self-

control for proper weight; skills on exercising and weight-training 

 

935-015   เดินว่ิงเพ่ือสุขภาพ       1((1)-0-2) 

              Walking and Jogging for Health  
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     ศาสตรเบื้องตนของการออกกําลังกายการดูแลน้ําหนักตัวใหเหมาะสม ทักษะในการออกกําลัง

กายและการเลนกีฬา ดวยกิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพทัศนคติท่ีดีในการออกกําลังกายดวยกิจกรรมเดินวิ่งเพ่ือ

สุขภาพ 

               The basic science of exercise; the need for self-control, discipline and 

development of safe ( proper)  techniques for walking and jogging; attitudes and awareness 

towards exercising, walking and jogging activities for improving the overall quality of life 
 

935-016  ศิลปะแหงชีวิต         1((1)-0-2) 

    Art of Life 

    ศาสตรและความงามของศิลปะ ศิลปะเพ่ือการเยียวยาและดูแลสุขภาพใจ ศิลปะการใชชีวิต                 

อยางมีความสุข 

   Science and art of beauty; art therapy and art for mental care; art of happy living 

 

935-017  เกมและกิจกรรมนันทนาการ       1((1)-0-2) 

    Game and Recreation Activities 

    ความหมาย ความสําคัญและขอบขายและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะและ

บทบาทของผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ  

    Definitions, importance, scopes and types of recreation activities; characteristics 

and roles of recreation leader; arrangement of recreation activities 

 

935-029   ชีวิตท่ีดี         3((3)-0-6)   

     Happy and Peaceful Life  

    ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเขาใจและยอมรับความแตกตาง                     

และความหลากหลาย การทํางานอยางเปนทีม การอยูรวมกันอยางสันติ ทักษะการสื่อสารและการแกปญหาอยาง

สรางสรรคในสังคมพหุลักษณ  

    Various multi cultures, happiness of life, understanding and acceptance of the 

difference and variousness, team work, live in peace, communication skills and creative solving 

the problems in multiple pattern society 

 

935-111   พลศึกษาและนันทนาการ       1((1)-0-2)                                                  

                Physical Education and Recreation 

                จุดมุงหมายของนันทนาการความจําเปนของนันทนาการในการดํารงชีวิตเกม นันทนาการ               

พลศึกษาและนันทนาการในโปรแกรมปฏิบัติการ  การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ 
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The objective of  recreation; the necessity of  recreation  in  a  daily  life; games; 

physical education and recreation in workshop program; exercise and recreation practice for 

health 

 
935-112   ทักษะการวายน้ํา       1((1)-0-2)                                                    

              Swimming Skills 

    ความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับประวัติความเปนมาของการวายน้ําเทคนิคและทักษะการวายน้ํา           

ทาตาง ๆ มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูท่ีดีการบริหารรางกาย การบํารุงรักษาสุขภาพและการดูแลรักษาอุปกรณ

และเครื่องอํานวยความสะดวกในการวายน้ํา 

    Knowledge and understanding of swimming history; principles and techniques for 

swimming; swimming styles; rules and tips for being a good swimmer and audience; exercising; 

health care and treatment; swimming equipment and facilities maintenance 
 

935-113  ลีลาศ                1((1)-0-2) 

             Social Dance 

    ความเปนมาของลีลาศความรูเบื้องตนในการลีลาศทักษะในการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกา 

มารยาทและบุคลิกภาพในการลีลาศ 

             History and basic knowledge of social dance; skills in Ballroom and Latin  

American style; social dance etiquette and character 

 
935-114   ศิลปะการปองกันตัว       1((1)-0-2) 

              Martial Arts 

    หลักการรูปแบบวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับทักษะการปองกันตัวการใชเทคนิคการปองกันตัวใน

สถานการณตางๆการต้ังหลักและการหาโอกาสทําใหคูตอสูเสียหลักวิธีการและหลักปองกันตัวแบบตางๆการบริหาร

รางกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย  การดูแลรักษาอุปกรณตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

    Principles, patterns and self-defense practice; the use of self-defense techniques 

in various situations; standing firm and looking for a chance to attack opponents; exercise for 

creating physical efficiency; equipment  maintenance 

 
935-115   กอลฟ                1((1)-0-2) 

              Golf 

     วิธีการเลนกอลฟ หลักการ  เทคนิค  และทักษะการเลน กติกาการเลนและการแขงขัน การดูแล

รักษาอุปกรณตาง ๆ 

    Playing methods, principles techniques and playing skills; playing rules and 

competition; equipment maintenance 
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935-116  เทนนิส               1((1)-0-2) 

             Tennis 

  วิธีการเลนเทนนิส ทักษะเบื้องตนของการเลน พรอมท้ังกติกาการเลนและการแขงขัน การดูแลและ

รักษาอุปกรณตาง ๆ 

   Playing methods, basic skills, playing rules competition and equipment 

maintenance 

 

935-117  แบดมินตัน                 1((1)-0-2) 

             Badminton 

   วิธีการเลนแบดมินตันการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและทักษะในการตีลูกแบบตางๆการเลนเด่ียวคู คูผสม

กติกาการเลน การแขงขัน  มารยาทในการเลน  การจัดการแขงขัน  การตัดสิน  การดูแลและรักษาอุปกรณตาง ๆ 

Playing methods, basic movement skill; various hitting skills; single, double and 

mixed double playing; playing rules, competition; playing manner, arranging the match and 

equipment maintenance 

 

935-118  แอโรบิคแดนซ            1((1)-0-2) 

             Aerobic Dance 

   ความเปนมาและความสําคัญของแอโรบิค การนําดนตรีเขาประกอบจังหวะทาทาง ประโยชนการ

ออกกําลังกายแบบแอโรบิคในลักษณะตางๆ วิธีปองกันการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลท่ีเกิดจากการเตนแอโรบิค 

   History and importance of aerobic dance, rhythmic activities; advantages of 

different ways of aerobic exercises; prevention of aerobic injuries and first aid practices 

 

935-119   การอยูคายพักแรม                   1((1)-0-2) 

              Camping 

    ลักษณะและรูปแบบการจัดการทองเท่ียวแบบแคมปปง  การจัดเตรียมและเลือกสรรอุปกรณแคมป

ปงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีจัดการทองเท่ียวแบบแคมปปง 
    Kinds and patterns of camping tour; preparation and selection of camping 

equipment; camping tourist attractions 

935-213   เซปกตะกรอ        1((1)-0-2) 

              Sapak Takraw 

    ความรูเบื้องตน ทักษะและวิธีการเลนเซปกตะกรอ การฝกปฏิบัติ กติกาการเลนการแขงขัน                 

การตัดสิน  การดูแลและการรักษาอุปกรณตาง ๆ 
    Basic instruction and skills for sapaktakro, practicing, rules for playing and 

competing, judging and sport equipment maintenance 
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935-214   เทเบิลเทนนิส            1((1)-0-2) 

              Table Tennis 

     ความรูเบื้องตน ทักษะและวิธีการเลนเทเบิลเทนนิส การฝกปฏิบัติ กติกาการเลนการแขงขัน              

การตัดสิน  การดูแลและการรักษาอุปกรณตางๆ 

     Basic instruction and skills for table tennis, practicing, rules for playing and 

competing, judging and sport equipment maintenance     
 

935-215   วอลเลยบอล              1((1)-0-2) 

               Volleyball 

     ความรูเบื้องตน ทักษะและวิธีการเลนวอลเลยบอล  การฝกปฏิบัติ  กติกาการเลนการแขงขัน             

การตัดสิน  การดูแลและการรักษาอุปกรณตางๆ 
Basic instruction and skills for volleyball, practicing, rules for playing and 

competing, judging and sport equipment maintenance 

 

935-216  ฟุตบอล                  1((1)-0-2) 

             Football 

   ความรูเบื้องตน ทักษะและวิธีการเลนฟุตบอล การฝกปฏิบัติ กติกาการเลนการแขงขัน  การตัดสิน         

การดูแลและการรักษาอุปกรณตางๆ 

   Basic instruction and skills for football, practicing, rules for playing and 

competing, judging and sport equipment maintenance 

 

935-217  บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 

             Basketball 

   ความรูเบื้องตน ทักษะและวิธีการเลนบาสเกตบอล  การฝกปฏิบัติ  กติกาการเลนการแขงขัน              

การตัดสิน  การดูแลและการรักษาอุปกรณตาง ๆ 

  Basic instruction and skills for basketball, practicing, rules for playing and 

competing, judging and sport equipment maintenance  
 

 

 

 

935-218  เปตอง           1((1)-0-2) 

             Petonque 

   ความรูเบื้องตน ทักษะและวิธีการเลนเปตอง การฝกปฏิบัติ กติกาการเลนการแขงขันการตัดสิน               

การดูแลและการรักษาอุปกรณตาง ๆ 
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   Basic instruction and skills for petong, practicing, rules for playing and competing, 

judging and sport equipment maintenance 

 

935-219   กรีฑา            1((1)-0-2) 

              Track and Field 

    ความรูเบื้องตน ทักษะและวิธีการเลนกรีฑา  การฝกปฏิบัติ  กติกาการเลนการแขงขัน การตัดสิน      

การดูแลและ การรักษาอุปกรณตาง ๆ 

    Basic instructions and skills for athletic, practicing, rules for playing and 

competing, judging and sport equipment maintenance 

 

935-311  โยคะ         1((1)-0-2) 

             Yoga 

   สรางความสมดุลระหวางสภาวะกายและจิต โดยใชสมาธิเปนตัวกําหนดลมหายใจ 

   Balancing of body and mindby practicing meditation of breathing in and out 

 

วิชาเลือก 

 

935-018   วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน      2((2)-0-4)

           Science in Daily Life 

    ความรูทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับชีวิต และการนําไปใชประโยชน          

ในชีวิตประจําวัน 

    Basic scientific knowledge and technology related to life and applicationin daily 

life 

 
935-019   เคมีรอบตัวเรา        2((2)-0-4) 

              Chemistry around Us 
    การจําแนกประเภทของสารเคมีอันตราย การเคลื่อนยาย การเก็บรักษา การใช และการทําลาย

สารเคมีท่ีถูกตอง สารเคมีท่ีใชในบานเรือน การเกษตร อาหาร เครื่องสําอาง และอุตสาหกรรมบางประเภท 

ความสัมพันธระหวางเคมีกับสิ่งแวดลอม วิธีปองกันอุบัติภัยจากสารเคมีอันตรายและการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ความเจ็บปวยท่ีเปนผลจากการรับหรือสัมผัสสารเคมีอันตราย 

   Classification of hazardous chemicals; suitable methods for transfer, storage, 

usage, disposal and proper of chemicals; chemicals used in household, agriculture, food, 

cosmetics and some industries; relations between chemistry and environment; first aids and 

prevention of accidents from hazardous chemicals; ailments from contact with hazardous 

chemicals 
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935-020  ภาษาอังกฤษวิชาการ       2((2)-0-4)

  Academic English 

รายวิชาบังคับเรียนกอน  : การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการอานเขียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

    การอานบทความทางวิชาการ การฟงเพ่ือความเขาใจจากสื่อตาง ๆ  การอภิปราย แสดงความ

คิดเห็น และการนําเสนอ 

    Reading academic articles; listening for comprehension from various sources; 

discussing, expressing opinions, and presentation 
 

935-021   การฟงและพูดภาษาจีน       2((2)-0-4)                                                           

              Chinese Listening and Speaking Skills 

    ทักษะการฟงและการพูดภาษาจีนพ้ืนฐาน การออกเสียงท่ีไดมาตรฐาน การฟงและการพูด                 

บทสนทนาในชีวิตประจําวัน 

    Basic Chinese listening and speaking skills; standard pronunciation; everyday 

Chinese conversation 

 
935-022   การเขียนภาษาจีน       2((2)-0-4)                                                                 

              Chinese Writing Skills 

    การเขียนภาษาจีน การเขียนประโยคภาษาจีนท่ีใชบอยในชีวิตประจําวัน และการเขียนขอความ

สั้น 

    Writing Chinese characters, frequently used Chinese sentences in daily life; 

writing short passages 

   

935–023  การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ      2((2)-0-4)                                                

              Speaking Techniques and Personality Development 

     ความรูพ้ืนฐานดานการพูดและบุคลิกภาพหลักเกณฑและกลวิธีการพูดบุคลิกภาพภายนอก

บุคลิกภาพภายในการพัฒนาบุคลิกภาพกับการพูด ในโอกาสตางๆ การประเมินผลและปรับปรุงการพูด                                

การพูดในชีวิตประจําวัน การพูดในท่ีทํางาน การพูดในท่ีชุมชน 

     Basic knowledge of speaking and personality; speaking techniques; inner and 

outer personality; speaking and personality development in various occasions; speaking in daily 

life; speaking in a working place and public speaking; the evaluation and improvement for 

speaking and personality development 

 

935–024   การเลาเรื่องโดยใชภาษาอังกฤษ            2((2)-0-4) 

              English Story Telling 
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    การสรุปใจความสําคัญของเรื่องราวตาง  ๆ  เชน เรื่องสั้น นิทาน นิยาย ฯลฯ เปนภาษาอังกฤษ 

นาํเสนอเรื่องท่ีอานเปนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการเลาเรื่อง  การแสดงหุน การแสดงละคร การรายงานขาว  ฯลฯ 
     Summarizing stories such as short story, fable, novel, etc.  in English; presenting 

story in English by performing storytelling, puppet show, play, and news report, etc. 

 

935-025  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน      2((2)-0-4)                                                   

             English for Job Applications 

   ทักษะการ ฟง พูดอาน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตองใชในการหางาน  การสมัครงาน                  

การสอบสัมภาษณ ทักษะการเขียนและพูดเพ่ือการหาและสมัครงาน 

   English listening, speaking, reading and writing skills needed for job finding, job 

application and job interviewing; writing and speaking skills for job finding and job application 

 

935-026   ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน       2((2)-0-4)                                                      

              English in the Workplace 

    ทักษะการ ฟง พูดอาน และเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน  ทักษะการทํางาน            

และทักษะชีวิตในท่ีทํางานทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการติดตอประสานงาน เชน การพูดโทรศัพท การนัดหมาย

การขอและใหขอมูล การตอนรับแขกและลูกคา รวมท้ังภาษาอังกฤษท่ีใชในการแกปญหาและสถานการณตาง ๆ 

ในท่ีทํางาน 

    English listening, speaking, reading and writing skills in a workplace; skills for work 

and life in a workplace; English skills for coordinating i.e. telephoning, making an appointment, 

asking for and giving information, welcoming guests and customers as well as problem solving 

in various workplace situations 

 

935-027   กฎหมายในชีวิตประจําวัน      2((2)-0-4)             

  Law in Daily Life  

    ความหมายและความสําคัญของกฎหมาย ลักษณะและประเภทของกฎหมาย และความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีสบัญญัติ กฎหมายมหาชน                        

ท่ีเก่ียวของกับการใชชีวิตประจําวันเพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายในระดับพ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะดํารงชีวิต         

อยางปกติสุขไดในสังคม  

   Definition and significance of law; different types and features of each laws; 

fundamentals of constitution; civil and commercial law, criminal law, procedural law, public 

law for living in the society as a basis needs 

 

935-028   เอเชียศึกษา        2((2)-0-4)  

    Asian Studies 
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     ประวัติความเปนมาของประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย ภู มิประเทศ ภูมิศาสตรวัฒนธรรม  

เศรษฐกิจ สังคมการเมือง และความสัมพันธระหวางประเทศ  ท้ังทางดานการคาและการฑูตโครงการความรวมมือ

ระหวางประเทศ การรวมกลุมและความขัดแยงในภูมิภาค 

History of countries in Asia, landscape, geography, culture, economy, society, 

politics; international relationships both in commercial and diplomatic aspects; international 

cooperation projects; unity and conflict in the region 

 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

 

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ      3(2-3-4) 

 Life Science Physics 

หนวยและการวัดทางชีวภาพ  แรงและการเคลื่อนท่ีของสิ่งมีชีวิต งานและพลังงานในทางชีวภาพ 

กลศาสตรของไหลในระบบสิ่งมีชีวิต ความรอนและอุณหภูมิระบบสิ่งมีชีวิตปรากฏการณคลื่น แสง เสียงตอ

สิ่งมีชีวิต ไฟฟาและแมเหล็กในทางชีวภาพ นิวเคลียรในทางชีวภาพ คลื่นแมเหล็กไฟฟาตอสิ่งมีชีวิต ปฏิบัติการท่ี

สอดคลองกับเนื้อหา  

Units and measurement in life science; force and motion in biology; work and 

energy in biology; fluid mechanic in biological system; heat and temperature of biological 

system; effect of wave sound light of biological system; electricity and magnetism in biological 

system; radiation in biology; electromagnetic wave on biological system; laboratory experiments 

related to the lecture topics 

 

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร       4((3)-3-6) 

 Biology and Genetics 

 คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล เมตาบอลิซึม ระบบของอวัยวะ         

ความหลากหลายและการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต การแบงเซลล การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความนาจะเปน

ทางพันธุศาสตรโครงสรางดีเอ็นเอ พันธุวิศวกรรมเบื้องตน ปฏิบัติการทางชีววิทยาและพันธุศาสตร  
  Properties of organism; cell structure and function; metabolism; organ system; 

biodiversity and classification; cell division; genetic inheritance; genetic probability DNA 

structure; basic of genetic engineering; biological and genetic laboratory 

 
932-003 จุลชีววิทยา         3((3)-0-6) 

 Microbiology 

 

 



66 
 
 รูปรางลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย  ศึกษาเมแทบอลิซึมของแบคทีเรีย พันธุศาสตรและ 

การเจริญเติบโต การจัดจําแนกจุลินทรีย  จุลินทรียกอโรค ภูมิคุมกันของรางกายท่ีตอตานจุลินทรียกอโรค 

การควบคุมจุลินทรียโดยวิธีทางกายภาพและเคมี จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมและการประยุกตใชเพ่ือแกปญหา

สิ่งแวดลอม  

General morphology of microorganisms; study of bacteria in metabolism; genetic 

and growth; classification of microorganisms; pathogenic microorganisms; body immunology 

against pathogenic microorganisms; physical and chemical controlling of microorganisms; 

environmental microbiology and application for environment resolution 

 

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา        1(0-3-0) 

   Microbiology Laboratory 

 แนะนําการใชหองปฏิบัติการชีววิทยา การใชกลองจุลทรรศน การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและ    

การฆาเชื้อ เทคนิคทางจุลชีววิทยา การยอมสีแบคทีเรีย ศึกษาการเจริญเติบโตของจุลินทรีย การศึกษาเชื้อรา ยีสต 

สาหราย การทําลายและการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย การตรวจนับจุลินทรียในสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการท่ี

สอดคลองกับเนื้อหา  

 Introduction to the use of microbiological laboratory; the use of microscope; 

media preparation and sterilization; microbiological technique; bacteria staining; studying 

microbial growth; study of fungi yeast and algae; destruction and inhibition of microbial growth; 

enumeration of microorganism in environment; laboratory experiments related to the lecture 

topics  

 

932-100 ปฏิบัติงานฟารม        1(0-3-0) 

 Farm Practical Training 

 การปฏิบัติดูแลการผลิตในหองปฏิบัติการและในฟารมทางดานพ้ืนฐานการผลิตพืช สัตว และ

จุลินทรีย การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Practical training in laboratory and farm for basic production of plants, animals 

and microorganisms; work integrated learning 

 

932-101 ทักษะชางเกษตร        1(0-3-0) 

             Farm Shop Skills 

 การบํารุงรักษา เครื่องยนตขนาดเล็ก ระบบน้ํา ระบบไฟในฟารม สรางระบบโรงเรือนขนาดเล็ก 

การใชเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตรอยางถูกวิธี การใชอุปกรณเครื่องมือในฟารม การฝกปฏิบัติเชิง

บูรณาการกับการทํางาน 

 Maintenance farm machines, water system, electricity system, housing; proper 

handling of agricultural machine and equipment; work integrated learning  
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932-201 การดูแลพืชและสัตวเบ้ืองตน      3((2)-3-4) 

Plant and Animal Sanitation  

การปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช และสัตวศัตรูพืชเบื้องตน การผลิตสัตวเศรษฐกิจเบื้องตน  

การสุขาภิบาลสัตว สัตวและแมลงพาหะนําโรค พิษจากสารเคมีทางการเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

Preliminary protection and control insect, weed and animal pests; basic 

economic animal production; animal sanitation; animal and insect vectors; toxic of agricultural 

chemicals; work integrated learning  

 

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร     3((2)-3-4) 

 Information Technology in Agriculture 

 หลักการเบื้องตนการเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีอัตโนมัติ เทคโนโลยีเซนเซอร เทคโนโลยี 

ไรสาย การสื่อสารระหวางอุปกรณ คําสั่งควบคุม การวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการเกษตร การศึกษารายกรณี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

 Foundation of programming; automation technology; sensing technology; 

wireless technology; connected device; control statement; data analysis; application of 

information technology in agriculture; case studies; work integrated learning 

 

932-203 ดินและปุย        3((2)-3-4) 

   Soil and Fertilizer 

    การจําแนกดิน ความอุดมสมบูรณของดิน การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน 

การฟนฟูและการปรับปรุงดิน ปุยเคมี และปุยอินทรีย การใชปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เทคโลโลยีการผลิต

ปุยในฟารม การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

Soil identification, soil fertility, soil sampling and nutrients analysis, soil 

improvement, chemical and organic fertilizers, using of fertilizers for increase of agricultural 

products, production technology of farm fertilizers; work integrated learning 

 

932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร     2((2)-0-4) 

 Principles and Methods of Agricultural Extension 

 แนวคิดและหลักการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู และการติดตอสื่อสาร

เพ่ือการถายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผลสําหรับการสงเสริมแบบยั่งยืน การสงเสริมการประยุกตใช

สารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุมเปาหมาย การใชสื่อในการ

ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  
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 Concept and principles of agricultural extension; learning and communication 

processes for the transfer of technology; program planning and evaluation for sustainable 

agricultural extension; encouraging the application of agricultural information and technology; 

adoption and innovation processes for target audience; media using for agricultural technology 

transfer; work integrated learning 

 

932-205 ชีววิทยาของเซลล       3((3)-0-6) 

 Cell Biology 

 องคประกอบของเซลล การทํางานของออรแกเนลลและเยื่อหุมเซลล ความสําคัญของ               

สารชีวโมเลกุลภายในเซลล การสรางและการไหลของพลังงาน เมแทบอลิซึมและการเจริญเติบโต วัฏจักรของเซลล 

การสงสัญญาณขอมูลภายในเซลล การตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก และการเปลี่ยนแปลงชีวเคมีและสรีรวิทยา

ของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตรโมเลกุลพ้ืนฐานและการควบคุมการแสดงออกของยีน เทคโนโลยีสมัยใหมในการศึกษา

ระดับเซลล 

 Cell structure and function of organelles and membranes; importance of 

biomolecules; energy flow; cell metabolism and developmental integration; cell cycles; signal 

reception and transduction, cell responding to external stimuli; changes in biochemistry and 

physiology; basic molecular genetics and regulation of gene expression; modern technology in 

cell studies 

 

932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร       3((2)-3-4) 

 Microbiology for Agriculture 

 การคัดแยกแบคทีเรียพีจีพีอาร คุณสมบัติและกลไกของพีจีพีอารตอการสงเสริมการเติบโตพืช 

หลักการผลิตสารชีวภัณฑ มาตรฐานและความปลอดภัย จุลินทรียในการผลิตปุยหมัก การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  

การบําบัดสารมลพิษทางการเกษตรดวยจุลินทรีย จุลินทรียในทางเดินอาหารสัตว การประยุกตใชจุลินทรียในการ

ผลิตสัตว ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา  

 PGPR bacterial isolation; properties and mechanism of PGPR on plant growth 

promoting; principles of bio-stimulant production; standard and biosafety of bio-stimulant; 

biological control; microorganisms in composting process; bioremediation in agriculture; 

microorganisms in the animal digestive tract; application of microorganism in animal production; 

laboratory experiments related to the lecture topics  

 

932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร    3((2)-3-4) 

 Agricultural Product Processing and Value Added   

 หลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหารเพ่ือการยืดอายุการเก็บรักษา การหมัก 

การใชความรอน กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
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 Principle of agricultural product processing; food preservation for prolonging 

storage time; fermentation processing; thermal processing; processes of agricultural product 

development for value adding; work integrated learning 

 

932-302 มาตรฐานสินคาเกษตร       2((2)-0-4) 

   Standard of Agricultural Products 

 มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติ ท่ีดีของโรงงานอุตสาหกรรม 

มาตรฐานและความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร มาตรฐานและขอกําหนดการเกษตรเพ่ือการสงออก 

 Good agricultural practice (GAP); good manufacturing practice (GMP); standards 

and safety for agricultural products; standards and requirements for exportation of agricultural 

products 

 

932-303 การพัฒนาผูประกอบการและการตลาดเกษตร    3((3)-0-6) 

 Entrepreneur Development and Agricultural Marketing 

 การนําเขาและการสงออกสินคาเกษตร สินเชื่อทางการเกษตร ผูประกอบการรายยอย          

การวางแผนธุรกิจ การทําบัญชีเบื้องตน การสงเสริมการขาย การขายสินคาออนไลน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน 

 Import and export of agricultural products agricultural credit, SME, business 

planning, basic accounting, marketing promotion, online marketing; work integrated learning 

 

932-304 สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร      3((2)-3-4) 

 Statistics and Agricultural Research Methodology 

 หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบสุมตลอด แผนแบบสุมบล็อกสมบูรณ   แผนแบบ                  

ลาตินสแควร แผนแบบซอนใน ขอสมมติในการวิเคราะหความแปรปรวน การแปลงขอมูล การทดลองแบบท่ีมี

หลายตัว ประกอบ แผนแบบสปลิตพลอต การวิเคราะหความแปรปรวนรวม ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 

 Principles of experimental designs, completely randomized design, randomized 

complete block design, Latin square design, nested design, assumptions underlying the analysis 

of variance, transformation of data, multifactor experiments, split-plot design, analysis of 

covariance; laboratory experiments related to the lecture topics  

 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร     3((2)-3-4) 

 Innovation for Agricultural Productivity 

 แนวคิดในการสรางนวัตกรรม การคิดอยางสรางสรรค วิธีการไปสูนวัตกรรม นวัตกรรมทางดาน

การผลิตพืช สัตว และจุลินทรีย การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร เกษตรอัจฉริยะ เกษตร

แมนยํา การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
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 Innovation concept, creativity, steps to innovation; innovation in plant, animal 

and microbial production; application of IT for agriculture, smart farming, precision agriculture; 

work integrated learning 

 
934-011 หลักคณิตศาสตร        3((3)-0-6) 

 Principles of Mathematics 

 ฟงกชันและกราฟ  ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต 

เมทริกซและระบบสมการเชิงเสน  

 Functions and graphs; limit and continuity; differentiation of function and its 

applications; integration and its applications, matrix and system of linear equations 

 

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน        3(2-3-4) 

 Basic Biochemistry 

 โครงสรางและหนาท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล ปฏิกิริยาท่ีเก่ียวของกับเอนไซม กระบวนการ      

เมแทบอลิซึมท่ีสําคัญในสัตว พืช และจุลินทรีย รวมท้ังความสําคัญของวิตามิน เกลือแร และฮอรโมน ปฏิบัติการท่ี

สอดคลองกับเนื้อหา 

 Biomolecular structure and function; enzymatic reactions; metabolism of animal, 

plant and microorganism; roles of vitamins, minerals and hormone; laboratory experiments 

related to the lecture topics 

 

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย        3((3)-0-6) 

 Principles of Chemistry and Organic Chemistry 

 พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สารละลาย จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี โครงสรางและสมบัติท่ัวไป

ของสารอินทรีย การจําแนกประเภท การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาพ้ืนฐานของสารอินทรีย 

Chemical bonding; Stoichiometry; solutions; chemical kinetics; chemical 

equilibrium; general structures and properties of organic compounds; classification; 

nomenclature; preparation and basic chemical reactions of organic compounds 

 

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย      1(0-3-0) 

 Principles of Chemistry and Organic Chemistry Laboratory 

 เครื่องตวงและความแมนยํา การแยกของแข็งออกจากของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ 

จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย การทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์

โดยวิธีการตกผลึก การสกัดและการกลั่น ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 

Volumetric and precision; separation of solid from liquid; Stoichiometry; 

chemical kinetics; chemical equilibrium; physical and chemical properties of organic compounds; 
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purification of organic compounds by crystallization; extraction and distillation; laboratory 

experiments related to the lecture topics 

 

กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 
932-305 สัมมนา         1(0-2-1) 

Seminar 

 การศึกษาคนควา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสารงานวิจัยทางวิชาการเพ่ือจัดทํา

รายงานและนําเสนอตอท่ีประชุม โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

              Study research articles, analyze and collect information to make a report and 

present in a meeting under counseling by advisor 

 

932-310 อารักขาพืช        3((2)-3-4) 

 Plant Protection 

  ความสําคัญและชนิดของวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูและสัตวศัตรูพืช ความสัมพันธระหวางพืชและ

ศัตรูพืช หลักการและวิธีการจัดการศัตรูพืชท่ีเหมาะสม มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการ

กับการทํางาน 

 Importance and types of weeds; plant diseases; insect pests and animal pests; 

plant-pest interaction; principles and methods for plant pest management; field trip study; 

work integrated learning 

 

932-311 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช      3((2)-3-4) 

 Plant Production Technology and Management 

  การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การเพาะปลูก การเตรียมตนกลา การเลือกใชวัสดุปลูกและประชากรพืช 

ท่ีเหมาะสมเพ่ือการสรางผลผลิตสูงสุด  การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียว  การจัดการผลผลิตและการตลาดของผลไม 

พืชยืนตนและพืชปาไมท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจในภาคใต การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณา

การกับการทํางาน 

 Preparing plantation area; cultivating; seedling preparation; selection of planting 

materials and plant population for maximizing farm products; maintenance; harvesting; 

products management and marketing of fruit; economic perennial and wild plants in southern 

Thailand; field trip study; work integrated learning 
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932-312 การจัดการทรัพยากรดิน       3((2)-3-4) 

 Soil Resource Management 

 การจําแนกดินในประเทศไทย  สมบัติและความอุดมสมบูรณของดิน  การเก็บตัวอยางและการ

วิเคราะหธาตุอาหาร  การฟนฟูและการปรับปรุงดิน  เทคนิค และวิธีการในการจัดการดินในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

ความสัมพันธระหวางดินและพืช  การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Soil classification in Thailand; properties and fertilities of soil; sampling and 

analyzing of soil nutrients; reclamation and improvement; technical and methods for soil 

management in different areas; soil and plant relation; field trip study; work integrated learning  

 

932-313 พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช      3((2)-3-4) 

  Botany and Plant Physiology 

โครงสราง องคประกอบ และหนาท่ีขององคประกอบท่ีสําคัญของพืช สัณฐานวิทยา การจัด

จําแนก ไฟโตไบโอม กระบวนการตาง ๆ ภายในพืชท่ีเก่ียวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช  สารควบคุม

การเจริญเติบโต  การประยุกตใชสารดังกลาวเพ่ือควบคุมกระบวนการภายในพืช ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา  

Functional studies of plant structure and its organization; morphology; 

classification; phytobiome; plant internal processes relating to plant growth and development; 

growth regulators; applications of the growth regulator to control plant internal processes; 

laboratory experiments related to the lecture topics  

 

932-314 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช       3((2)-3-4) 

 Plant Tissue Culture  

 หลักการและทฤษฎีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ปจจัย สภาวะและรูปแบบตาง ๆ ของการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การประยุกตใชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดานตางๆ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Principles and theories of plant tissue culture; factors, conditions and types of 

plant tissue culture; application in various purposes; work integrated learning 

 

932-315 การปรับปรุงพันธุพืช       3((2)-3-4) 

 Plant Breeding 

 หลักการท่ีใชในการปรับปรุงพันธุพืชดวยวิธีมาตรฐานและวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ

พืชท้ังพืชผสมตัวเองและผสมขาม การคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุเพ่ือสรางความแปรปรวนในพืช  การคัดเลือก

พันธุภายหลังการผสมพันธุ  การผลิตลูกผสมและการผสมระหวางสกุล การตรวจสอบลูกผสมโดยวิธีโฟลว ซัยโท

เมทรี และเครื่องหมายโมเลกุล ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Principles of plant genetic improvement by conventional and biotechnological 

methods; improvement in self-pollinated and cross-pollinated crops; selection; breeding to 

create plant mutation; selection after breeding; cross and inter specific hybridization; hybrid 
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investigation by flow cytometry and molecular technology; field trip study; work integrated 

learning 

 

932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช       3((2)-3-4) 

 Plant Postharvest Technology 

 ป จ จั ย ก อน ก าร เก็ บ เ ก่ี ย ว  ดั ช นี บ งชี้ ค ว ามบ ริบู รณ  วิ ธี เก็ บ เ ก่ี ย ว  ก ารค วบ คุม โรค                                

หลังการเก็บเก่ียว  เทคโนโลยีในการเก็บรักษาเพ่ือยืดอายุผลไม  พืชผัก และไมดอกไมประดับ การประเมิน

คุณภาพหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบหอและการขนสง ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 

 Preharvest factors; maturity index; harvesting; postharvest disease 

control; postharvest technology for prolonging shelf life of fruits, vegetables and ornamental 

plants; postharvest quality assessment; packaging and transportation; laboratory experiments 

related to the lecture topics 

 

932-411  การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือชุมชนและการตลาด   3((2)-3-4)                    

                 Plant Product Development for Community and Marketing 

                 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากพืชของชุมชน การสรางเอกลักษณของผลิตภัณฑ          

การเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนสูรูปลักษณของผลิตภัณฑ การศึกษาและวิเคราะหชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ

ของชุมชน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

                 Plant product development of community for value added, creation of product 

identity, association of community life style to product characterization, study and route 

analysis of community products for selling; work integrated learning  

 

 

กลุมวิชาชีพเลือก วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 
932-320 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดิน     3((2)-3-4) 

             Soilless Culture Technology 

 ประวัติ ความหมาย และความสําคัญของการปลูกพืชโดยไมใชดิน ระบบการปลูก การจัดการ

และการวางแผนการปลูกพืชไมใชดิน ปจจัยทางสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ วัสดุ และอุปกรณสําหรับการปลูกพืช

โดยไมใชดิน ธาตุอาหารพืช การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบปลูกพืชโดยไมใชดิน การฝกปฏิบัต ิ               

เชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Introduction to soilless culture, history and meaning; culture systems, 

management and planning of soilless culture; environmental factors and materials for soilless 

culture; preparation of plant nutrient in soilless culture; work integrated learning 
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932-321 การผลิตพืชเศรษฐกิจ       3((3)-0-6) 

 Economic Plant Production 

 ประเภทของพืชเศรษฐกิจ การผลิตและการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจ การเลือกและ 

การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การปลูกและการดูแลจัดการ การเก็บเก่ียวผลผลิต การแปรรูปข้ันตน ระบบการตลาด  

ของขาว ยางพารา และปาลมน้ํามัน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Type of economic plants; economic plant production and its planning; land 

selection and preparation; planting and management; harvesting; processing; marketing system 

of rice, rubbers and oil palm; work integrated learning 

932-322 การผลิตไมดอกไมประดับ      3((2)-3-4) 

 Ornamental Plant Production 

 ความสําคัญของไมดอกไมประดับ การจําแนกประเภทของไมประดับ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ

ผลิตไมประดับ การขยายพันธุ การปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

การตลาดการผลิตไมประดับ มีปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหาขางตน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Importance of ornamental flower and leaf horticultural crops; classification of 

ornamental plants; factors influencing on ornamental production; propagation, culture and 

treatment; harvesting, postharvest management; ornamental crop marketing; laboratory 

experiments related to the lecture topics; work integrated learning 

 

932-323 นิเวศวิทยาของแมลง       3((3)-0-6) 

 Insect Ecology 

 ศึกษาวิวัฒนาการของแมลง ลักษณะสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการแพรกระจายและการดํารงชีวิต

ของแมลง พฤติกรรมของแมลง ปฏิสัมพันธระหวางแมลงกับพืช ปฏิสัมพันธระหวางแมลงกับจุลินทรีย การฝก

ปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Study on insect evolution; environment effecting on insect distribution and their 

living; insect behavior; insect and plant interactions, insect and microorganism interactions; work 

integrated learning 

 

932-324 เกษตรธรรมชาติ        3((2)-3-4) 

  Natural Farming 

  หลักและทฤษฎีของเกษตรธรรมชาติ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติการเพาะปลูกแบบเกษตร

ธรรมชาติ นําความรูของเกษตรธรรมชาติไปใชในการผลิตพืช และสัตว โดยอาศัยความสัมพันธของดิน น้ํา และ

สิ่งมีชีวิต ปลูกฝงความคิดริเริ่มในการใชเกษตรธรรมชาติ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Principles and theories of natural farming; sufficient economy; practice in natural 

farming including relationship between soil, water and organisms for plant and animal 

production; mind concept initiative in natural farming; work integrated learning 
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932-325 เกษตรกรรมย่ังยืน       3((3)-0-6) 

  Sustainable Agriculture 

 เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย การประยุกตใช

ศาสตรพระราชาทางการเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Natural farming, new theory agriculture, integrated farming, agroforestry, organic 

farming, application of the King’s philosophy in agriculture; work integrated learning 

 

932-420 การจัดการของเสียทางการเกษตร      3((3)-0-6) 

 Waste Management in Agriculture 

 การจัดการของเสียทางการเกษตรเบื้องตน ชนิดและปริมาณของเสียทางการเกษตร ผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม กฎหมายและขอบังคับในเรื่องการจัดการของเสียทางการเกษตรในประเทศไทย หลัก 3 R Reduce 

Reuse และ Recycle การบําบัดของเสียทางการเกษตร น้ําเสีย และการกําจัดของเสียโดยระบบชลประทาน ของ

เสียอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร ผลกระทบของการเกษตรสมัยใหมตอน้ํา ดินและอากาศ การพัฒนาเพ่ือ

ความยั่งยืนทางการเกษตร 

 Introduction to waste management in agriculture, type of agricultural waste, 

amount and volume, impact of agricultural waste on environment, laws and regulations of 

Thailand for waste management in agriculture, reduce, reuse and recycle, the three R’s, for 

waste management, mechanical biological treatment of agricultural waste, waste water and 

disposal of waste by irrigation, hazardous waste in agriculture: agrochemicals, environmental 

impact of modern agriculture on water, soil and air, sustainable development in agriculture.  

 

932-421 การถายยีนในพืช       3((2)-3-4) 

  Plant Gene Transfer 

  หลักการทางพันธุวิศวกรรมพืช เทคนิคการถายยีนเขาสูเซลลและเนื้อเยื่อของพืช การโคลนยีน 

การคัดเลือกและตรวจสอบพืชท่ีไดรับการถายยีน  ความปลอดภัยทางชีวภาพ การสกัดดีเอนเอจากพืช การเพ่ิม

ปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส เทคนิคและเครื่องมือท่ีสําคัญทางชีวโมเลกุล การประยุกตใชการ

โคลนยีนดานการเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Principles of plant genetic engineering, techniques for plant cell and tissue 

transformation; gene cloning and investigation of transformed plant; biosafety; plant DNA 

extraction; polymerase chain reaction technique; important technique and tools in molecular 

biology; application of gene cloning for agriculture; work integrated learning 
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932-422 การจัดการธาตุอาหารพืช       3((3)-0-6) 

 Plant Nutrient Management 

 การจัดการธาตุอาหารพืช การพัฒนาและประยุกตใชแนวคิดจากวิทยาการดานดิน และปุย  

การจัดการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Plant nutrient management; development and application of concepts of soil 

and fertilizer knowledge; optimization of nutrients for plant growth; work integrated learning 

  

932-423 การขยายพันธุพืช       3((2)-3-4) 

 Plant Propagation 

 ความสําคัญ และความหมายของการขยายพันธุพืช หลักและวิธีการขยายพันธุพืชแบบใชเพศและ

ไมใชเพศ ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขยายพันธุพืช การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Importance and definition of plant propagation; principles and methods of 

sexual and asexual plant propagation; factors affecting plant propagation; work integrated 

learning  

 

932-424 การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม     3((2)-3-4) 

 Modern Technology in Plant Production 

 การจัดการโรงเรือน การเตรียมวัสดุพืช การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม การปลูกพืชใน

สารละลายและในอากาศ การปลูกพืชปลอดสารพิษ การปลูกภายใตการควบคุมสภาพแวดลอม เกษตร-อินทรีย  

เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตพืช มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Greenhouse management; preparing planting materials; plant production by 

using modern technology; hydroponics and aeroponics; pesticide-safe vegetables; planting 

under controlled environment; organic farming; clean technology in plant production; field trip 

study; work integrated learning 

 

932-425 การเกษตรแบบแมนยํา       3((2)-3-4) 

 Precision Agriculture 

 การจัดการเกษตรกรรมบนพ้ืนฐานของการสังเกตการณ การวัดและบันทึก การตอบสนองตอ

ปจจัยตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกฟารม การบูรณาการวิทยาการดานเทคโนโลยีการเกษตรกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การผลิตพืชหรือสัตว การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Farming management based on observing, measuring and recording; responding 

to inner and inter-piled variability in farm; integration of agricultural technology and information 

technology; plant or animal production; work integrated learning 
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932-426 กีฏวิทยาทางการเกษตร       3((2)-3-4) 

 Agricultural Entomology 

 ศึกษาถ่ินกําเนิด วงจรชีวิตและชีววิทยาของแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญในประเทศไทยและท่ีสําคัญตอ

การคาระหวางประเทศ ลักษณะการทําลายของแมลงศัตรูพืชและผลกระทบท่ีเกิดกับพืช หลักการปองกันกําจัด

แมลงศัตรูพืชโดยอยูบนพ้ืนฐานของการคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคและสิ่งแวดลอม มีการศึกษา 

ดูงานนอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Study on habitat, life cycle and biology of major insect pests of Thailand and 

cosmopolitan pests related with the international trade; feeding damage scar of insect pests 

and effect of insect infestation on plant; insect pest control relied on consumer and 

environment safety; field trip study; work integrated learning   

 

932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช     1-3((x)-y-z) 

 Special Topics in Plant Production Technology 

 หัวขอพิเศษท่ีทันสมัยและนาสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตพืช   

 Special and interesting recent topics in plant production technology 

 

 

กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 
932-305 สัมมนา         1(0-2-1) 

Seminar 

 การศึกษาคนควา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสารงานวิจัยทางวิชาการเพ่ือจัดทํา

รายงานและนําเสนอตอท่ีประชุม โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 Study research articles, analyze and collect information to make a report and 

present in a meeting under counseling by advisor 

 

932-330 หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว     3((2)-3-4) 

 Principles of Animal Nutrition and Feeding 

องคประกอบของอาหารสัตว กระบวนการนําอาหารและธาตุอาหารไปใชประโยชนในรางกาย 

ท้ังสัตวกระเพาะรวมและสัตวกระเพาะเด่ียว ประเภท ชนิด และแหลงวัตถุดิบ การคํานวณสูตรอาหาร   

การผสมอาหาร  หลักการและวิธีการใหอาหารแกสัตวตามประเภทและอายุ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

Components of animal feeds; processes of feeding ruminant and non-ruminant; 

raw material resources and types; feed formula calculation, feed mixing; principles and 

methods of animal feeding according to their type and age; work integrated learning 
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932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว      3((2)-3-4) 

 Animal Physiology and Anatomy 

   โครงสรางอวัยวะและกายวิภาคของสัตว  เนนจุลกายวิภาคระดับเซลล  เปรียบเทียบหนาท่ีทาง

สรีรวิทยาของระบบตาง ๆ ระหวางสัตวกระเพาะรวมและสัตวกระเพาะเดี่ยว การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

 Organ structures and anatomy of animal emphasizing on cellular microanatomy; 

comparison of physiological functions of the systems between ruminant and non-ruminant; 

work integrated learning 

 

932-332 สุขศาสตรสัตว        3((3)-0-6) 

Animal Hygiene 

ธรรมชาติของโรคสัตว หลักการสุขาภิบาลในการเลี้ยงสัตว การจัดการปองกันและควบคุม 

การเกิดโรค ปญหาทางเศรษฐกิจของโรคสัตวเลี้ยง ลักษณะอาการ การวินิจฉัยและการจําแนกโรค การบําบัดอยาง

งาย เทคนิคการใชยา และยาพ้ืนฐานท่ีใชในฟารม การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

Nature of animal diseases; hygienic principles for animal husbandry; disease 

protection management and animal disease control; economic problems of the diseases; 

symptoms; diagnosis and disease classification; simple therapy; techniques of using drugs and 

basic drugs application in farm; work integrated learning 

 

932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก      3((2)-3-4) 

Poultry Production Technology 

ความสําคัญของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปก พันธุและการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ 

อาหารและการใหอาหาร การจัดการฟารม การผลิตสัตวปกเชิงอุตสาหกรรม การฟกไขและการจัดการโรงฟก   

โรคและการสุขาภิบาล ผลิตภัณฑสัตวปก การตลาดสัตวปก การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน   

Importance of poultry production industry; breed and breeding improvement; 

housing and equipment; feed and feeding; poultry farm management; industrial poultry 

production; incubation and hatchery management; diseases and sanitation; poultry products; 

poultry marketing; work integrated learning 

 

932-334  เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม     3((2)-3-4) 

  Beef and Dairy Production Technology 

ระบบการผลิต พันธุและการปรับปรุงพันธุ  อาหารและการใหอาหาร อุปกรณและโรงเรือน   

การจัดการผลิตโคเนื้อและโคนมเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเนื้อและนม การฝกปฏิบัติ            

เชิงบูรณาการกับการทํางาน 
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Production system; breed and breeding improvement; feed and feeding; 

equipment and housing; management of industrial beef and dairy production; disease and its 

control; meat and milk productions; work integrated learning   

 

932-335 พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ     3((3)-0-6) 

 Animal Genetics and Improvement 

 พันธุศาสตรของสัตว  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิต  หลักการปรับปรุงพันธุ  ระบบการคัดเลือก

และการผสมพันธุ  แนวการปรับปรุงพันธุสัตวเศรษฐกิจของประเทศไทย 

Animal genetics; factors influencing animal production; principles for animal 

improvement; selection systems and mating; selected methods for Thai economic animal 

improvement 

 

932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร       3((2)-3-4) 

Swine Production Technology 

ความสําคัญของการผลิตสุกร พันธุและการคัดเลือกพันธุ อุปกรณและโรงเรือน อาหารและ 

การใหอาหาร การจัดการฟารม การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม โรคและการปองกันกําจัด การจัดการสิ่งแวดลอม

และการสุขาภิบาล กฎระเบียบเก่ียวกับธุรกิจการผลิตสุกร การตลาดสุกร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

Importance of swine production; breeding and selection; equipment and 

housing; feed and feeding; farm management; industrial swine production; diseases and 

prevention; environmental management and sanitation; regulations in commercial swine 

production; swine marketing; work integrated learning 

 

932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว      3((2)-3-4) 

  Animal Feed Production Technology   

การเตรียมและการจัดการวัตถุดิบสําหรับการผลิตอาหารสัตว การประกอบสูตรอาหารสัตว 

 การผสมอาหารสัตว การแปรรูปอาหารสัตว การผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม การใชเทคโนโลยีชีวภาพ 

ในดานอาหารสัตว การเพ่ิมคุณภาพอาหารสัตว การผลิตอาหารสัตวท่ีปลอดภัย มาตรฐานอาหารสัตวและ 

การควบคุมคุณภาพ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

Raw material preparation and management for feed manufacturing; feed 

formulation; feed mixing; feed processing; industrial feed manufacturing; application of 

biotechnology in animal feed; increasing the quality of animal feed; safety feed production; 

feed standard and quality control; work integrated learning 
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932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว       3((3)-0-6) 

  Meat Science Technology 

 การเจริญและพัฒนาของกลามเนื้อ ไขมัน และกระดูก การจําแนกชั้นสัตวสําหรับฆา ข้ันตอน 

การฆาและตัดแตงซาก การแปรรูปเนื้อสัตวเชิงอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกลามเนื้อไปเปน

เนื้อสัตว หลักการจําแนกคุณภาพซาก หลักสุขาภิบาลและการสาธารณสุข กฎหมายและขอบังคับ หลักปฏิบัติใน

การแปรรูปเนื้อสัตว คุณคาทางโภชนาการของเนื้อสัตว หลักการทําใหสุก 

 Growth and development of muscle, fat and bone; slaughtering animal grade, 

steps in slaughtering and carcass cutting; industrial meat processing; biochemical changes during 

transformation of muscle to meat; principles of carcass grading; sanitation and hygiene; law and 

regulation; practices in meat processing; nutritional quality of meat; principles of cooking 

 

 

กลุมวิชาชีพเลือก วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 
 

932-340 มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย    3((3)-0-6) 

  Standard Farms and Safety of Animal Products 

มาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑจากสัตว เชื้อจุลินทรีย 

ท่ีเก่ียวของกับโรคในสัตวและผลิตภัณฑสัตว ปญหาของการใชยาและสารเคมีในการเลี้ยงสัตว การตรวจผลิตภัณฑ

สัตว หลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี กรรมวิธีการผลิตท่ีดี 

Standard of animal farming; standard and safety of animal products; 

microorganisms associated with disease in animals and animal products; problems of using 

drugs and chemicals on animals; animal product checking; Good Agricultural Practice (GAP) ; 

Good Manufacturing Practice (GMP) 

 

932-341 โภชนศาสตรสัตวเคี้ยวเอ้ือง      3((2)-3-4) 

 Ruminant Nutrition 

 ระบบยอยอาหาร กระบวนการทางสรีรวิทยาและทางเคมี  การทํางานของจุลินทรีย                            

ในกระเพาะรูเมน การปรับปรุงคุณภาพอาหารเพ่ือพัฒนาเปนอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง การคํานวณสูตรอาหาร              

การวิจัยดานโภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Digestive system; physiological and chemical processes; function of 

microbes in rumen; feed improvement and utilization; animal feed formulation; research study 

in ruminant nutrition; laboratory experiments related to the lecture topics; field trip study 
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932-342 เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว      3((2)-3-4) 

 Animal Reproductive Technology 

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตวเศรษฐกิจ  การเตรียมพอพันธุและแมพันธุ  

การเตรียมตัวทําละลายเจือจางน้ําเชื้อ  การผลิตน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อแชแข็ง  การเก็บรักษาและการตรวจสอบ

คุณภาพ  เทคนิคการฉีดน้ําเชื้อ  เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและการปรับปรุงพันธุสัตว              

การยายฝากตัวออน การแยกเพศตัวออน การปฏิสนธิในหลอดทดลอง การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

Anatomy and physiology of reproductive system of economic animals; preparing 

sire and dam; semen diluting; fresh and frozen semens production; storage and quality 

examinations; insemination; new biotechnology for increasing productivity and animal 

improvement; embryo transfer; embryo sexing; in vitro fertilization; work integrated learning 

  

932-343 เทคโนโลยีการฆาสัตว       3((3)-0-6) 

 Slaughtering Technology 

การขนส งสัตวสู โรงฆ าและการพักสัตว  การตรวจสัตวกอนฆ า อุปกรณ และแผนผั ง 

ในโรงฆาสัตว กรรมวิธีการฆาสัตว การตรวจและการแบงเกรดซาก ผลพลอยไดจากการฆาสัตว กฎหมายและ

กฎระเบียบเก่ียวกับการฆาสัตว 

Transportation of animals to slaughter house and resting; pre-slaughtering 

inspection; instruments and abattoir layout in slaughter house; slaughtering process; carcass 

inspection and grading; by products from slaughter house; law and regulation relevant to 

slaughter house 

 

932-344 พันธุวิศวกรรมสัตว       3((2)-3-4) 

 Animal Genetic Engineering 

 โครงสรางและหนาท่ีของยีนในสิ่งมีชีวิตกลุมโปรคาริโอตและยูคาริโอต โครงสรางของสาร

พันธุกรรมและโปรตีน การถายแบบและการจัดรูปของยีน การแสดงออกของยีนในเซลลสัตว  รีคอมบีแนนท

เทคโนโลยี  การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุสัตว 

 Structure and function of genes in prokaryote and eukaryote; structures of 

nucleic acid and protein; gene transcription and gene organization; gene expression in animal 

cells; recombinant technology; application of biotechnology for animal improvement 

 

932-345 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว      3((3)-0-6) 

 Animal Production Biotechnology 

การนําวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชในการผลิตสัตวกระเพาะเดี่ยวและสัตว

กระเพาะรวมเพ่ือการอุตสาหกรรม 
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Conduction of biotechnology to ruminant and non-ruminant animal production 

for industry 

 

932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว     3((3)-0-6) 

 Animal Industrial Management  

 หลักการจัดการเลี้ยงสัตวแบบอุตสาหกรรม การคํานวณตนทุนการผลิต ปญหาและอุปสรรค 

หลักเศรษฐศาสตรและเทคนิคการตลาดของสินคาเกษตร เทคนิคการทําตลาดลวงหนา 

 Principles of animal industrial management; calculating cost for production; 

problems and obstacles; principles of economics and marketing techniques of agricultural 

products; techniques for future marketing 

 

932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ       3((2)-3-4) 

 Goat Production Technology 

ระบบการการผลิต พันธุและการปรับปรุงพันธุ  อาหารและการใหอาหาร อุปกรณและโรงเรือน 

การผลิตแพะเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเนื้อและนม 

 Production system; breed and breeding; feed and feeding; equipment and 

housing; industrial goat production; disease and its control; meat and milk productions   

 

932-348 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากการเล้ียงสัตว    3((3)-0-6) 

 Animal Waste Management Technology  

 การจัดการและการใชประโยชนจากของเสียและของเหลือใชโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ       

การทําปุย  การผลิตกาซชีวภาพ และการผลิตมวลชีวภาพ  การนําของเสียจากสัตวกลับมาผลิตอาหารสัตว  

วิธีการในการลดตนทุนการแปรรูปของเสียจากสัตว 

 Managing and exploiting waste from animal industry by biotechnology methods; 

fertilizer, biogas and biomass production; animal waste recycle for producing animal feed; 

method to reduce cost of animal waste processing 

 

932-440 การเล้ียงผึ้ง        3((3)-0-6) 

Apiculture 

 ศึกษาชีววิทยาท่ัวไปของผึ้ง พฤติกรรมและการสื่อสาร โรคและศัตรูของผึ้ง ผลิตภัณฑจากผึ้ง    

การจัดการฟารมผึ้ง 

 Study of honeybee biology; behaviors and communications of honeybees; 

diseases and enemies of honeybees; bee products; apiary management 

 

932-441 การดูแลสัตวเล้ียงในบาน       3((2)-3-4) 
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  Pets Care 

  ชนิดของสัตวเลี้ยง ชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตวเลี้ยงแตละชนิด การควบคุมและการฝกบังคับ

สัตว การเลี้ยงดูและการควบคุมปองกันโรค  สุขอนามัยของสัตวและคน ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 

การศึกษาในฟารม หรือนอกสถานท่ี 

  Types of pets, biology and behavior of each pet, animal control 

and training, parenting and controlling diseases, animal and human hygiene; laboratory 

experiments related to the lecture topics; education on the farm or outside 

 

932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว     1-3((xX-y-z) 

 Special Topics in Animal Production Technology 

 หัวขอพิเศษท่ีทันสมัยและนาสนใจทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 Special and interesting recent topics in animal production technology 

 

932-443 ชุดวิชาการผลิตโคเนื้อครบวงจร          6((4)-6-8) 

  Module: Comprehensive Production of Beef Cattle 

  การผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน การประกอบสูตรอาหาร การแปรูป

เนื้อและผลิตภัณฑ การตลาดโคเนื้อและผลิตภัณฑ การสรางเครือขายผูผลิตโคเนื้อ 

             Industrial production in beef cattle as safe and standard; feed formulation; beef and 

its product processing and marketing; clustering of beef cattle producers 

 

รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปน Module 

ชุดวิชา ผลลัพธการเรียนรู ประกาศนียบัตร 

932-443 ชุดวิชาการผลิตโคเนื้อครบวงจร   6((4)-6-8) 

            Module: Comprehensive Production 

of Beef Cattle 

            การผลิตโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัยและ

ไดมาตรฐาน การประกอบสูตรอาหาร การแปรูปเนื้อและ

ผลิตภัณฑ การตลาดโคเนื้อและผลิตภัณฑ การสราง

เครือขายผูผลิตโคเนื้อ 

             Industrial production in beef cattle as 

safe and standard; feed formulation; beef and its 

product processing and marketing; clustering of 

beef cattle producers 

เขาใจหลักการการผลิต    

โคเนื้ อ สามารถพัฒนา

และเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ

จากเนื้อโค ท่ีไดมาตรฐาน

ฟารมและผลิตภัณฑเนื้อ

โคปลอดภัย 

 

 

Comprehensive 

production of beef 

cattle 
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กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

 
932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส     3((2)-3-4) 

  Biology of Bacteria and Actinomycetes 

  ชีววิทยาของแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี การเลี้ยงเชื้อ การจัด

หมวดหมูและจําแนกชนิดโดยวิธีทางชีวเคมีและวิธีทางชีวโมเลกุล ความสําคัญของแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส

ทางดานการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทยและเทคโนโลยีชีวภาพ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

  Biology of bacteria and actinomycetes, morphology, physiology, biochemistry, 

cultivation, classification and identification by biochemical and molecular biology method, 

importance in agriculture, food, industrial, medical and biotechnology; work integrated learning 

 

932-251  ชีววิทยาของราและยีสต       3((2)-3-4) 

  Biology of Yeast and Fungi 

สัณฐานวิทยา การจําแนกหมวดหมู สรีรวิทยา วิวัฒนาการ ประโยชนและโทษของรา และยีสต 

การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

Morphology, classification, physiology, phylogeny, advantages and disadvantages 

of fungi and yeast; work integrated learning 

 

932-305 สัมมนา         1(0-2-1) 

Seminar 

 การศึกษาคนควา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากเอกสารงานวิจัยทางวิชาการเพ่ือจัดทํา

รายงานและนําเสนอตอท่ีประชุม โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 Study research articles, analyze and collect information to make a report and 

present in a meeting under counseling by advisor 

 

932-350 ไวรัสและปรสิตวิทยา        3((2)-3-4) 

  Virology and Parasitology 

  สัณฐานวิทยาและลักษณะตางๆ ของพยาธิ โปรโตซัวท่ีเปนพยาธิ พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลม

และสัตวขาปลองท่ีเปนพยาธิ ความสัมพันธระหวางตัวใหอาศัยกับพยาธิ พยาธิวิทยา อาการ การวินิจฉัยโรคและ

การปองกันโรคของตัวใหอาศัย การปองกัน ชนิดและโครงสรางไวรัส การเขาสูเซลลและเพ่ิมจํานวน การควบคุม

การแสดงออกของสารพันธุกรรม การประกอบเปนไวรัสอยางสมบูรณ การออกจากเซลล โรคจากไวรัส การวินิจฉัย

และการปองกัน ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 

  Morphology and characteristics of parasites, parasitic protozoans, 

helminthes, nematodes and arthropods (ectoparasites), relationship between host and parasite, 
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pathology, symptom, diagnosis and host defense, epidemic control and prevention, molecular 

structure, molecular mechanisms of virus entry, replication, regulation of viral gene expression, 

and viral assembly and release, viral disease, diagnostic and viral vector; laboratory experiments 

related to the lecture topics 

 

932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม      3((2)-3-4) 

 Industrial Microbiology 

  ความสําคัญของจุลินทรียในกระบวนการทางอุตสาหกรรม การคัดแยกและจําแนกจุลินทรีย    

การเก็บรักษาจุลินทรีย การปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย กระบวนการผลิตในระดับหองปฏิบัติการและระดับ

อุตสาหกรรม การผลิตโปรตีน กรดอินทรีย เอทิลแอลกอฮอล อาหาร และผลิตภัณฑจากนม การรักษาสภาพของ

เอนไซมและเซลล การใชประโยชนจากจุลินทรียในการผลิตน้ําและบําบัดน้ําเสีย การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การ

ฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

Importance of microorganisms in industrial processes; isolation and screening of 

microbes; microbe preservation; strain improvement; production process in laboratory and 

industry; production of proteins, organic acids, ethyl alcohol, food and milk products; enzyme 

and cell immobilization; utilization of microbes for water production and waste-water 

treatment; field trip study; work integrated learning  

 

932-352 เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา    3((2)-3-4) 

 Analytical Techniques in Food Microbiology 

ความสําคัญของจุลินทรียในอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหารและ

การควบคุม จุลินทรียท่ีทําใหเกิดการเสื่อมเสียและอาหารเปนพิษ ประโยชนและการวิเคราะหจุลินทรียใน

อุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานจุลินทรียในอาหาร ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา 

Importance of microorganisms in food; factors affecting microbial growth in food 

and its control; microorganisms causing food deteriorating and poisoning; benefits and analyses 

of microorganisms in food industry; microorganism standard in food; laboratory experiments 

related to the lecture topics 

 

932-353 พันธุวิศวกรรมเบ้ืองตน       3((2)-3-4) 

Basic Genetic Engineering 

ดีเอ็นเอพาหะสําหรับการโคลนยีนในสิ่งมีชีวิตกลุมโปรคาริโอตและยูคาริโอต การสกัดดีเอ็นเอ

จากสิ่งมีชีวิตชนิดตาง ๆ ใหบริสุทธิ์ การดัดแปลงดีเอ็นเอดวยเอนไซม การนําดีเอ็นเอเขาสูเซลลเจาบาน วิธีการ

โคลนยีนและการจําแนก เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส เทคนิคและเครื่องมือท่ีสําคัญทางชีวโมเลกุล          

การประยุกตใชเทคโนโลยีการโคลนยีนในดานการเกษตร  สิ่งแวดลอม การแพทย และอุตสาหกรรม ปฏิบัติการท่ี

สอดคลองกับเนื้อหา 
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Cloning vector for gene cloning in Prokaryote and Eukaryote; purification of DNA 

from living cells; manipulation of DNA; introducing DNA into host cells; methods for gene cloning 

and identification; polymerase chain reaction technique; techniques and tools in molecular 

biology; application of gene cloning for agriculture, environment, medicine and industry; 

laboratory experiments related to the lecture topics 

 

932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑเกษตร     3((2)-3-4) 

  Bacterial Technology and Biopesticide 

เทคโนโลยีแบคทีเรียท่ีเก่ียวของกับการเกษตร การควบคุมทางชีวภาพ อาหารสัตว แบคทีเรีย              

ท่ีสําคัญตอดินและธาตุอาหารพืช สารแมทาบอไลทจากแบคทีเรีย การพัฒนาชีวภัณฑ มาตรฐานชีวภัณฑ 

ภาวการณตลาดของชีวภัณฑ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน  

Bacterial technology in agriculture; biological control, animal feed, importance of 

bacteria for soil fertility and plant nutrition, bacterial metabolites, and biological control agent 

from bacteria, principle for biopesticide product, biopesticides regulations, situation of 

biopesticide; work integrated learning  

 

932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร     3((2)-3-4) 

  Fungi and Yeast Technology and Biopesticide 

เทคโนโลยีรา และ ยีสต ท่ีเก่ียวของกับการเกษตร การควบคุมทางชีวภาพ อาหารสัตว รา        

ท่ีสําคัญตอดินและธาตุอาหารพืช ไมคอรไรซา สารแมทาบอไลทจากรา ชีวภัณฑจากราและยีสต การฝกปฏิบัติเชิง

บูรณาการกับการทํางาน  

  Fungi and yeast technology in agriculture; biological control, animal feed, 

importance of fungi for soil fertility and plant nutrition, mycorrhiza, fungal metabolites, and 

biological control agent from fungi and yeast; work integrated learning 

 

 

กลุมวิชาชีพเลือก วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

 
932-360 วิทยาศาสตรของเห็ด       3((2)-3-4) 

  Mushroom Science 

  การจําแนก สัณฐานวิทยา พันธุกรรม และ สรีรวิทยาของเห็ด การเพาะเลี้ยง ความสําคัญทาง

เศรษฐกิจของและการประยุกตใช การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Classification, morphology, genetic and physiology of mushroom, production and 

their economic importance and application; work integrated learning 
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932-361 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย     3((2)-3-4) 

  Plant-Microbes Interaction 

ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียและจุลินทรีย พืชและจุลินทรีย ปฏิสัมพันธแบบพ่ึงพา แบบเก้ือกูล 

และแบบปรสิต ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียในระดับโมเลกุล สารสื่อสัญญาณระหวางเซลล การควบคุม

การเกิดโรคจากจุลินทรียดวยสารสื่อสัญญาณระหวางเซลล ไมโครไบโอม กรณีศึกษาทางการเกษตร การฝกปฏิบัติ

เชิงบูรณาการกับการทํางาน 

Interactions between microbe-microbe and plant-microbe; mutualism, 

commensalism and parasitism interactions; molecular aspects of host and microbe interaction; 

cell to cell signaling molecule; microbial-caused diseases control by cell-to-cell signaling 

molecules; microbiome; case study in agriculture; work integrated learning 

 

932-362 เครื่องมือวิเคราะหทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     3((3)-0-6) 

Analytical Instruments in Industrial Microbiology 

  หลักการและวิธีการในการใชเครื่องมือวิเคราะหดานจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวของกับการ

ผลิตอาหาร สารเคมี และโปรตีน รวมถึงผลิตภัณฑอ่ืนๆ การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Principles and operational methods of analytical instruments in industrial 

microbiology; food, chemical and protein production including other products, 

Spectrophotometer, PCR, Centrifuge and Chromatography; work integrated learning  

 

932-363 จุลชีววิทยาทางส่ิงแวดลอม      3((3)-0-6) 

 Environmental Microbiology 

 การศึกษาไมโครไบโอมในสิ่งแวดลอม การเพาะเลี้ยงและการควบคุม ความสัมพันธของจุลินทรีย

กับสิ่งแวดลอม การใชจุลินทรียทางสิ่งแวดลอมในมิติตางๆ ในดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม            

การบําบัดของเสีย การเปลี่ยนของเสียเปนพลังงานและผลิตภัณฑ เทคนิคทางจุลชีววิทยาและปฏิบัติการตรวจ

วิเคราะห และการเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ ท้ังแบคทีเรีย รา และสาหราย การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน  

 Study of microbiome in environment, cultivation and control; relationship of 

microbe and environment; microbe application for several environmental approaches; 

environmental quality monitoring, waste treatment, conversion of waste to energy and product; 

microbiological techniques and laboratory to determine and culture bacteria, fungi and algae; 

work integrated learning 

 

932-364 การติดเช้ือจุลินทรีย และภูมิคุมกัน     3((2)-3-4) 

 Microbial Infection and Immunity      
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  สมบัติท่ัวไปของเชื้อแบคทีเรียกอโรค กระบวนการตอบสนองของรางกายเม่ือมีการติดเชื้อ            

การเก็บสิ่งสงตรวจ การเพาะเลี้ยง  และวินิจฉัยเชื้อท่ีเปนสาเหตุของโรคทางหองปฏิบัติการ การติดตอ การปองกัน 

ควบคุม และการรักษาโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรีย การตอบสนองของรางกายตอสิ่งแปลกปลอม สมบัติของแอนติเจน 

แอนติบอดี คอมพลีเมนต ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดี เซลลท่ีเก่ียวของกับการตอบสนองทาง

ภูมิคุมกัน ประโยชนและโทษท่ีเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุมกัน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  General characteristics of pathogenic bacteria, immune response, specimen 

collection, cultivation methods, laboratory diagnosis; transmission of disease, treatment, 

prevention and control, Immune response to foreign antigen, antigen properties, antibody, 

complement, antigen-antibody reaction, cell in immune response, benefits and drawbacks of 

immune responses; work integrated learning 

 

932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี   3((2)-3-4) 

Biological Control of Plant Disease 

              ขอดีและขอจํากัดของการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ไมโครไบโอมในพืช การแสวงหาและการ

คัดเลือกเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ การเพ่ิมประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ กลไกการเปนปฏิปกษตอเชื้อสาเหต ุ              

โรคพืช การแขงขันกับจุลินทรียอ่ืน สารตอตานเชื้อสาเหตุโรคพืช เอนไซมยอยผนังเซลล การเปนเชื้อปรสิต                

การเพ่ิมการเจริญเติบโตของพืช ความตานทานแบบชักนํา การครอบครองสวนของพืช การมีชีวิตรอด รูปแบบและ

วิธีการนําไปประยุกตใช    การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

 Advantages and disadvantages of plant disease biocontrol; microbiome in plant; 

isolation and screening; increasing efficacy of antagonistic microorganisms; mechanisms of 

antagonism; competitions; antimicrobial agents; cell wall lytic enzymes; parasitism; plant growth 

promotion; induced resistance in plants; plant colonization; survival ability; formulations 

932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย     1-3((x)-y-z) 

Special Topics in Microbial Technology 

หัวขอพิเศษท่ีทันสมัยและนาสนใจทางเทคโนโลยีทางจุลินทรีย 

Special and interesting recent topics in microbial technology 

 

ฝกงานและโครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา 

 

932-200 ฝกงาน  1       ไมนอยกวา 100 ช่ัวโมง 

 Practical Training I 

 เง่ือนไข : เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 2       

 การฝกงานในสถานประกอบการธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา 

ท่ีศึกษา ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง มีอาจารยท่ีปรึกษานิเทศการฝกงาน ประเมินผลโดยแหลงฝกงาน การนิเทศ และ

รายงานการฝกงาน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนด  
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 Practical training at a business organization or government offices not less than 

10 0  hours; advising by supervisor; evaluating efficacy by trainer, supervision and a field trip 

report or by other methods set by the program committee 

 

932-300 ฝกงาน  2       ไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 

 Practical Training II 

 เง่ือนไข : เปนนักศึกษาชั้นปท่ี 3       

 การฝกงานในสถานประกอบการธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา 

ท่ีศึกษา ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง มีอาจารยท่ีปรึกษานิเทศการฝกงาน ประเมินผลโดยแหลงฝกงาน การนิเทศ และ

รายงานการฝกงาน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรกําหนด  

 Practical training at a business organization or government offices not less than 

30 0  hours; advising by supervisor; evaluating efficacy by trainer, supervision and a field trip 

report or by other methods set by the program committee 

 
932-401 โครงงานนักศึกษา 1       1(0-3-0) 

 Student project I 

 นักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาเลือกทําโครงงานในหัวขอวิจัยท่ีสนใจ การพัฒนาโครงรางงานวิจัย 

การศึกษาและทดลองภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา การนําเสนอผลการทดลองกับอาจารยท่ีปรึกษาและ

คณะกรรมการสอบ 

 Choosing interesting research topic to do a project by student and advisor; 

developing research proposal; studying and doing an experiment under supervision; reporting 

lab results to advisor and committee 

  

932-402 โครงงานนักศึกษา 2       6(0-18-0) 

 Student project II 

 การศึกษาและทดลองภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา การนําเสนอผลการทดลองกับ

ทางอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการสอบ การเขียนและการนําเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 Studying and doing the experiment under supervision; reporting lab results to 

advisor and committee; writing and presenting a final report 

 

932-403 สหกิจศึกษา 1        1(1-0-2) 

 Co-operative Education I 

 เง่ือนไข : เปนนักศึกษาชั้นปท่ี  4  ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดสําหรับผูทําสหกิจศึกษา 

 เตรียมความพรอมเพ่ือเขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือภาคเอกชน 
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 Preparing for working in government office, state enterprise or company 

 

932-404 สหกิจศึกษา 2               6(0-40-0)  

 Co-operative Education II 

 รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-403 สหกิจศึกษา 1 

 เง่ือนไข : ตองผานการอบรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนสหกิจศึกษาไมนอยกวา 15 ชั่วโมง 

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานราชการเสมือนเปน

พนักงานจริง เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ภายใตการใหคําปรึกษาของคณาจารยท่ีรับผิดชอบ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานโดยพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 

 Working in industrial factory, state enterprise or government office as a real 

employee for one semester under advising by lecturers; evaluation by mentor of the 

organization 

 

 

 

 



 

        3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

        3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

 

ระดับการศึกษา

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่

จบการศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปที่จบ 

การศึกษา 

1. 3849900038314 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวจรัสลักษณ  เพชรวัง 

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

เทคนิคการแพทย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2551 

2543 

2539 

2. 3841700128091 ผูชวยศาสตราจารย นายเจษฎา  รัตนวุฒ ิ

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Animal Science 

การผลิตสัตว  

สัตวศาสตร 

Ehime University, Japan 

มหาวิทยาลยัแมโจ 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 

2549 

2544 

3. 

 

3841700377911 ผูชวยศาสตราจารย นายธีร  ศรีสวัสดิ ์

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปริญญาเอก 

ปริญญาตรี 

ปร.ด. 

วท.บ. 

ชีววิทยา (โท-เอก) 

ศึกษาศาสตร (ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2548 

2541 

4. 3450600566677 ผูชวยศาสตราจารย นายบดี  คําสีเขียว 

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

Ph.D. 

 

M.Sc. 

 

วท.บ. 

Animal  Production 

 

Ruminant Nutrition 

 

วิทยาศาสตร 

Universiti Putra Malaysia, 

Malaysia 

Universiti Putra Malaysia, 

Malaysia 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2549 

 

2544 

 

2535 

5. 3810400257413 ผูชวยศาสตราจารย นางสาววิกันดา  รัตนพันธ 

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

กีฏวิทยา 

ชีววิทยาสภาวะแวดลอม 

ชีววิทยา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2551 

2544 

2540 
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ลําดับ 

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

 

ระดับการศึกษา

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตรที่

จบการศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

 

ปที่จบ 

การศึกษา 

6. 5920600005251 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวนิตยา  อัมรัตน 

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

พฤกษศาสตร 

ชีววิทยา 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2554 

2549 

2546 

7. 3860300138951 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวปฏิมา  เพิ่มพูนพัฒนา 

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

Ph.D. 

 

 

วท.ม. 

วท.บ 

Biology 

 

 

จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยชีีวภาพ 

Royal Holloway, 

University of London, 

United Kingdom 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

สถาบนัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบงั 

2556 

 

 

2546 

2544 

8. 3939900202585 อาจารย นางสาวปยรัตน  นาควโิรจน 

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

วท.ม. 

วท.บ. 

สัตววิทยา 

สัตวศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2540 

2536 

9. 1101200025901 อาจารย นางสาวรพีวรรณ โสวรรณปรีชา 

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร) 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

 

จุลชีววทิยา 

จุลชีววทิยาทางอุตสาหกรรม 

จุลชีววทิยา 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

2561 

2553 

2550 
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 3.2.2  อาจารยประจํา 

  

ลําดับ

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ 

การศึกษา 

ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 

                ที่จบ 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 

ปการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

1. 3401600913105 

 

รอง

ศาสตราจารย 

นายโอภาส  พิมพา 

 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

Ph.D.( Ruminant  Nutrition) 

 

วท.ม.(สัตวศาสตร) 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) 

Universiti  Putra  

Malaysia, Malaysia 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2545 

 

2538 

2534 

220 220 220 220 

2. 3759900006427 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

นายสุรพล  ฐิติธนากุล ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

Ph.D.( Ecophysiologie 

végétal) 

วท.ม.(พืชสวน) 

วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร) 

Universitié de Blaise 

Pascal, France 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2552 

 

2548 

2543 

220 220 220 220 

3. 3849800083721 ผูชวย 

ศาสตราจารย 

นางดวงแขฑิตา  กาญจนโสภา 

 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ.(เทคโนโลยชีีวภาพ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2549 

2543 

2540 

220 220 220 220 

4. 3939900036138 อาจารย นางสาวดาริกา  คงฤทธิ ์

 

ปริญญาเอก 

 

 

ปริญญาโท 

 

ปริญญาตรี 

Ph.D. (Bioresource Sciences) 

 

 

M.Agri.Sc.(Agricultural 

Science) 

วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

The United Graduate 

School of Tottori 

University, Japan 

Shimane University, 

Japan 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2550 

 

 

2543 

 

2539 

220 220 220 220 
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ลําดับ

ที่ 

เลขประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับ 

การศึกษา 

ที่จบ 

หลักสูตร(สาขาวิชา) 

                ที่จบ 

สําเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 

ปการศึกษา 

สถาบัน ป พ.ศ. 2562 2563 2564 2565 

5. 3900600009609 อาจารย นางสาวเยาวพรรณ  สนธิกุล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 

วท.ม.(พืชศาสตร) 

วท.บ.(ผลิตกรรมชีวภาพ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

2556 

2551 

2548 

220 220 220 220 

 

 

 

6. 3220500110142 ผูชวย

ศาสตราจารย 

นางสาวอุมาพร  แพทย

ศาสตร 

ปริญญาเอก 

 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

Ph.D.( Applied Biological 

Sciences) 

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) 

วท.บ.(สัตวศาสตร) 

Ghent University, Belgium 

 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบงั 

2557 

 

2548 

2545 

220 220 220 220 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

นักศึกษาทุกคนตองผานการศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ผานการ                           

ฝกประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการธุรกิจเอกชนหรือหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีศึกษา 

และผานการฝกงานไมนอยกวา 400 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนฝกงานและโครงงานนักศึกษา                

โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานนักศึกษา หรือแผนสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา          

สหกิจศึกษา นักศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาตองเปนนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ท่ีผานเกณฑการคัดเลือกตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี และจํานวนนักศึกษาท่ีสหกิจศึกษาตองมีจํานวน              

ไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนนักศึกษาในหลักสูตร  ท้ังนี้นักศึกษาตองผานการประเมินผลการฝกงาน และ             

สหกิจศึกษาจากผูประกอบการ อาจารยนิเทศ และอาจารยผูประสานงานรายวิชา 

 

     4.1 ผลลัพธการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   
1) วางแผน คิด วิเคราะหผลและแกปญหาดานเทคโนโลยีการเกษตรได (K04-PLO2 PLO6) 

2) มีวินัย ตรงตอเวลา อดทน ขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบตอหนาท่ี (A02, A05-PLO7) 

3) ตระหนักในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(A05-PLO7) 

4) สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาอยางสรางสรรค (S02-PLO2) 

5) สามารถทํางานเปนทีม และประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (A05, S03-PLO3) 

 

4.2 ชวงเวลา  
ฝกงาน  ภาคฤดูรอน  ของชั้นปท่ี 2 ไมนอยกวา 100 ชั่วโมง 

     ของชั้นปท่ี 3 ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 

สหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4 

 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ฝกงาน  ภาคฤดูรอนของปการศึกษาท่ี 2 จัด 5 วันตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห 
  ภาคฤดูรอนของปการศึกษาท่ี 3 จัด 5 วันตอสัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห 

 สหกิจศึกษา  จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4  
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

      5.1 คําอธิบายโดยยอ 
การศึกษาและทดลองในหัวขอท่ี เก่ียวของกับเนื้อหาของรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีความรู ความชํานาญในหัวขอนั้น ๆ จํานวน

นักศึกษาท่ีรวมทําโครงงาน 1-3 คนตอกลุม ท้ังนี้นักศึกษารวมกับอาจารยท่ีปรึกษา กําหนดหัวขอท่ีจะทําการศึกษา

และทดลอง จัดทําขอเสนอโครงการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือขอความเห็นชอบกอน ภายหลัง

การศึกษาและทดลองแลว นักศึกษาตองจัดทํารายงานการทดลองฉบับสมบูรณสง และนําเสนอผลการศึกษาและ

การทดลองตอคณะกรรมการสอบโครงงาน 

 

      5.2 ผลลัพธการเรียนรู   
1) มีความคิดเปนเหตุเปนผล มีทักษะทางปญญา สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการทําวิจัย และสามารถ

ทํางานเปนทีมได 
2) มีความรูความเขาใจ หรือความชํานาญในการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โปรแกรมการวิเคราะหผล 

ในการทําโครงงาน 
3) โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนางานเพ่ือตอยอดไดและตอบสนองตอความตองการของชุมชน 
4) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจัย 
5) สามารถบูรณาการองคความรูตาง ๆ ในการทํางานวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรได 
6) สามารถเขียนรูปเลมผลงานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการสื่อสารหรือเผยแพรได 

 

5.3 ชวงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปท่ี 4 

 

   5.4 จํานวนหนวยกิต  

   จํานวน  7  หนวยกิต 

 

      5.5 การเตรียมการ 
1) ผูประสานงานรายวิชาชี้แจงรายละเอียด กรอบเวลา และแผนงานในการทําโครงงาน ความถนัดและ

ความเชี่ยวชาญของคณาจารยในหลักสูตรใหนักศึกษาทราบ ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และ

ปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 

2) ผูประสานงานรายวิชา ประสานงานใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานและนักศึกษาเลือกหัวขอ และอาจารย

ท่ีปรึกษาโครงงานเปนผูกําหนดใหนักศึกษาทําโครงงานเปนรายคนหรือรายกลุม 

3) กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาของอาจารย อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

4) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา การเขียนโครงราง

โครงงาน จัดใหมีการสอบโครงรางโครงงาน โดยคณะกรรมการสอบ 
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5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ ท่ีใชใน 

การวิจัย 

6) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการทําการทดลอง ประเมินผล และเขียนรูปเลมโครงงาน 

7) จัดใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาตอคณะกรรมการสอบ และ/หรือจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษา

นําเสนอผลงานตออาจารยประจํารายวิชาและนักศึกษาอ่ืน ๆ 

      5.6 กระบวนการประเมินผล   

1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน  

2) ประเมินผลจากการนําเสนอปากเปลา และจากการเขียนรายงาน 

3) ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองตามแบบฟอรม  

4) ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม  

5) ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน  

6) การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนในการนําเสนอผลงาน 

7) ผูประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด โดยความเห็นชอบของ

อาจารยประจํารายวิชา 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

และภาษาอังกฤษทางวิชาการ 

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

2. จัดกิจกรรมท้ังในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน

ท่ีสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 

3. รวมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

คณะ/มหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนใหนักศึกษามีประสบการณดูงาน

หรือฝกงานในตางประเทศ 

5. กําหนดใหทุกรายวิชาในหลักสูตรท่ีสอนเปน

ภาษาอังกฤษหรือสอน เป นภาษาอังกฤษ

บางสวน อยางนอยรอยละ 50 ของรายวิชา

ท้ังหมดใน หลักสูตร 

6. กําหนดใหนักศึกษาฝกภาษาอังกฤษผาน

โปรแกรม Tell me more และจัดสอบเพ่ือ

ประเมินระดับ 

PLO1 อธิบายหลักการและองค

ค ว า ม รู ด า น ท ฤ ษ ฎี ท า งด า น

วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโน โลยีการเกษตรได อย าง

ถูกตอง 

PLO5 สื่อสารและนําเสนอดวย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองและตรงความหมาย 

 

2. มีความสามารถดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การเกษตร 

 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. จั ดการเรียนการสอน ท่ีส ง เสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การสืบคนจาก

หองสมุด จากฐานขอมูลตางๆ การจัดการเรียน

แ บ บ  e-learning แ ล ะ วิ ช า เท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศทางการเกษตร 

PLO1 อธิบายหลักการและองค

ความรูดานทฤษฎีทางดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรไดอยาง

ถูกตอง 
PLO2 ป ระยุ ก ต ใช ค ว าม รู แ ล ะ

สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ

เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางดานพืช สัตว 

ห รื อจุ ลิ น ท รี ย  ต ามม าตรฐาน

เกษตรปลอดภัย 

PLO6 เลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจโดยการ

วิเคราะหอยางมีเหตุผล และ

แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธการเรียนรู 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

 

3. มีจิตวิญญาณของการ

ดําเนินการเพ่ือประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร

ท่ีเนนประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

2. สนับสนุนการรวมโครงการในวันประโยชน

ของเพ่ือนมนุษย เป น กิจ ท่ีหนึ่ งของคณ ะ/

มหาวิทยาลัย 

3. สอดแทรกจิตสํานึกของการดําเนินการเพ่ือ

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่งในการ

เรียนการสอน และการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

4. สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ

สังคม 

PLO2 ป ระยุ ก ต ใช ค ว าม รู แ ล ะ

สามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ

เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางดานพืช สัตว 

ห รื อจุ ลิ น ท รี ย  ต ามม าตรฐาน

เกษตรปลอดภัย 

PLO3 บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู เชิ ง

วิชาการดานเทคโนโลยีการผลิตพืช 

สัตว หรือจุลินทรีย กับภูมิปญญา

ท อ ง ถ่ิน  เพ่ื อตอบสนองความ

ตองการของชุมชน 

PLO4 แสดงออกซ่ึงแนวคิดการ

เปนผูประกอบการและสามารถ

ประกอบอาชีพดานการเกษตร

สมัยใหมได 

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 

และมีจิตสาธารณะ 

     PLO7.1 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง

คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

      PLO7.2 แสดงออกถึงการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม

และมีจิตสาธารณะ 

 

 

 



 

                           ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานดานผลลัพธของผูเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

  

  ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะท่ัวไป 

(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

 

                     มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน 

            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผูเรียน 

(Learner) 

ผูรวมสรางสรรค 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เขมแข็ง 

(Active citizen) 

PLO1 อธิบายหลักการและองคความรู

ดานทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรไดอยางถูกตอง 

     

PLO2 ประยุกตใชความรูและสามารถ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลผลิตทางดานพืช สัตว หรือจุลินทรีย 

ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

     

PLO3 บูรณาการความรูเชิงวิชาการ

ดานเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว หรือ

จุลินทรีย กับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชน 

     

PLO4 แสดงออกซ่ึงแนวคิดการเปน

ผูประกอบการและสามารถประกอบ

อาชีพดานการเกษตรสมัยใหมได 
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  ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะท่ัวไป 

(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

 

                     มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน 

            ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผูเรียน 

(Learner) 

ผูรวมสรางสรรค 

(Co-creator) 

พลเมืองที่เขมแข็ง 

(Active citizen) 

PLO5  สื่ อ ส า รแ ล ะ นํ า เส น อ ด ว ย

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยาง

ถูกตองและตรงความหมาย 

    

 
 
 
 

PLO6 เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบคนขอมูลเพ่ือประกอบการ

ตัดสิน ใจโดยการวิ เคราะห อย างมี

เหตุผล และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนา

ตนเอง 

     

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และ

มีจิตสาธารณะ 

     PLO7.1 แสดงออกถึงคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

      PLO7.2 แสดงออกถึงการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของสังคมและมีจิต

สาธารณะ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1.  มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม 

 2.  ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน 

 3.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 

2.  ดานความรู 

 1.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีท่ีสําคัญในสาขาวิชา และศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2.  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรูในศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 3.  สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 

 4.  สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตรในสาขาวิชา และศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 3.  ดานทักษะทางปญญา 

 1.  มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ 

 2.  มีความสามารถในการประยุกตความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีตางๆ ในการ

ปฏิบัติงานและการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค 

 3.  มีความใฝรู  สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีหลากหลายไดอยาง

ถูกตองและสรางสรรค 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1.  มีความสามารถในการทํางานเปนทีมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 3.  มีความสามารถในการปรับตัว รวมกิจกรรม และปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยี 

 1.  สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท้ังการพูด การฟง การอาน การเขียน การสรุปประเด็น 

และการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.  มีทักษะความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน เพ่ือการคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน 

3.  สามารถเลือก และประยุกตใชเทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตรท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

 4.  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ 

 

 

 



 
 

         2. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 
 

 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรมจรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3  2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO1 อธิบายหลักการและองคความรูดานทฤษฎีทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดอยางถูกตอง 

   
              

PLO2 ประยุกตใชความรูและสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ

เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางดานพืช สัตว หรือจุลินทรีย ตาม

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย  

   

              

PLO3 บูรณาการความรูเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีการผลิตพืช 
สัตว หรือจุลินทรีย กับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของชุมชน 

   
              

PLO4 แสดงออกซ่ึงแนวคิดการเปนผูประกอบการและสามารถ

ประกอบอาชีพดานการเกษตรสมัยใหมได 

   
              

PLO5 สื่อสารและนําเสนอดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได

อยางถูกตองและตรงความหมาย 

   
              

PLO6 เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจโดยการวิเคราะหอยางมีเหตุผล 

และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง                                   
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรมจรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3  2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO7 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ             

แหงวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และมีจิต

สาธารณะ 

          PLO7.1 แ ส ด งอ อ ก ถึ ง คุ ณ ธรรม  จ ริ ย ธ ร รม  แ ล ะ    

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

   

              

        PLO7.2 แสดงออกถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ  

สังคมและมีจิตสาธารณะ 
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3. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/วิธีการสอน และกลยุทธ/วิธกีารวัดและการประเมินผล           

                      

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 อธิบายหลักการและองคความรูดาน

ท ฤ ษ ฎี ท า ง ด า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยีการเกษตรไดอยางถูกตอง 

1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน  การสรุปย้ําความรู

ใหมหลังบทเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การ

เชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับท่ีสูงข้ึน  

2) ใชการสอนหลากหลายรูปแบบตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก 

การบรรยาย การทบทวน การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอ่ืน ๆ 

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบใช

ปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง และเนนการเรียน

การสอนท่ีเปน Active Learning  

3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกงานในภาคเอกชน

และการทัศนศึกษา จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาคการเกษตร 

ปราชญชาวบานและนักวิชาการนอกสถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมี

ประสบการณตรง  

4) จัดใหมีรายวิชาโครงงาน/การฝกปฏิบัติ/การฝกสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ  

5) การถาม-ตอบ ปญหาวิชาการในหองเรียน 

 

1) ก า รป ร ะ เมิ น ร ว ม กั น ข อ งห ลั ก สู ต ร แ ล ะ                       

สถานประกอบการในการไปปฏิบัติงานจริงของ

นักศึกษา  

2) การประเมินตามขอกําหนดของรายวิชาท่ีระบุไว

ใน มคอ. 3  

3) การโตตอบ และการตอบคําถามในชั้นเรียน  

4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO2 ประยุกตใชความรูและสามารถใช

เทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต

ทางด าน พื ช  สั ตว  หรือจุ ลิ น ท รีย  ตาม

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

1) เนนการเรียนการสอนรูปแบบ Module และ WIL มีการบูรณาการ

ความรูจากชั้นเรียนกับประสบการณการทํางานดวยการสลับกับการ

เรียนแบบตอเนื่อง  

2) เนนการเรยีนการสอนท่ีเปน Active Learning โดยการเนนปญหาท่ี

ตองประยุกตใชความรูจากการเรียน  

3) เนนการเรียนการสอนใหเกิดแนวคิดการใชนวัตกรรมดวยเทคโนโลยี

สมัยใหมในการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมี

ประสบการณตรงจากการทํางานท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการเกษตร  

5) จัดบรรยายพิเศษดานมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย 
6) จัดใหมีรายวิชาโครงงาน/การฝกปฏิบัติ/ การฝกสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการ  

1) ก า รป ร ะ เมิ น ร ว ม กั น ข อ งห ลั ก สู ต ร แ ล ะ                        

สถานประกอบการในการไปปฏิบัติงานจริงของ

นักศึกษา  

2) การประเมินตามขอกําหนดของรายวิชาท่ีระบุไว

ใน มคอ. 3  

3) การโตตอบ และการตอบคําถามในชั้นเรียน  

4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

PLO3 บูรณาการความรู เชิงวิชาการดาน
เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว หรือจุลินทรีย 
กับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของชุมชน 

1) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกงานในภาคเอกชน
และการทัศนศึกษา จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากภาคการเกษตร 
ปราชญชาวบานและนักวิชาการนอกสถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือ           
มีประสบการณตรง  
2) จัดใหมีการออกบริการดานวิชาการท่ีเก่ียวของกับรายวิชาแกชุมชน  
3) การถาม-ตอบ ปญหาวิชาการในหองเรียน และกลุมชุมชน 
4) จัดให มีรายวิชาโครงงาน/การฝกปฏิบัติ /การฝกสหกิจศึกษา                  
ในสถานประกอบการของชุมชน 

1) ก า รป ร ะ เมิ น ร ว ม กั น ข อ งห ลั ก สู ต ร แ ล ะ                        
สถานประกอบการในการไปปฏิบัติงานจริงของ
นักศึกษา  
2) การประเมินตามขอกําหนดของรายวิชาท่ีระบุไว
ใน มคอ. 3  
3) การโตตอบ และการตอบคําถามในชั้นเรียน  
4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
5) เกิดวิธีการหรือกระบวนการท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการของชุมชน 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO4  แส ด งอ อ ก ซ่ึ งแ น ว คิ ด ก าร เป น

ผูประกอบการและสามารถประกอบอาชีพ

ดานการเกษตรสมัยใหมได 

1) เนนการเรียนการสอนรูปแบบ WIL บูรณาการความรูจากชั้นเรียน

กับประสบการณการทํางานดวยการสลับกับการเรียนแบบตอเนื่อง  

2) เนนการเรยีนการสอนท่ีเปน Active Learning โดยการเนนปญหาท่ี

ตองประยุกตใชความรูจากการเรียน  
3) จัดการเรียนการสอนดานผูประกอบการ การบริหารจัดการ และ

การตลาด 

4) การเรียนดวยการแสวงหาความรูของตัวผูเรียนเอง 
5) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือมี

ประสบการณตรงจากการทํางานท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

1) ก า รป ร ะ เมิ น ร ว ม กั น ข อ งห ลั ก สู ต ร แ ล ะ                  

สถานประกอบการในการไปปฏิบัติงานจริงของ

นักศึกษา  

2) การประเมินตามขอกําหนดของรายวิชาท่ีระบุไว

ใน มคอ. 3  

3) การโตตอบ และการตอบคําถามในชั้นเรียน  

4) การจัดกิจกรรมสถานการณจําลองกระบวนการ

ของการสรางผูประกอบการใหม โดยใช โมเดล

ผลิตภัณฑท่ีไดจากการเรียนการสอน 

5) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

PLO5 สื่อสารและนําเสนอดวยภาษาไทย

และภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรง

ความหมาย 

1) เนนการเรียนใหนักศึกษานําเสนองานท่ีไดรับมอบหมายหนาชั้นเรียน

โดยใชสื่อ 

2) ใหนักศึกษาสรางโมเดลเปนสื่อในการนําเสนองาน 

3) เนนใหนักศึกษาอานวารสารและนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ  
 

1) ก า รป ร ะ เมิ น ร ว ม กั น ข อ งห ลั ก สู ต ร แ ล ะ                

สถานประกอบการในการไปปฏิบัติงานจริงของ

นักศึกษา  

2) การประเมินตามขอกําหนดของรายวิชาท่ีระบุไว

ใน มคอ. 3  

3) การโตตอบ และการตอบคําถามในชั้นเรียน  

4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 
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ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

กลยุทธ/วิธีการสอน กลยุทธ/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO6 เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สืบคนขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจโดย

การวิเคราะหอยางมีเหตุผล และแสวงหา

ความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง                                      

1) เนนใหนักศึกษาใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 

ประกอบการนําเสนองานท่ีไดรับมอบหมายในชั้นเรียน  

2) เนนการเรียนการสอนท่ีเปน Active Learning โดยยกตัวอยาง

สถานการณใหนักศึกษาคิดวิเคราะห แกไขปญหาอยางมีเหตุผล 

3) การเรียนดวยการแสวงหาความรูของตัวผูเรียนเอง 

 

1) การประเมินรวมกันของหลักสูตรและสถาน

ประกอบการในการไปปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา  

2) การประเมินตามขอกําหนดของรายวิชาท่ีระบุไว

ใน มคอ. 3  

3) การโตตอบ และการตอบคําถามในชั้นเรียน  

4) แบบทดสอบ/แบบประเมิน 

PLO7 แ ส ด งอ อ ก ถึ ง ก า ร มี คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ปฏิบัติ

ต าม กฎ ระ เบี ย บ ขอ งสั งคม  แล ะ มี จิ ต

สาธารณะ 

     PLO7.1 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง คุ ณ ธ ร ร ม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

PLO7.2 แสดงออกถึงการปฏิบัติตาม

กฎระเบยีบของสังคมและมีจิตสาธารณะ 

1) จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนการมีจิตสํานึก

สาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมทางการบริหาร และความรับผิดชอบตอ

สังคม  

2) สอดแทรกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรมทางการบริหาร และความ

รับผิดชอบตอสังคมในการเรียนการสอน และการทํากิจกรรมของ

นักศึกษา 

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการ

เขาเรียน การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ความมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษา 

ในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

3) การรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  

4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของ

นักศึกษา 
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              4.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร(PLOs) สูรายวิชา(Curriculum Mapping) 
                         ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 
 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7.1 PLO7.2 

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน   2((2)-0-4)         
001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ 1((1)-0-2)         

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย   1((1)-0-2)         
935-002 รูรอด ปลอดภัย    1((1)-0-2)         
935-003 ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 2((2)-0-4)         
935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก 2((2)-0-4)         

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2((2)-0-4)         

935-006 คิดเปน คิดสนุก 2((2)-0-4)         

935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4)         

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4)         

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2((2)-0-4)         

935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 2((2)-0-4)         

935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร 2((2)-0-4)         

935-029 ชีวิตท่ีด ี 2((2)-0-4)         

935-xxx สุนทรียศาสตรและกีฬา x((x)-y-z)         

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-4)         

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร 4((3)-3-6)         
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7.1 PLO7.2 

932-003 จุลชีววิทยา 3((3)-0-6)         

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)         

932-100 ปฏิบัติงานฟารม 1 1(0-3-0)         

932-101 ทักษะชางเกษตร  1(0-3-0)         
932-200 ฝกงาน 1 ไมนอยกวา 

100  ชั่วโมง         

932-201 การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน 3((2)-3-4)         

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3((2)-3-4)         

932-203 ดินและปุย 3((2)-3-4)         

932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร 2((2)-0-4)         

932-205 ชีววิทยาของเซลล 3((3)-0-6)         

932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 3((2)-3-4)         

932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส 3((2)-3-4)         

932-251 ชีววิทยาของราและยีสต 3((2)-3-4)         
932-300 ฝกงาน 2 ไมนอยกวา 

300  ชั่วโมง 
        

932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4)         

932-302 มาตรฐานสินคาเกษตร 2((2)-0-4)         

932-303 การพัฒนาผูประกอบการและการตลาดเกษตร 3((3)-0-6)         

932-304 สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร 3((2)-3-4)         
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/หนวยกิต ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7.1 PLO7.2 

932-305 สัมมนา 1(0-2-1)         

932-310 อารักขาพืช 3((2)-3-4)         

932-311 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช 3((2)-3-4)         

932-312 การจัดการทรัพยากรดิน 3((2)-3-4)         

932-313 พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช 3((2)-3-4)         

932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3((2)-3-4)         

932-315 การปรับปรุงพันธุพืช 3((2)-3-4)         

932-320 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดิน 3((2)-3-4)         

932-321 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3((3)-0-6)         

932-322 การผลิตไมดอกไมประดับ 3((2)-3-4)         

932-323 นิเวศวิทยาของแมลง 3((3)-0-6)         

932-324 เกษตรธรรมชาต ิ 3((2)-3-4)         

932-325 เกษตรกรรมยั่งยืน 3((3)-0-6)         

932-330 หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 3((2)-3-4)         

932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 3((2)-3-4)         

932-332 สุขศาสตรสัตว 3((3)-0-6)         

932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 3((2)-3-4)         

932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 3((2)-3-4)         

932-335 พันธุศาสตรสตัวและการปรับปรุงพันธุ 3((3)-0-6)         
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/หนวยกิต 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7.1 PLO7.2 
932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3((2)-3-4)         

932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว 3((2)-3-4)         

932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว 3((3)-0-6)         

932-340 มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย  3((3)-0-6)         

932-341 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 3((2)-3-4)         

932-342 เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว 3((2)-3-4)          

932-343 เทคโนโลยีการฆาสัตว 3((3)-0-6)         

932-344 พันธุวิศวกรรมสัตว 3((2)-3-4)         

932-345 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 3((3)-0-6)         

932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 3((3)-0-6)         

932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 3((2)-3-4)         

932-348 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากการเลี้ยงสัตว 3((3)-0-6)         

932-350 ไวรัสและปรสิตวิทยา  3((2)-3-4)         

932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4)         

932-352 เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา 3((2)-3-4)         

932-353 พันธุวิศวกรรมเบื้องตน 3((2)-3-4)         

932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑเกษตร 3((2)-3-4)         

932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร 3((2)-3-4)         

932-360 วิทยาศาสตรของเห็ด 3((2)-3-4)         
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/หนวยกิต 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7.1 PLO7.2 

932-361 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย 3((2)-3-4)         

932-362 เครื่องมือวิเคราะหทางจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม  3((3)-0-6)         

932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 3((3)-0-6)         

932-364 การติดเชื้อจุลินทรีย และภูมิคุมกัน 3((2)-3-4)         

932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธ ี 3((2)-3-4)         

932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย 1-3(x-y-z)         

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4)         

932-401 โครงงานนักศึกษา 1  1(0-3-0)         

932-402 โครงงานนักศึกษา 2  6(0-18-0)         

932-403 สหกิจศึกษา 1  1((1)-0-2)         

932-404 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0)         

932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช  3((2)-3-4)         

932-411 การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือชุมชนและการตลาด 3((2)-3-4)         

932-420 การจัดการของเสียทางการเกษตร 3((3)-0-6)         

932-421 การถายยีนในพืช 3((2)-3-4)         

932-422 การจัดการธาตุอาหารพืช  3((3)-0-6)         

932-423 การขยายพันธุพืช  3((2)-3-4)         

932-424 การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 3((2)-3-4)         

932-425 การเกษตรแบบแมนยํา 3((2)-3-4)         
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รหัสวิชา/ช่ือวิชา/หนวยกิต 
ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7.1 PLO7.2 

932-426 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3((2)-3-4)         
932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1-3(x-y-z)         

932-440 การเลี้ยงผึ้ง 3((3)-0-6)         

932-441 การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน 3((2)-3-4)         

932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 1-3(x-y-z)         

934-011 หลักคณิตศาสตร 3((3)-0-6)         

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-4)         

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย  3((3)-0-6)         

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย  1(0-3-0)         

932-443 ชุดวิชาการผลิตโคเนื้อครบวงจร 6((4)-6-8)         
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5.  ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา  
 

ปท่ี รายละเอียด 

1 - มีความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการศึกษาในระดับชั้นท่ีสูงข้ีนทางการเกษตร 

- สามารถปฏิบัติงานดานการปลูกพืชและดูแลสัตวเบื้องตนได 

- สามารถใชงานเครื่องจักรทางการเกษตรและซอมแซมเบื้องตนได สามารถจัดการงานชาง               

ในฟารม เชน ติดตั้งระบบไฟและระบบน้ําอยางงายได 

- มีความสามัคคี สามารถทํางานเปนทีมไดดี มีจิตสาธารณะ เสียสละทํางานเพ่ือสวนรวม  

2 - มีความรูทางการเกษตรท่ีสูงข้ึนตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เชน หลักปฏิบัติท่ีถูกตองในการ  

อารักขาพืชและสัตว การใชประโยชนจุลินทรียทางการเกษตร และการจัดการดินใหเหมาะสม

ตอ การปลูกพืช 

- เขาใจถึงจุดเดนและความเปนอัตลักษณของทรัพยากรในพ้ืนท่ีภาคใตและการตอยอดเพ่ิมมูลคา 

- เขาใจการนําศาสตรอ่ืนมาเชื่อมโยงเพ่ือขยายผลความสําเร็จของงานดานการเกษตร เชน การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชทางการเกษตร ระบบการวางแผนธุรกิจเพ่ือจําหนายผลผลิต 

3 - มีความรูท่ีจําเปนในศาสตรเฉพาะท่ีศึกษาอยางสมบูรณ (พืช, สัตว, จุลินทรีย) 

- มีความรูในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตในระดับท่ีสูงข้ึนตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย รูจักการพัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

- เขาใจการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตรและสามารถนําความรูท่ีสั่งสมมา มาใชในการสราง

หัวขอวิจัยท่ีมีคุณคาทางการเกษตร และมีแนวคิดในการเปนผูประกอบการ 

- สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางดานพืช สัตว และจุลินทรีย เพ่ือแกไขปญหาทางการ

เกษตรได 

- สามารถใชภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูล เพ ื่อการพัฒนาดาน

การเกษตรได 

4 - เขาถึงชุมชน เขาใจจุดเดนและทรัพยากรท่ีมีในชุมชน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตร

ของชุมชน 

- สามารถผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรตอสาธารณะได 

- กลาคิดกลาตัดสินใจ มีคุณธรรม และมีความใสใจสิ่งแวดลอม  

- สามารถนําความรูทางดานพืช สัตว และจุลินทรีย พรอมกับเทคโนโลยีสมัยใหมไป เพ่ือแกไข

ปญหาทางการเกษตรได 

- สามารถใชภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูล เพ ื่อการพัฒนาดาน

การเกษตรได 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

     เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต  

พ.ศ.2563 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะศึกษา 

1) กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบประกัน

คุณภาพ โดยในแตละปการศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์สุมทวนสอบรายวิชาอยางนอย 

25% ของรายวิชาในแตละปการศึกษา  โดยตรวจสอบความสอดคลองของผลการเรียนรู กับวิธีการประเมินผล  

2) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กับผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

3) คณะกรรมการประเมินขอสอบท่ีแตงตั้งโดยคณะ/วิทยาเขต ประเมินขอสอบของรายวิชาวา

สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาและครอบคลุมผลการเรียนรูตามท่ีไดระบุไวในรายละเอียดวิชา 

4) ประเมินผลการฝกงาน/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารยผูสอน ผูควบคุมงานหรือ

ผูเก่ียวของในสถานประกอบการ และประเมินจากผลงานของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลักจากสําเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต 

2) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด

ชีวิต พ.ศ.2563  

2) เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 4. การอุทธรณของนักศึกษา 

ทางหลักสูตรมีแนวทางการปฏิบัติขอรองเรียน ดังนี้  

 หลักจากประกาศผลการสอบ หากนักศึกษามีความประสงคขอดูผลการเรียนใหนักศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

 1) กรอกแบบฟอรม สน.78 คํารองขอทบทวนการตรวจขอสอบใหม (ดาวนโหลดจากเว็บไซตงานทะเบียน

และประมวลผลของมหาวิทยาลัย reg.surat.psu.ac.th) 

 2) ยื่นคํารองเพ่ือขอความคิดเห็นจากอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือลงนาม 

 3) นําเอกสาร สน.78 ยื่นท่ีงานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือดําเนินการสงเรื่องไปยังคณะและอาจารย

ประจําวิชา 

 4) นักศึกษารอผลการพิจารณาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และสงกลับมายังงานทะเบียน

และประมวลผล 
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 5) เม่ือไดรับการพิจารณา งานทะเบียนและประมวลผลจะแจงนักศึกษาโดยตรง พรอมท้ังประเมินความ            

พึงพอใจ โดยสอบถามนักศึกษาถึงระบบการอุทธรณ เพ่ือนําไปวางแผนและปรับปรุงตอไป ท้ังนี้ หลักสูตรมีการ

สื่อสารใหนักศึกษาทราบเก่ียวกับการอุทธรณ และการประเมินตาง ๆในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม      

      การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม  

2) อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

     การเตรียมการในระดับคณะ  
1) อาจารยใหมทุกคน จะไดรับการอธิบายถึง องคกรในดานตาง ๆ เชน ประวัติศาสตรขององคกร 

โครงสรางองคกร โครงสรางบริหาร วิสัยทัศน พันธกิจขององคกร คานิยม วัฒนธรรมขององคกร ซ่ึงจะทําใหอาจารย

ใหมสามารถปรับตัวเขากับองคกร และบุคลากรอ่ืนไดอยางรวดเร็ว  

2) อาจารยใหมทุกคน จะไดรับทราบถึง บทบาทหนาท่ีและความคาดหวังขององคกร ท้ังทางตรง เชน  

การสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการ และบทบาทหนาท่ีโดยออม เชน การเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของคณะ 

วิทยาเขต มหาวิทยาลัย 

3) อาจารยใหมทุกคน จะไดรับการอธิบายถึง สิทธิ สวัสดิการตาง ๆ ท้ังจากคณะ วิทยาเขต และ

มหาวิทยาลัย หรือจากหนวยงานของรัฐ เชน การศึกษาตอ การขอทุนวิจัย การสนับสนุนการพัฒนาตัวเอง สิทธิท่ี

เก่ียวของการประกันสังคม เปนตน 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

         การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1)   จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน        

การสรางครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  

2)   มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมท้ังการวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับคณะ 
1) ในแตละป คณะจะจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการสอน การวัดและการ

ประเมินผล เชน การอบรมการทําสื่อการสอน และการอบรมเทคนิคการออกขอสอบ  

2) คณะจัดใหมีการประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษา เพ่ืออาจารยผูสอนจะไดนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงเทคนิควิธีการสอนในครั้งตอไป และคณะไดนําผลประเมินการสอนมาประกอบการประเมินผล

การสอนในข้ันตอนการขอตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือใหมีการนําผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาไปพัฒนาการ

เรียน การสอนอยางจริงจัง 

3) คณะจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือการกระตุนการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย ท้ังทางตรงและ

ทางออม เชน  การจัดกิจกรรมเชิดชูอาจารยท่ีมีความโดดเดนในดานการเรียนการสอน เปนตน 
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     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1)   มหาวิทยาลัยใหทุนสนับสนุนการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 

2)   มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการใหทุนสนับสนุนเงิน

คาใชจายรายเดือนสําหรับผูเขารวมโครงการท่ีนําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย 

   การพัฒนาระดับคณะ 
1)   คณะไดจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ ตามความสนใจของบุคลากรทุกป 

2)   คณะไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาบุคลากรดานตาง ๆ นอกเหนือจากการเรียน การสอน 

เชน โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัย  การเขียนตํารา  การเขียนบทความวิชาการ 

3)   คณะไดกําหนดการพัฒนาบุคลากรเปน KPI ของคณะ โดยกําหนดใหบุคลากรของคณะตองผาน 

การพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ครบทุกคนในแตละป 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน   

        กํากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) มีกรรมการวิชาการระดับวิทยาเขต และคณะกรรมการบริหารคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของหลักสูตรในภาพรวม 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหนาท่ีบริหารหลักสูตร วางแผน 

ดําเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา เปนผูประสานงานรายวิชา ทําหนาท่ี จัดทํา มคอ.3-6 วางแผนการจัดการ

เรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

เปนไปอยางมีคุณภาพ 

4) เจาหนาท่ีฝายสนับสนุนจากวิทยาเขต ชวยประสานงานและดูแลใหการบริหารงานหลักสูตรในดานตาง ๆ 

เปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  

          

2. บัณฑิต  

        1) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

        2) มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 
 

3. นักศึกษา  

3.1 การรบันักศึกษา 

-  การรับนักศึกษาเปนไปตามขอกําหนดของประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 และขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

-  มีกระบวนการรับนักศึกษาท่ีเหมาะสม โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาและเกณฑการ

คัดเลือกไวชัดเจน  

-  มีการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียน         

การปรับตัว และสามารถสําเร็จการศึกษา ไดตามระยะเวลาของหลักสูตร     

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 -  มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ แตงตั้งจากคณาจารยในหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาทาง

วิชาการ เชน การวางแผนการเรียน เปนตน 

   -  อาจารยผูสอนทุกทานตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา และประกาศใหนักศึกษาทราบเพ่ือใหนักศึกษา

สามารถเขาปรึกษาปญหาทางวิชาการสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 

    -  มีอาจารยท่ีปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

          -  มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

    -  มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษ 

   -  สนับสนุนใหนักศึกษาเขารับการทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ 
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3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

      -  มีระบบติดตามความกาวหนาผลการเรียน และแผนการศึกษาของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา 

 -  มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษา   

 -  มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จการศึกษา  

 -  มีระบบการจัดการขอรองเรียน และมีการสํารวจความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา  

 -  นักศึกษารูระดับความรูภาษอังกฤษของตน เพ่ือใชในการพัฒนาตนเอง 
 

4.  อาจารย    

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

            -  ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑของ

มหาวิทยาลัย  โดยอาจารย ใหมตองมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโท ข้ึนไป ในสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

             - ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ 

วิสัยทัศน และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

4.2 คุณภาพอาจารย 

             -  มีการติดตามและรายงานรอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

             -  มีการติดตามและรายงานการเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

             -  มีการรายงานอัตราการคงอยูของอาจารย     

             -  มีการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารงานของหลักสูตร 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   -  มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาใหมีความทันสมัย และได

มาตรฐานตามเกณฑวิชาการ/วิชาชีพ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

     -  มีการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน TQF 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

             -  การพิจารณากําหนดผูสอน 

             -  การกํากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 

             -  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

1) มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดานวิชาการ แตงตั้งจากคณาจารยในหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ีให

คําปรึกษาทางวิชาการ เชน การวางแผนการเรียน เปนตน 

2) อาจารยผูสอนทุกทานตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา และประกาศใหนักศึกษาทราบเพ่ือให

นักศึกษาสามารถเขาปรึกษาปญหาทางวิชาการสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 
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3) มีอาจารยท่ีปรึกษาในการทํากิจกรรมของนักศึกษา 

 

             -  การอุทธรณของนักศึกษา   

1) นักศึกษาสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับการสอบ ผลคะแนนและ

วิธีการประเมินผล 

2) จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนักศึกษา 

3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนักศึกษา       

5.3 การประเมินผูเรียน 

             -  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (เชน การตรวจสอบ    

การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร   

(มคอ.5 และ มคอ.6) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เปนตน) 

 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  

6.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรแสดงความตองการทรัพยากรการเรียนการสอน ผานการพิจารณาโดยผูบริหารเพ่ือ

จัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดในการจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ

วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมให

เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
  1) หนังสือ/ตํารา ใหการสนับสนุนโดยหอบรรณสารสารสนเทศ ซ่ึงใหบริการดานหนังสือ ตําราท่ีใช

ประกอบการเรียนการสอน 

  2) สื่อการเรียนรู งานเทคโนโลยีและการเรียนรูใหบริการเครื่องคอมพิวเตอร ผลิตสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิคส  บริการโสตทัศนูปกรณ และจัดการเครือขาย เพ่ือรองรับการสืบคนขอมูล สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน และการเรียนรูของนักศึกษา 

  3) ครุภัณฑและวัสดุวิทยาศาสตร  ศูนยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเครื่องมือกลาง ใหบริการ

ครุภัณฑและวัสดุทางวิทยาศาสตร เพ่ือใชในการเรียนการสอน การทําปฏิบัติการ รวมถึงการทําโครงงานหรือ

งานวิจัยของนักศึกษา 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

2) อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตําราไปยังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํารวจความตองการ

ทรัพยากรท่ีตองการเพ่ิมเติม และแจงความตองการไปยังวิทยาเขต หรือหนวยงานสนับสนุนตาง ๆ เพ่ือการจัดสรร

งบประมาณและจัดหาทรัพยากรเพ่ิมเติม 

4) มีคณะกรรมการจัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีแตงตั้งโดยวิทยาเขต 
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5) มีโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง สําหรับการเรียนการสอน การทํา

ปฏิบัติการ และการวิจัย ณ ทุงไสไช อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู 

             1) ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

             2) จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนฐานขอมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีการประชุม

หลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร อยางนอยปการศึกษาละสองครั้ง  โดยตองบันทึกการ
ประชุมทุกครั้ง 

/ / / / / 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

/ / / / / 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

/ / / / / 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

/ / / / / 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

/ / / / / 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

/ / / / / 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรปท่ีผานมา 

/ / / / / 

(8) อาจารยใหม ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

/ / / / / 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

/ / / / / 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 
50 ไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

/ / / / / 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      / / 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู ใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย        
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        / 

(13) จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูในชั้นปท่ี 2 

   / / 
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ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา  เพ่ือติดตามการ

ดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 80 

ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 

2) ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา 

3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน 

5) ดําเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธการสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1) นักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

2) สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน 

3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใชในการ

ปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 

4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรงุทักษะ กลยุทธ

การสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแตละปโดยนักศึกษาในชั้นปนั้นๆ 

2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม 

4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต 

5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

      คณ ะกรรมการป ระกัน คุณ ภาพภายใน  ดํ า เนิ นการป ระเมินผลการดํ า เนิ น งานตาม ตัวบ งชี้                    

(Key Performance Indicators) ในหมวดท่ี 7 ขอ 7  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

1) ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 

2) ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

และกลยุทธการสอน 
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3) เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 

 

 



 

ภาคผนวก  ก 
ตารางวิเคราะหความสอดคลองของ PLOs  กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิตและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

Type Program Learning Outcomes 

Specific PLO PLO1  อธิบายหลักการและองคความรูดานทฤษฎีทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดอยางถูกตอง 

PLO2  ประยุกตใชความรูและสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางดานพืช สัตว หรือจุลินทรีย ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย  

PLO3  บูรณาการความรูเชิงวิชาการดานเทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว หรือจุลินทรีย กับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

PLO4  แสดงออกซ่ึงแนวคิดการเปนผูประกอบการและสามารถประกอบอาชีพดานการเกษตรสมัยใหมได 

 

Generic 

PLO5  สื่อสารและนําเสนอดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรงความหมาย 

PLO6  เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจโดยการวิเคราะหอยางมีเหตุผล และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนา

ตนเอง                                   

PLO7  แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และมีจิตสาธารณะ 

       PLO7.1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

       PLO7.2 แสดงออกถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและมีจิตสาธารณะ 
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PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

      PLO7.1 PLO7.2 

PSU Identity: I-WiSe: Integrity         

                            Wisdom         

                            Social Engagement         

Vision: มหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคม เปนเลิศทางวิชาการ เปนกลไกหลักในการพัฒนา

ภาคใตและประเทศ 
        

Mission:   1) ผูนําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเปนฐานเพ่ือการพัฒนาภาคใตและ 

ประเทศ  เชื่อมโยงสูสังคมและเครือขายสากล 
      

  

2) สรางบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ือสัตย มีวินัย ใฝปญญา            

จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกตความรูบนพ้ืนฐาน

ประสบการณจากการปฏิบัติ 
        

3) เปนสังคมฐานความรูบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใหผูใฝรูไดมีโอกาสเขาถึงความรูไดอยางหลากหลายรูปแบบ 
      

  

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง         

Vision: เปนคณะชั้นนําของประเทศท่ีผลิตบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร

การเกษตร ประมง และเทคโนโลยีอาหาร 
      

  

Missions: 1) ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรการเกษตร ประมง และเทคโนโลยีอาหารท่ีมี    

สมรรถนะสากล มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีความสุข 
        

              2) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรการเกษตร ประมง และเทคโนโลยี 
อาหารเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน         

              3) บริการวิชาการท่ีตอบสนองตอความตองการของชมุชน         
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PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

      PLO7.1 PLO7.2 

              4) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คานิยม มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติ

ตามพันธกิจ มุงเนนผูเรียน และเปนท่ีพ่ึงของสังคม สมรรถนะหลักขององคกร 

เปนสหวิทยาการดานวิทยาศาสตรการเกษตร ประมง และเทคโนโลยีอาหารท่ี

ตอบสนองตอภาคการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน 

        

Stakeholder’s Needs         

1) ผูใชบัณฑิต         

1) ปรับหลักสูตรเกษตรแบบองครวมท่ีเชื่อมโยงกับดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ 

ปลอดภัย เพ่ิมมูลคา และเทคโนโลยีสมัยใหม 
      

  

2) ปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับผูเรียนนอกระบบท่ีสนใจ ยกระดับความรูและ

ประสบการณผานชุดวิชา (Module)  
      

  

3) สามารถทํางานได ทันทีหลังการจบการศึกษา (Professional Experience 

Based) และสามารถเปนผูประกอบการได 
      

  

4) มีทักษะการใชชีวิต (Soft Skill) เชน มีความอดทน มีความสามารถในการสื่อสาร 
แกปญหา และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

        

5) มีความภูมิใจและมีทัศนคติท่ีดีในอาชีพเกษตร         

6) มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชดานการเกษตร สําหรับ
ผูประกอบการและชุมชน เพ่ือสรางตนแบบการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for 
Change) ดานการเกษตรยุคใหมใหกับสังคมในอนาคต 

      
  

7) สรางนักศึกษาท่ีมีภาวะผูนําทางวิชาการเพ่ือรวมพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน          
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PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

      PLO7.1 PLO7.2 

8) สนับสนุนใหนักศึกษามีรายไดระหวางเรียน (Learn and Earn) จากการ               

ทํากิจกรรมดานการเกษตร 
      

  

9) มีความรูทางดานมาตรฐานการผลิตและกระบวนการผลิตสินคาเกษตรครบวงจร 

และ เชน GAP, GMP, HACCP, HALAL, US/FDA, ISO และ IEC 
      

  

10) มีทักษะในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในการทํางาน และชีวิตประจําวัน         

2) ผูเรียนและศิษยเกา         

1) พัฒนาหลักสูตรท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง และมีการเรียนรูนอกหองเรียน          

2) เสริมทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการทํางาน         

3) อาจารยในหลักสูตรมีความพรอมทางวิชาการ และเปนท่ีปรึกษาท่ีดีเพ่ิมข้ึน         

4) เพ่ิมทักษะดานการวิจัย และการสรางนวัตกรรม         

5) มีทักษะการทํางานเปนทีม และการปรับตัวในสถานการณตางๆ         

6) มีคุณธรรม จรรยาบรรณตอวิชาชีพ ซ่ือสัตย และเสียสละ         

7) มีกิจกรรมเสริม เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข         

3) ผูสอน         

1) ผลิตนักศึกษาประกอบอาชีพไดตรงสายวิชาชีพ และมีคุณลักษณะเปนท่ีตองการ
ของตลาดแรงงาน         
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PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

      PLO7.1 PLO7.2 

1) มีทักษะการเปนผูประกอบการดานการเกษตร         

2) มีความใฝรู และพัฒนาตัวเอง         

3) สามารถคิด วิเคราะห และสังเคราะห เพ่ือแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ         

4) มีทักษะในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ         

5) มีความภูมิใจในอาชีพเกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และ                 

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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ภาคผนวก  ข 

ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 

ผลลัพธ

การเรียนรู

ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

PLO1 K01 : ความรูและความกาวหนาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน

พืช สัตว และจุลินทรีย ในปจจุบัน 

K02 : กระบวนการผลิตสินคาทางการ

เกษตรใหไดมาตรฐาน 

A01 : มี ทั ศนคติ ท่ี ดี  มุ ง ม่ั น  และ              

มีความภูมิใจตอวิชาชีพเกษตร 

 

S01 : มีความชํานาญในการปฏิบัติงานดานการเกษตรและใชเครื่องมือดานวิทยาศาสตร 

S04 : สามารถวางแผน และดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S08 : บูรณาการกับศาสตรอ่ืน 

PLO2 K01 : ความรูและความกาวหนาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน

พืช สัตว และจุลินทรียในปจจุบัน 

K02 : กระบวนการผลิตสินคาทางการ

เกษตรใหไดมาตรฐาน 

K04 : วางแผน คิด วิเคราะหผลและ

แกปญหาดานเทคโนโลยีการเกษตร 

 

A01 : มี ทั ศนคติ ท่ี ดี  มุ ง ม่ั น  และ              

มีความภูมิใจตอวิชาชีพเกษตร 

 

S01 : มีความชํานาญในการปฏิบัติงานดานการเกษตรและใชเครื่องมือดานวิทยาศาสตร 

S02 : สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาอยางสรางสรรค 

S04 : สามารถวางแผน และดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ผลลัพธ

การเรียนรู

ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

PLO3 K01 : ความรูและความกาวหนาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน

พืช สัตว และจุลินทรียในปจจุบัน 

K02 : กระบวนการผลิตสินคาทางการ

เกษตรใหไดมาตรฐาน 

K04 : วางแผน คิด วิเคราะหผลและ

แกปญหาดานเทคโนโลยีการเกษตร 

 

A01 : มี ทั ศนคติ ท่ี ดี  มุ ง ม่ั น  และ                 

มีความภูมิใจตอวิชาชีพเกษตร 

A03 : ยึดหลักปรัชญ าเศรษฐกิจ

พอเพียง 

A04 : มีจิตสาธารณะ ถือประโยชน

ของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

A05 : ตระหนักในบทบาทหนาท่ีท่ี

ไดรับ และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S01 : มีความชํานาญในการปฏิบัติงานดานการเกษตรและใชเครื่องมือดานวิทยาศาสตร 

S02 : สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาอยางสรางสรรค 

S03 : สามารถทํางานเปนทีม และประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S04 : สามารถวางแผน และดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S07 : มีทักษะการเรียนรูและการทํางานรวมกับชุมชน 

S08 : บูรณาการกับศาสตรอ่ืน 

 

 

 

PLO4 K02 : กระบวนการผลิตสินคาทางการ

เกษตรใหไดมาตรฐาน 

K03 : การเปนผูประกอบการ 

K04 : วางแผน คิด วิเคราะหผลและ

แกปญหาดานเทคโนโลยีการเกษตร 

K05 : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

A01 : มี ทั ศนคติ ท่ี ดี  มุ ง ม่ั น  และ                

มีความภูมิใจตอวิชาชีพเกษตร 

A02 : มีวินัย ตรงตอเวลา อดทน 

ขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบตอ

หนาท่ี 

A03 : ยึดหลักปรัชญ าเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

S01 : มีความชํานาญในการปฏิบัติงานดานการเกษตรและใชเครื่องมือดานวิทยาศาสตร 

S02 : สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาอยางสรางสรรค 

S03 : สามารถทํางานเปนทีม และประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S04 : สามารถวางแผน และดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S05 : มีทักษะความเปนผูประกอบการ 

S06 : มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรูดวยตนเอง ประยุกตใชและ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

S07 : มีทักษะการเรียนรูและการทํางานรวมกับชุมชน 
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ผลลัพธ

การเรียนรู

ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

  A05 : ตระหนักในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ 

และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

A06 : มีจรรยาบรรณ จริยธรรม ของ                  

ผูประกอบวิชาชีพทางการเกษตร 

S08 : บูรณาการกับศาสตรอ่ืน 

PLO5 K06 : ภาษาสากล 

 

 

 

 

A05 : ตระหนักในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ 

และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S03 : สามารถทํางานเปนทีม และประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S06 : มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรูดวยตนเอง ประยุกตใชและ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

S07 : มีทักษะการเรียนรูและการทํางานรวมกับชุมชน 

S08 : บูรณาการกับศาสตรอ่ืน 

PLO6 K01 : ความรูและความกาวหนาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน

พืช สัตว และจุลินทรียในปจจุบัน 

K02 : กระบวนการผลิตสินคาทางการ

เกษตรใหไดมาตรฐาน 

K04 : วางแผน คิด วิเคราะหผลและ

แกปญหาดานเทคโนโลยีการเกษตร 

A01 : มีทัศนคติท่ีดี มุงม่ัน และมีความ

ภูมิใจตอวิชาชีพเกษตร 

A02 : มี วิ นั ย  ต ร งต อ เว ล า  อ ด ท น 

ขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบตอหนาท่ี 

A05 : ตระหนักในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ 

และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S02 : สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาอยางสรางสรรค 

S06 : มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรูดวยตนเอง ประยุกตใชและ

สื่อสารไดอยางเหมาะสม 

S07 : มีทักษะการเรียนรูและการทํางานรวมกับชุมชน 

S08 : บูรณาการกับศาสตรอ่ืน 
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ผลลัพธ

การเรียนรู

ระดับ

หลักสูตร 

(PLOs) 

Knowledge 

(Cognitive) 

Attitude 

(Affective) 

Skill 

(Psychomotor) 

PLO7.1 K05 : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

A01 : มี ทั ศ น ค ติ ท่ี ดี  มุ ง ม่ั น  แ ล ะ             

มีความภูมิใจตอวิชาชีพเกษตร 

A03 : ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

A05 : ตระหนักในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ 

และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

A06 : มีจรรยาบรรณ จริยธรรม ของผู

ประกอบวิชาชพีทางการเกษตร 

S04 : สามารถวางแผน และดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

PLO7.2 K05 : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

A02 : มี วิ นั ย  ต ร งต อ เว ล า  อ ด ท น 

ขยันหม่ันเพียร และรับผิดชอบตอหนาท่ี 

A03 : ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

A04 : มีจิตสาธารณะ ถือประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

S03 : สามารถทํางานเปนทีม และประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

S07 : มีทักษะการเรียนรูและการทํางานรวมกับชุมชน 
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ภาคผนวก  ค 

ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 

 

รายวิชา  /กลุมสาระ / Module  
Knowledge Attitude Skill 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

หมวดวิชาเฉพาะ                     

    กลุมวิชาคณิตและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-4)                     

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร 4((3)-3-6)                     

932-003 จุลชีววิทยา 3((3)-0-6)                     

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0)                     

934-011 หลักคณิตศาสตร 3((3)-0-6)                     

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-4)                     

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย  3((3)-0-6)                     

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย  1(0-3-0)                     

    กลุมวิชาพ้ืนฐานเกษตร 

932-100 ปฏิบัติงานฟารม 1 1(0-3-0)                     

932-101 ทักษะชางเกษตร  1(0-3-0)                     

932-201 การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน 3((2)-3-4)                     

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 3((2)-3-4)                     

932-203 ดินและปุย 3((2)-3-4)             
  

      

932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร 2((2)-0-4)                     
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932-205 ชีววิทยาของเซลล 3((3)-0-6)                     

932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 3((2)-3-4)                     

รายวิชา  /กลุมสาระ / Module  
Knowledge Attitude Skill 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิต

ทางการเกษตร 

3((2)-3-4)                     

932-302 มาตรฐานสินคาเกษตร 2((2)-0-4)                     

932-303 การพัฒนาผูประกอบการและ

การตลาดเกษตร 

3((3)-0-6)                     

932-304 สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร 3((2)-3-4)                     

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

3((2)-3-4)                     

    กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

932-305 สัมมนา 1(0-2-1)                     

932-310 อารักขาพืช 3((2)-3-4)                     

932-311 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช 3((2)-3-4)                     

932-312 การจัดการทรัพยากรดิน 3((2)-3-4)                     

932-313 พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช 3((2)-3-4)                     

932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3((2)-3-4)                     

932-315 การปรับปรุงพันธุพืช 3((2)-3-4)                     

932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช  3((2)-3-4)                     
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932-411 การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือ

ชุมชนและการตลาด 

3((2)-3-4)                     

    กลุมวิชาชีพเลือก วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

932-320 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดิน 3((2)-3-4)                     

932-321 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3((3)-0-6)                     

932-322 การผลิตไมดอกไมประดับ 3((2)-3-4)                     

รายวิชา  /กลุมสาระ / Module  
Knowledge Attitude Skill 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

932-323 นิเวศวิทยาของแมลง 3((3)-0-6)                     

932-324 เกษตรธรรมชาต ิ 3((2)-3-4)                     

932-325 เกษตรกรรมยั่งยืน 3((3)-0-6)                     

932-420 การจัดการของเสียทางการเกษตร 3((3)-0-6)                     

932-421 การถายยีนในพืช 3((2)-3-4)                     

932-422 การจัดการธาตุอาหารพืช  3((3)-0-6)                     

932-423 การขยายพันธุพืช  3((2)-3-4)                     

932-424 การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 3((2)-3-4)                     

932-425 การเกษตรแบบแมนยํา 3((2)-3-4)                     

932-426 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3((2)-3-4)                     

932-427 หวัขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 1-3(x-y-z)       
              

    กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

932-305 สัมมนา 1(0-2-1)                     
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932-330 หลักโภชนศาสตรและการใหอาหาร

สัตว 

3((2)-3-4) 
                    

932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 3((2)-3-4)                     

932-332 สุขศาสตรสัตว 3((3)-0-6)                     

932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 3((2)-3-4)                     

932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 3((2)-3-4)                     

932-335 พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ 3((3)-0-6)                     

932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3((2)-3-4)                     

รายวิชา  /กลุมสาระ / Module  
Knowledge Attitude Skill 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว 3((2)-3-4)                     

932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว 3((3)-0-6)                     

    กลุมวิชาชีพเลือก วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

932-340 มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตว

ปลอดภัย  

3((3)-0-6) 
                    

932-341 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 3((2)-3-4)                     

932-343 เทคโนโลยีการฆาสัตว 3((3)-0-6)                     

932-344 พันธุวิศวกรรมสัตว 3((2)-3-4)                     

932-345 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 3((3)-0-6)                     

932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 3((3)-0-6)                     

932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 3((2)-3-4)                     
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932-348 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากการ

เลี้ยงสัตว 

3((3)-0-6)                     

932-440 การเลี้ยงผึ้ง 3((3)-0-6)                     

932-441 การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน  3((2)-3-4)                     

932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต

สัตว 

1-3(x-y-z)                     

    กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส 3((2)-3-4)                     

932-251 ชีววิทยาของราและยีสต 3((2)-3-4)                     

932-305 สัมมนา 1(0-2-1)                     

932-350 ไวรัสและปรสิตวิทยา  3((2)-3-4)                     

รายวิชา  /กลุมสาระ / Module  
Knowledge Attitude Skill 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4)                     

932-352 เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุล

ชีววิทยา 

3((2)-3-4)                     

932-353 พันธุวิศวกรรมเบื้องตน 3((2)-3-4)                     

932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑ

เกษตร 

3((2)-3-4)                     

932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร 3((2)-3-4)                     

    กลุมวิชาชีพเลือก วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 
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932-360 วิทยาศาสตรของเห็ด 3((2)-3-4)                     

932-361 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย 3((2)-3-4)                     

932-362 เครื่องมือวิเคราะหทางจุลชีววทิยา

อุตสาหกรรม  

3((3)-0-6)                     

932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 3((3)-0-6)                     

932-364 การติดเชื้อจุลินทรีย และภูมิคุมกัน 3((2)-3-4)                     

932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธ ี 3((2)-3-4)                     

932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลนิทรีย 1-3(x-y-z)                     

    ฝกงานและโครงงานนักศึกษาหรือสหกิจศึกษา 

932-200 ฝกงาน 1 ไมนอยกวา 

100  

ชั่วโมง 

                    

รายวิชา  /กลุมสาระ / Module  
Knowledge Attitude Skill 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

932-300 ฝกงาน 2 ไมนอยกวา 

300  ชั่วโมง 

                    

932-401 โครงงานนักศึกษา 1  1(0-3-0)                     

932-402 โครงงานนักศึกษา 2  6(0-18-0)                     

932-403 สหกิจศึกษา 1  1((1)-0-2)                     
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932-404 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0)                      

932-443 ชุดวิชาการผลิตโคเนื้อครบวงจร 6((4)-6-8)                     
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ภาคผนวก  ง 

 
แบบฟอรมแสดงรอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูของแตละรายวิชาในหลกัสูตรท่ีสะทอนการจัดการเรยีนรูแบบเชิงรกุ (Active Learning)    

 

 จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนในหลักสูตร                                                     100  รายวิชา 

   จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก  (Active Learning)                                    100  รายวิชา    คิดเปนรอยละ   100  ของรายวิชาในหลักสูตร 

 จํานวนรายวิชาท่ีไมไดจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก  (Active Learning)                                 0  รายวชิา    คิดเปนรอยละ      0  ของรายวิชาในหลักสูตร    

 สรุปจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนโดยโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ท่ีจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)    81  รายวิชา      

 
   

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

001-102 ศาสตรพระราชากับการ

พัฒนาท่ียั่งยืน   

2((2)-0-4) 20 20 Team based 30 - 30 100  

001-103 ไอเดียสูความเปน

ผูประกอบการ 

1((1)-0-2) 30 - Activity-based learning 40 - 30 100  

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-4) - 10 Team based, case base 20 - 70 100  

934-011 หลักคณิตศาสตร 3((3)-0-6) - 10 Team based, case base 20 - 70 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

935-001 ประโยชนเพ่ือนมนุษย   1((1)-0-2) 50 20 Team based 20 - 10 100  

 

935-002 รูรอด ปลอดภัย    1((1)-0-2) - - อาจารยผูสอนไดออกแบบการ

เรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐาน 

( Activity-Based Learning) 

ดังนี้ 

- เรียนรูในสถานการณจําลอง 

ท้ั งมีการฝกปฏิบั ติ ในสภาพ

ใกลเคียงกับสถานการณจริง 

- นักศึกษาลงมือทําสื่อวิดิทัศน

เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงความรู

ด านทฤษฎี ท่ี ได เรี ยน รู และ

ค น ค ว า เ พ่ิ ม เ ติ ม เ ข า กั บ

สถานการณตางๆ 

40 - 60 100  

935-003 ทักษะชีวิตสําหรับความเปน 2((2)-0-4) 20 20 Case based 30 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก 2((2)-0-4) 20 20 Case based 30 - 30 100  

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2((2)-0-4) 40 10 Team based 20 - 30 100  

935-006 คิดเปน คิดสนุก 2((2)-0-4) 10 20 Team based 40 - 30 100  

935-007 สนุกคิด 2((2)-0-4) 10 10 Team based 50 - 30 100  

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 

2((2)-0-4) 20 - Team based, activity 

based 

40  40 100  

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจําวัน 

2((2)-0-4) 20 - Collaborative learning 

group 

50 - 30 100  

935-010 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

2((2)-0-4) 10 - Team based 

Activity based 

10 

20 

- 60 100  

935-011 ภาษาไทยและการสื่อสาร 2((2)-0-4) 10 10 Team based 50 - 30 100  

935-029 ชีวิตท่ีด ี 3((3)-0-6) - - Edutainment 50 - 50 100  

935-xxx สุนทรียศาสตรและกีฬา x((x)-y-z) - - Team based 70 - 30 100  

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร 4((3)-3-6) - 20 Team based 10 - 70 100  

 

136 



 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

932-003 จุลชีววิทยา 3((3)-0-6) - 10 Team based, case base 20 - 70 100  

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1(0-3-0) - 20 Team based 70 - 10 100  

932-100 ปฏิบัติงานฟารม 1 1(0-3-0) 15 15 Team based 60 - 10 100  

932-101 ทักษะชางเกษตร  1(0-3-0) 10 10 Team based 60 - 20 100  

 

932-200 ฝกงาน 1 ไมนอยกวา  

100  ชั่วโมง 

20 20 Team based 40 20 - 100  

932-201 การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน 3((2)-3-4) 10 10 Case based 30 - 50 100  

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การเกษตร 

3((2)-3-4) 20 20 Team based 20 - 40 100  

932-203 ดินและปุย 3((2)-3-4) 15 15 Case based 20 - 50 100  

932-204 หลั กและวิ ธี ก ารส ง เส ริม

การเกษตร 

2((2)-0-4) 10 10 Team based 10 20 50 100  

932-205 ชีววิทยาของเซลล 3((3)-0-6) 15 15 Case based 20 - 50 100  

932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 3((2)-3-4) 20 20 Case based 20 - 40 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

932-250 ชี ว วิ ท ย าแบ ค ที เรี ย แล ะ           

แอคติโนมัยซีส 

3((2)-3-4) - 20 Team based 20 - 60 100  

932-251 ชีววิทยาของราและยีสต 3((2)-3-4)  20 Team based 20 - 60 100  

932-300 ฝกงาน 2 ไมนอยกวา 

300  ชั่วโมง 

20 20 Team based 40 20 - 100  

 

 

932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลคา

ผลผลิตทางการเกษตร 

3((2)-3-4) 15 15 Case based 30 - 40 100  

932-302 มาตรฐานสินคาเกษตร 2((2)-0-4) 15 15 Case based 20 - 50 100  

 

932-303 การพัฒนาผูประกอบการ

และการตลาดเกษตร 

3((3)-0-6) 15 15 Case based 30 - 40 100  

932-304 สถิติและวิธีวิจัยทางการ

เกษตร 

3((2)-3-4) 10 10 Case based 30 - 50 100  

932-305 สัมมนา 1(0-2-1) 10 10 Case based 60 - 20 100  

932-310 อารักขาพืช 3((2)-3-4) 20 - Case based and team based 30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

932-311 เทคโนโลยีและการจัดการ

ผลิตพืช 

3((2)-3-4) 20 20 Case based and team based 30  30 100  

932-312 การจัดการทรัพยากรดิน 3((2)-3-4) 20 20 Case based 30  30 100  

932-313 พฤกษศาสตรและสรีรวิทยา

พืช 

3((2)-3-4) - 20 Case based and team based 30  50 100  

932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3((2)-3-4) 20 20 Case based and team based 30  30 100  

932-315 การปรับปรุงพันธุพืช 3((2)-3-4) 20 20 Case based and team based 30  30 100  

932-320 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดย

ไมใชดิน 

3((2)-3-4) 30 - Case based and team based  40 - 30 100  

932-321 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3((3)-0-6) - 20 Case based and team based 30  50 100  

932-322 การผลิตไมดอกไมประดับ 3((2)-3-4) - 20 Case based and team based 30  50 100  

932-323 นิเวศวิทยาของแมลง 3((3)-0-6) - 20 Case based and team based 30  50 100  

932-324 เกษตรธรรมชาต ิ 3((2)-3-4) 20 20 Case based and team based 30 - 30 100  

932-325 เกษตรกรรมยั่งยืน 

 

3((3)-0-6) 20 20 Case based and team based 30 - 30 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

932-330 หลักโภชนศาสตรและการให

อาหารสัตว 

3((2)-3-4) 20 10 Team based 20 - 50 100  

932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 3((2)-3-4) 20 10 Team based 20 - 50 100  

932-332 สุขศาสตรสัตว 3((3)-0-6) 10 20 Case based 20 - 50 100  

932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 3((2)-3-4) 10 20 Case based 30 - 40 100  

932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ

และโคนม 

3((2)-3-4) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-335 พันธุศาสตรสัตวและการ

ปรับปรุงพันธุ 

3((3)-0-6) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3((2)-3-4) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหาร

สัตว 

3((2)-3-4) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว 3((3)-0-6) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-340 ม า ต ร ฐ า น ฟ า ร ม แ ล ะ

ผลิตภัณฑสัตวปลอดภัย  

3((3)-0-6) 20 20 Case based 20 - 40 100  

 

140 



 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

932-341 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 3((2)-3-4) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-342 เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว 3((2)-3-4) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-343 เทคโนโลยีการฆาสัตว 3((3)-0-6) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-344 พันธุวิศวกรรมสัตว 3((2)-3-4) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-345 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิต

สัตว 

3((3)-0-6) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการ

ผลิตสัตว 

3((3)-0-6) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 3((2)-3-4) 20 20 Case based 20 20 20 100  

932-348 เทคโนโลยีการจัดการของ

เสียจากการเลี้ยงสัตว 

3((3)-0-6) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-350 ไวรัสและปรสิตวิทยา  3((2)-3-4)  20 Team based  20 - 60 100  

932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3((2)-3-4)  20 Team based 20 - 60 100  

932-352 เทคนิคการวิเคราะหอาหาร

ทางจุลชีววิทยา 

3((2)-3-4)  20 Case based, team based 20 - 60 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

932-353 พันธุวิศวกรรมเบื้องตน 3((2)-3-4) - - Team based 30  70 100  

932-354 เทคโนโลยีแบคที เรียและ        

ชีวภัณฑเกษตร 

3((2)-3-4) 20 - Team based 20  60 100  

932-355 เท ค โน โล ยี ร า  ยี ส ต แ ล ะ            

ชีวภัณฑเกษตร 

3((2)-3-4) 20 - Case based, team based 20 - 60 100  

932-360 วิทยาศาสตรของเห็ด 3((2)-3-4) 20 - Team based 20 - 60 100  

932-361 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและ

จุลินทรีย 

3((2)-3-4) - - Team based 40 - 60 100  

932-362 เค รื่ อ ง มื อ วิ เค ราะห ท า ง             

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  

3((3)-0-6) - 20 Case based, team based 20 - 60 100  

932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 3((3)-0-6) - - Case based, team based 40 - 60 100  

932-364 การติดเชื้ อจุลินทรียและ

ภูมิคุมกัน 

3((2)-3-4) - 20 Case based, team based 20 - 60 100  

932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธ ี 3((2)-3-4) 20 10 Case based, team based 10 - 60 100  

932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี 1-3(x-y-z) - - - - - - 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

จุลินทรีย 

 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิต

ทางการเกษตร 

3((2)-3-4) 15 15 Case based 20 - 50 100  

932-401 โครงงานนักศึกษา 1  1(0-3-0) 60 10 Case based 20 - 10 100  

932-402 โครงงานนักศึกษา 2  6(0-18-0) 60 10 Case based 20 - 10 100  

932-403 สหกิจศึกษา 1  1((1)-0-2) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-404 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0) 60 10 Case based 20 - 10 100  

932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

พืช  

3((2)-3-4) 20 20 Case based and team based 30  30 100  

932-411 การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืช

เพ่ือชุมชนและการตลาด 

3((2)-3-4) 20 20- Case based and team based 30  30 100  

932-420 การจั ด ก ารขอ ง เสี ยท าง

การเกษตร 

3((3)-0-6) 20 20 Case based and team based 30 - 30 100  

932-421 การถายยีนในพืช 3((2)-3-4) - 20 Case based and team based 30  50 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

932-422 การจัดการธาตุอาหารพืช  3((3)-0-6) - 20 Case based and team based 30  50 100  

932-423 การขยายพันธุพืช  3((2)-3-4) - 20 Case based and team based 30  50 100  

932-424 การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยี

สมัยใหม 

3((2)-3-4) 30  Case based and team based 40 - 30 100  

932-425 การเกษตรแบบแมนยํา 3((2)-3-4) 30  Case based and team based 40 - 30 100  

932-426 กีฏวิทยาทางการเกษตร 3((2)-3-4) 20 - Case based and team based 30 - 50 100  

932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี

การผลิตพืช 

1-3(x-y-z) - - - - - - 100  

932-440 การเลี้ยงผึ้ง 3((3)-0-6) 20 20 Case based 20 - 40 100  

932-441 การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน 3((2)-3-4) 20 30 Case based 20 10 20 100  

932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยี

การผลิตสัตว 

1-3(x-y-z) - - - - - - 100  

937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-3-4) - 20 Team based 10 - 70 100  

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย  3((3)-0-6) - 10 Team based, case base 20 - 70 100  

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมี 1(0-3-0) - 20 Team based 80 - - 100  
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

รอยละของกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning) 

และการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎี 
 

ไมไดจัด 

การเรยีนรูแบบเชิงรุก 

(ระบุเหตผุล) 

 

รอยละของวิธีการจดัการเรียนรูแบบเชิงรุก 

รอยละของการ 

จัดการ เรียนรู 

แบบทฤษฎ ี รวม 

รอยละ 100 project 

based 

learning 

problem 

based 

learning 

แบบเนนทักษะกระบวนการคิด 

เชน  case based, team based, scenario based 

 

engagement 

 

 

ระบุรอยละ 

 (ระบุวิธกีารจัดการเรียนรู) รอยละ 

อินทรีย  
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ภาคผนวก   จ 

ขอมูลรายวิชาท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL)   

 

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาเฉพาะในหลักสูตร                   98 หนวยกิต    

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาเฉพาะท่ีจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL)                   50 หนวยกิต 

คิดเปนรอยละ   51.02   ของรายวิชาในหลักสูตร 

 
 

รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 

การกําหนด 

ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การทํางาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝกหัด

ใหมหรือ

พนักงานฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

932-100 ปฏิบัติงานฟารม 1 1(0-3-0)          

932-101 ทักษะชางเกษตร  1(0-3-0)          

932-201 การดูแลพืชและสัตว

เบื้องตน 

3((2)-3-4) 
       

 
 

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางการเกษตร 

3((2)-3-4) 
         

932-203 ดินและปุย 3((2)-3-4)          

932-204 หลักและวิธีการสงเสริม

การเกษตร 

2((2)-0-4) 
         

932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและ 3((2)-3-4) 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 

การกําหนด 

ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การทํางาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝกหัด

ใหมหรือ

พนักงานฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

แอคติโนมัยซีส 

932-251 ชีววิทยาของราและ

ยีสต 

3((2)-3-4) 
        

 

 

 

932-301 การแปรรูปและเพ่ิ ม

มู ล ค า ผ ล ผ ลิ ต ท า ง

การเกษตร 

3((2)-3-4) 

         

932-303 ก า ร พั ฒ น า

ผู ป ระกอบ การแล ะ

การตลาดเกษตร 

3((3)-0-6) 

         

932-310 อารักขาพืช 3((2)-3-4)          

932-311 เทคโนโลยีและการ

จัดการผลิตพืช 

3((2)-3-4) 
         

932-312 การจดัการทรัพยากร

ดิน 

3((2)-3-4) 
         

932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืช 

3((2)-3-4) 
         

932-315 การปรับปรุงพันธุพืช 3((2)-3-4)          
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 

การกําหนด 

ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การทํางาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝกหัด

ใหมหรือ

พนักงานฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

932-320 เทคโนโลยีการปลูกพืช

โดยไมใชดิน 

3((2)-3-4) 
         

932-321 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3((3)-0-6)          

932-322 ก า ร ผ ลิ ต ไม ด อ ก ไม

ประดับ 

3((2)-3-4) 
         

932-323 นิเวศวิทยาของแมลง 3((3)-0-6)          

932-324 เกษตรธรรมชาต ิ 3((2)-3-4)          

932-325 เกษตรกรรมยั่งยืน 3((3)-0-6)          

932-330 หลักโภชนศาสตรและ

การใหอาหารสัตว 

3((2)-3-4) 
         

932-331 ส รี ร วิ ท ย าแ ล ะ ก าย

วิภาคสัตว 

3((2)-3-4) 
         

932-332 สุขศาสตรสัตว 3((3)-0-6)          

932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตว

ปก 

3((2)-3-4) 
         

932-334 เทคโนโลยีการผลิตโค

เนื้อและโคนม 

3((2)-3-4) 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 

การกําหนด 

ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การทํางาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝกหัด

ใหมหรือ

พนักงานฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 3((2)-3-4) 
         

932-337 เท ค โน โล ยี ก ารผลิ ต

อาหารสัตว 

3((2)-3-4) 
         

932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว 3((3)-0-6)          

932-351 จุ ล ชี ว วิ ท ย า ท า ง

อุตสาหกรรม 

3((2)-3-4) 
         

932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรีย

และชีวภัณฑเกษตร 

 

3((2)-3-4) 

         

932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและ

ชีวภัณฑเกษตร 

3((2)-3-4) 
         

932-360 วิทยาศาสตรของเห็ด 3((2)-3-4)          

932-361 ปฏิสัมพันธระหวางพืช

และจุลินทรีย 

3((2)-3-4) 
         

932-362 เครื่องมือวิเคราะหทาง

จุ ล ชี ว วิ ท ย า

อุตสาหกรรม  

3((3)-0-6) 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 

การกําหนด 

ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การทํางาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝกหัด

ใหมหรือ

พนักงานฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

932-363 จุ ล ชี ว วิ ท ย า ท า ง

สิ่งแวดลอม 

3((3)-0-6) 
         

932-364 การติด เชื้ อจุลินทรีย 

และภูมิคุมกัน 

3((2)-3-4) 
         

932-365 การควบคุมโรคพืชโดย

ชีววิธี 

3((2)-3-4) 
         

932-400 น วั ต ก ร รม ก า ร เ พ่ิ ม

ผลผลิตทางการเกษตร 

3((2)-3-4) 
         

932-401 โครงงานนักศึกษา 1  1(0-3-0)          

932-402 โครงงานนักศึกษา 2  6(0-18-0)          

932-403 สหกิจศึกษา 1  1((1)-0-2)          

932-404 สหกิจศึกษา 2  6(0-40-0)          

932-411 การพัฒนาผลิตภัณฑ

จากพืชเพ่ือชุมชนและ

การตลาด 

3((2)-3-4) 

         

932-420 การจัดการของเสียทาง

การเกษตร 

3((3)-0-6) 
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รหัสรายวิชา/ช่ือรายวิชา/หนวยกิต 

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (work integrated learning : WIL) 

การกําหนด 

ประสบการณ

กอนการศึกษา 

การเรียน

สลับกับ

การทํางาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝกงานที่เนน 

การเรียนรูหรือการ การ

ติดตามพฤติกรรม 

การทํางาน 

หลักสูตรรวม

มหาวิทยาลัยและ

อุตสาหกรรม 

พนักงานฝกหัด

ใหมหรือ

พนักงานฝกงาน 

การบรรจุให

ทํางานหรือการ

ฝกเฉพาะ

ตําแหนง 

ปฏิบัติงาน

ภาคสนาม 

การฝกปฏิบัติ 

งานจริงภาย 

หลังสําเร็จการ

เรียนทฤษฎ ี

932-421 การถายยีนในพืช 3((2)-3-4)          

932-422 การจัดการธาตุอาหาร

พืช  

3((3)-0-6) 
   

 
     

932-423 การขยายพันธุพืช  3((2)-3-4)          

932-424 ก า ร ผ ลิ ต พื ช โด ย ใช

เทคโนโลยีสมัยใหม 

3((2)-3-4) 
   

 
     

932-425 การเกษตรแบบแมนยํา 3((2)-3-4)  

 
        

932-426 กี ฏ วิ ท ย า ท า ง

การเกษตร 

3((2)-3-4) 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

1. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  จรัสลักษณ เพชรวัง 

รายวิชา  932-003  จุลชีววิทยา      ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-004  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา     ผูสอน 

รายวิชา  932-206  จุลินทรียเพ่ือการเกษตร    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-251  ชีววิทยาของราและยีสต    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-350  ไวรัสและปรสิตวิทยา     ผูสอน 

รายวิชา  932-355  เทคโนโลยรีา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-361  ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรีย   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-305  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-351  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม    ผูสอน 

รายวิชา  932-360  วิทยาศาสตรของเห็ด     ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-401  โครงงานนักศึกษา 1     ท่ีปรึกษา/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-402  โครงงานนักศึกษา 2     ท่ีปรึกษา/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-450  ชีววิทยาของเห็ด     ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-458  ปรสิตวิทยา      ผูสอน/ผูประสานงาน 

 

ผลงานทางวิชาการ  การคนควาวิจัย  หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

จรัสลักษณ เพชรวัง และ ซันมา อังสุวร. 2563. ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรียสาเหตุโรคพืชของราเอนโดไฟตท่ีแยกจากตน

เหงือกปลาหมอดอกมวง (Acanthus ilicifolius Linn.). แกนเกษตร 48 (ฉบับพิเศษ 1): 1159-1154. 

จรัสลักษณ เพชรวัง อโณทัย บํารุง นิพาดา สุภาพ อติพล พัฒิยะ ปรินุช ชุมแกว และ สุรพล ฐิติธนากุล. 2563. 

ประสิทธิภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟตในการควบคุมโรคแคงเกอรของมะนาว. แกนเกษตร 48 (ฉบับ

พิเศษ 1): 1197-1202. 

จรัสลักษณ เพชรวัง ธัญมาส พิณราช กัลยารัตน พุมคง สุกัญญา พรหมทอง อติพล พัฒิยะ และ สุรพล ฐิติธนากุล. 

2562. ฤทธิ์ตานราของแบคทีเรียแลคติกและการประยุกตใชเพ่ือปองกันการเนาเสียของเมล็ดขาว. แกน

เกษตร (ฉบับพิเศษ 1) 47: 1645-1650. 

ณัฐธิดา รักกะเปา อติพล พัฒิยะ จรัสลักษณ เพชรวัง อุไรวรรณ วีระพันธ และ บุญภพ ไชยศรีขวัญ. 2560. ฤทธิ์

และกลไกการยับยั้งจุลินทรียของไคโตซานตลอดจนอนุพันธและคอมพอสิตของไคโตซาน. วารสาร

วิทยาศาสตร มศว 33 (1): 297-313. 

นภาพร คงตุก และ จรัสลักษณ เพชรวัง. 2560. การคัดแยกเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาจากสวนพริกไทยใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานี. แกนเกษตร 45 (ฉบับพิเศษ 1): 482-486.  
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Chumkaew P., Teerapongpisan P., Pechwang J. and Srisawat T. 2019. New oxoprotoberberine and 

aporphine alkaloids from the roots of Amoora cucullata with their antiproliferative 

activites. Records in Natural Products 13:6 491-498. 

Werapun U. and Pechwang J. 2019. Synthesis and antimicrobial activity of Fe: TiO2 particles. 

Journal of Nano Research 56:28–38. 

Thimabut K., Keawkumpai A., Permpoonpattana P., Klaiklay S., Chumkaew P., Kongrit D., 

Pechwang J. and Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of extracts of various parts of 

Catunaregum tomentosa (Blume ex DC) Tirveng and their effects on bacterial granularity 

and membrane integrity. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 17(5): 875-882.    

Werapun U., Werapun W., Kariila S. J., Phatthiya A., Chumkaew P. and Pechwang J. 2 0 1 8 . 

Synthesis, photocatalytic performance and kinetic study of TiO2 / Ag particles. Current 

Nanoscience 14: 273-279. 

Chumkaew P., Pechwang J. and Srisawat T. 2017. Two new antimalarial quassinoid derivatives 

from the stems of Brucea javanica. Journal of Natural Medicines 71: 570–573. 
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2. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  เจษฎา รัตนวุฒิ 

รายวิชา  932-305  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-331  สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว    ผูสอน 

รายวิชา  932-332  สุขศาสตรสัตว      ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-333  เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-336  เทคโนโลยีการผลิตสุกร     ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-337  เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-338  เทคโนโลยเีนื้อสัตว     ผูสอน 

รายวิชา  932-401  โครงงานนักศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-402  โครงงานนักศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  การคนควาวิจัย  หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

Rattanawut J., Trairabeap D., Karrila S.J., Rodjan P. and Theapparat Y. 2019. Production 

performance, egg quality, and fecal bacterial population of laying ducks fed ration 

supplemented by bamboo vinegar. Tropical Animal Science Journal 42: 224-229. 

Rattanawut J., Pimpa O. and Yamauchi K. 2018. Effects of dietary bamboo vinegar 

supplementation on performance, eggshell quality, ileal microflora composition, and 

intestinal villus morphology of laying hens in the late phase of production. Animal 

Science Journal 89: 1572-1580. 

Rattanawut J., Todsadee A. and Yamauchi K. 2018. Effect of dietary supplementation of silicic 

acid powder containing bamboo vinegar on production performance, egg quality, 

intestinal microflora and morphology of laying hens. Canadian Journal Animal Science 98: 

119-125. 

Rattanawut J., Todsadee A. and Yamauchi K. 2017. Effects of bamboo charcoal powder including 

vinegar supplementation on performance, eggshell quality, alterations of intestinal villi 

and intestinal pathogenic bacteria populations of aged laying hens.  Italian Journal of 

Animal Science 16: 259-265. 
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3. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  ธีร ศรีสวัสดิ์ 

รายวิชา  001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน   ผูสอน 

รายวิชา  932-001  ชีววิทยาและพันธุศาสตร    ผูสอน 

รายวิชา  932-305  สัมมนา      ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-313  พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช    ผูสอน 

 รายวิชา  932-324  เกษตรธรรมชาติ     ผูสอน/ผูประสานงาน 

 รายวิชา  932-325  เกษตรกรรมยั่งยืน     ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-400  นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-420  การจัดการของเสียทางการเกษตร   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-401  โครงงานนักศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-402  โครงงานนักศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 

ผลงานทางวิชาการ  การคนควาวิจัย  หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง   

Chimplee S., Graidist P., Srisawat T., Sukrong S., Bissanum R. and Kanokwiroon K. 2019. 

Anti-breast cancer potential of frullanolide from Grangea maderaspatana plant by 

inducing apoptosis. Oncology Letters 17: 5283-5291. 

Chothiphirat A., Nittayaboon K., Kanokwiroon K., Srisawat T. and Navakanitworakul R. 2019. 

Anticancer potential of fruit extracts from Vatica diospyroides Symington type SS and 

their effect on program cell death of cervical cancer cell lines. The Scientific World 

Journal 2019, Article ID 5491904, 9 p. 

Chumkaew P. and Srisawat T. 2019. New neolignans from the seeds of Myristica frangrans and 

their cytotoxic activities. Journal of Natural Medicines 73: 273-277. 

Chumkaew P., Phatthiya A., Werapun U. and Srisawat T. 2019. A new Quassinoid from Brucea 

javanica and its antiplasmodial and cytotoxic activities. Chemistry of Natural Compound 

55: 471-473. 

Chumkaew P. , Teerapongpisarn P., Pechwang J. and Srisawat T.  2019. New Oxoprotoberberine 

and Aporphine alkaloids from the roots of Amoora cucullata with their antiproliferative 

activites. Records of Natural Products 13: 1-8. 

Lekbangpong N., Muangprathub J., Srisawat T. and Wanichsombat A. 2019. Precise automation 

and analysis of environmental factor effecting on growth of St. John’s Wort. IEEE Access 

7: 112848-112858. 

Thimabut K., Keawkumpai A., Permpoonpattana P., Klaiklay S., Chumkaew P., Kongrit D., 

Pechwang J. and Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of extracts of various parts of 

Catunaregam tomentosa (Blume ex DC) Tirveng and their effects on bacterial granularity 

and membrane integrity. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 17(5): 875-882. 
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Chumkaew P. and Srisawat T. 2017. Antimalarial and cytotoxic quassinoids from the roots of 

Brucea javanica. Journal of Asian Natural Products Research 19: 247-253. 

Chumkaew P., Pechwang J. and Srisawat T. 2017. Two new antimalarial quassinoid derivatives 

from the stems of Brucea javanica. Journal of Natural Medicines 71: 570-573. 

Kanjanasopa D., Somwong B., Srisawat T., Thitithanakul S., Sontikul Y. and Choengthong S. 2017. 

In vitro propagation of Eleiodoxa conferta ( Griff. )  Burr. , an endemic and endangered 

edible plant species in southern Thailand. Walailak Journal of Science and Technology 

14: 875-882. 

Musimun C., Chuysongmuang M., Permpoonpattana P., Chumkaew P., Sontikul Y., Ummarat N. 

and Srisawat T. 2017. FACS analysis of bacterial responses to extracts of Vatica 

diospyroides fruit show dose and time dependent induction patterns. Walailak Journal of 

Science and Technology 14: 883-891. 

Sriwiriyajan S., Sukpondma Y., Srisawat T., Madla S. and Graidist P. 2017. (-)-Kusunokinin and 

piperloguminine from Piper nigrum: An alternative option to treat breast cancer. 

Biomedicine & Pharmacotherapy 92: 732-743. 
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4. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.    ดร.  บดี คําสีเขียว 

รายวิชา  932-305  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-330  หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-331  สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-345  เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-346  การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-347  เทคโนโลยีการผลิตแพะ    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-401  โครงงานนักศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-402  โครงงานนักศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  การคนควาวิจัย  หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

รุงรัตน ประสมสุข บดี คําสีเขียว  และ โอภาส พิมพา 2563.  ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมสําเร็จตอการกิน

ไดและการเจริญเติบโตในแพะพันธุพ้ืนเมือง. แกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 257-262.  

รุงรัตน ประสมสุข บดี คําสีเขียว  และ โอภาส พิมพา. 2562.  การเปรียบเทียบสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ

ความคมคาทางเศรษฐกจิของสายพันธุแพะท่ีใชใบกระถ่ินเปนอาหารหลัก. แกนเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 2): 

269-274. 

โอภาส พิมพา บดี คําสีเขียว, เบญจมาภรณ พิมพา และ สมศักดิ์ เหลาเจริญสุข. 2562. ประสิทธิผลของการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพในครัวเรือน สําหรับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวของภาคใตฝงอาวไทย. 

แกนเกษตร 47(ฉบับพิเศษ 2) : 375-378. 

บดี คําสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปยะรัตน นาควิโรจน. 2561. การศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบทาง

เคมีคอนเดนสแทนนินและการผลิตแกสและความสามารถในการยอยไดในหลอดทดลองของสวนตางๆ ของ

ยอดกระถิน.  วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 35(ฉบับพิเศษ 2): 686-696. 

อินทิรา มัตตาพงศ บดี คําสีเขียว โอภาส พิมพา และเจษฎา รัตนวุฒิ. 2561.  การศึกษาการตลาดแพะของ

เกษตรกรผูเลี้ยงแพะรายยอยในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบน. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 35(ฉบับ

พิเศษ 2): 400-407. 

Khamseekhiew B., Kaeowpaluk A., Nakavirot P. and Pimpa O. 2020. Comparison of growth 

performance of Boer goats fed Leucaena leucocephala and OPF as the main feed 

sources in fermented TMR. Khon Kaen Agriculture Journal 48(Suppl.1): 643-650. 

Khamseekhiew B., Suttinoon W., Pingpittayakul P., Phumithon P., Muangchan P., Mayeetae Y.,  

Mattaphong I. and Pimpa O. 2019. Quality attributes and sensory evaluations of different 

flavoured goat milk yogurts. Khon Kaen Agriculture Journal 47(Suppl.1): 93-98. 

Mattaphong I., Khamseekhiew B. and Pimpa O. 2019. Utilization of Leucaena leucocephala 

silage on growth and economic comparison in Santa Ines sheep. Khon Kaen Agriculture 

Journal 47(Suppl.2): 829-836. 
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Khamseekhiew B., Pimpa O. and Nakaviroj P. 2018. Comparative drying methods on condensed 

tannin contents and in vitro gas production in Leucaena leucocephala,  Acacia 

mangium Willd and oil palm (Elaeis guineesis Jacq.) frond. Khon Kaen Agriculture Journal 

46(suppl.1): 106-112. 

Pimpa O., Khamseekhiew B. and Pimpa B. 2018.  Dietary protein requirement for maintenance 

and growth of southern Thai indigenous cattle. Advances in Ecological and Environmental 

Research 3: 155-160. 

Khamseekhiew B., Pimpa O. and Nakaviroj P. 2017. Dairy goats under the challenging the 

environment in southern Thailand. pp. 9-12. In proceedings of the 38th Malaysian Society 

of Animal Production Annual conference & the 4th Asian regional Conference on Animal 

Production. Le Grandeur Resort, Johor: Malaysia. 
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5. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.     ผศ.    อ.   ดร. วิกันดา รัตนพันธ 

รายวิชา  932-201  การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-305  สัมมนา       ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-310  อารักขาพืช       ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-427  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช   ผูสอน 

รายวิชา  932-401  โครงงานนักศึกษา 1      ท่ีปรึกษา/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-402  โครงงานนักศึกษา 2      ท่ีปรึกษา/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-323  นิเวศวิทยาของแมลง      ผูสอน 

รายวิชา  932-426  กีฏวิทยาทางการเกษตร     ผูสอน 

 

ผลงานทางวิชาการ การคนควาวิจัย หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

มานพ ธรสินธุ และวิกันดา รัตนพันธ. 2561. การศึกษาการผลิตแผนชิ้นไมอัดซีเมนตจากไมเสม็ดขาว. แกนเกษตร 

46(ฉบับพิเศษ 1): 76-81. 

คัทริยา สิทธิฤทธิ์ สุรพล ฐิติธนากุล และวิกันดา รัตนพันธ. 2560. ผลของลักษณะสัณฐานวิทยาของมะเขือเทศท่ีมี

ต อก าร เจ ริญ เติบ โตและการขยาย พั น ธุ ข อ งแมล งห วี่ ข าว  Bemisia tabaci (G.) (Hemiptera: 

Aleyrodidae). แกนเกษตร 45(ฉบับพิเศษ 1): 449-455. 

มานพ ธรสินธุ และวิกันดา รัตนพันธ. 2560. ประสิทธิภาพของยางสนฉัตรในการปองกันเนื้อไมยางพาราจากการ

ทําลายของปลวกใตดิน. แกนเกษตร 45(ฉบับพิเศษ 1): 1303-1306. 

วิกันดา รัตนพันธ และมานพ ธรสินธุ. 2560. ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรของสัตวขา

ปลองท่ีพบในหมอของหมอขาวหมอแกงลิง. แกนเกษตร 45(ฉบับพิเศษ 1): 1378-1384. 

Tarasin M. and Rattanapun W. 2 0 1 9 . Termite resistance of Melaleuca cajuputi wood treated 

with citric acid. Agricultural and Natural Resources 53: 662-666. 

Rattanapun W. 2 0 1 7 . Banker plant system using Hysteroneura setariae (Thomas) (Hemiptera: 

Aphididae) as a non-pest prey to build up the lady beetle populations. Journal of Asia-

Pacific Entomology 20: 437-440. 
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6. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.   ผศ.      อ.    ดร.  ปฏิมา  เพ่ิมพูนพัฒนา 

รายวิชา  932-003  จุลชีววิทยา      ผูสอน 

รายวิชา  932-004  ปฏิบัติการจุลชีววทิยา     ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-010  ชีววิทยาพ้ืนฐาน     ผูสอน 

รายวิชา  932-011  ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1    ผูสอน 

รายวิชา  932-250  ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส   ผูสอน 

รายวิชา  932-351  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-352  เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-354  เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑเกษตร   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-363  จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม    ผูสอน 

รายวิชา  932-364  การติดเชื้อจุลินทรีย และวิทยาภูมิคุมกัน   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-366  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย   ผูสอน/ผูประสานงาน 

 รายวิชา  932-401  โครงงานนักศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 

 รายวิชา  932-402  โครงงานนักศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 

   

ผลงานทางวิชาการ  การคนควาวิจัย  หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

สุธัญญา ใหมทอง ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา และรพีวรรณ โสวรรณปรีชา. 2563. ศักยภาพของเชื้อ Bacillus sp. จาก

ดินปาชายเลนในการควบคุมเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคพืช. แกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 337-

344. 

อรทัย แดงสวัสดิ์ พัณณิตา คงแสง สริตา กาละจิตต เจษฎา รัตนวุฒิ พงษพิช เพชรสกลวงศ และปฏิมา  เพ่ิมพูน

พัฒนา. 2563. การหอหุมสปอรบาซิลลัสท่ีคัดแยกจากดินบริเวณบอน้ําพุรอน เพ่ือใชเปนสารเสริมโพรไบโอ

ติกในอาหารไกไข. แกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 227-236. 

Dangsawat  O.,  Nopsuwan C., Rattanawut J. and Permpoonpattana P. 2019. Isolation of Bacillus 

species from chicken intestine for use as probiotic supplement in laying hen: effects on 

performance and egg quality. Khon Kaen Agriculture Journal 47(suppl. 1): 397-404.        

Phoem A. N., Mayiding A. Saedeh F. and Permpoonpattana P. 2018. Evaluation of Lactobacillus 

plantarum encapsulated with Eleutherine americana oligosaccharide extract as food 

additive in yoghurt. Brazilian Journal of Microbiology, 50(1), 237–246. 

Thimabut K., Keawkumpai A., Permpoonpattana P., Klaiklay S., Chumkaew P., Kongrit D., 

Pechwang J. and Srisawat T. 2018. Antibacterial potential of extracts of various parts of 

Catunaregam tomentosa (Blume ex DC) Tirveng and their effects on bacterial granularity 

and membrane integrity. Tropical Journal of Pharmaceutical Research 17: 875-882. 

Musimun C., Chuysongmuang M., Permpoonpattana P., Chumkaew P., Sontikul Y., Ummarat N. 

and Srisawat T. 2017. FACS analysis of bacterial responses to extracts of Vatica 
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diospyroides fruit show dose and time dependent induction patterns. Walailak Journal of 

Science and Technology 14: 883-891. 
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7. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.    อ.     ดร.  นิตยา อัมรัตน 

รายวิชา  932-202  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร    ผูสอน 

รายวิชา  932-300  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-410  เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-401  โครงงานนักศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-402  โครงงานนักศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  การคนควาวิจัย  หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

ปยะนุช  ทวีศรี สุปราณี  เอ่ียมโสภณ และ นิตยา อัมรัตน. 2563. ผลของสารเคลือบผิวจากน้ํามันมะพราวและวาน

หางจระเขตอคุณภาพของผลฝรั่งพันธุกิมจูหลังการเก็บเก่ียว. แกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1): 1115-1122. 

Musimun C., Chuysongmuang M., Permpoonpattana P., Chumkaew P., Sontikul Y., Ummarat N. 

and Srisawat T. 2017. FACS analysis of bacterial responses to extracts of Vatica 

diospyroides fruit show dose and time dependent induction patterns. Walailak Journal of 

Science and Technology 14: 883-891. 
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8. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.   ผศ.       อ.    ดร.  รพีวรรณ โสวรรณปรีชา 

รายวิชา  932-011  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2     ผูสอน 

รายวิชา  932-004  ปฏิบัติการจุลชีววทิยา     ผูสอน 

รายวิชา  932-305  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 

รายวชิา  932-351  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-352  เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  ผูสอน 

รายวิชา  932-363  จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-364  การติดเชื้อจุลินทรีย และวิทยาภูมิคุมกัน   ผูสอน 

รายวิชา  932-366  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย   ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-401  โครงงานนักศึกษา 1     ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-402  โครงงานนักศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  การคนควาวิจัย  หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง  

สุธัญญา ใหมทอง ปฏิมา เพ่ิมพูนพัฒนา และรพีวรรณ โสวรรณปรีชา. 2563. ศักยภาพของเชื้อ Bacillus sp. จาก 

ดินปาชายเลนในการควบคุมเชื้อรา Fusarium spp. สาเหตุโรคพืช. แกนเกษตร 48(ฉบับพิเศษ 1):              

337-344. 

Pumiputikul S., Popitool K., Sowanpreecha R., Kanchanabanca C. and Rerngsamran P. 2019. 

Biosurfactant from Bacillus velezensis B49 as an alternative to chemical fungicide to 

inhibit the growth of fungal plant pathogen. The 5th Environment Asia International 

Conference, 13-15 June 2019, Convention Center, The Empress Hotel, Chiang Mai, 

Thailand: 197-212. 

Srikhong P., Lertmongkonthum K., Sowanpreecha R. and Rerngsamran P. 2018. Bacillus sp. strain 

M10 as a potential biocontrol agent protecting chili pepper and tomato fruits from 

anthracnose disease caused by Colletotrichum capsici. Biocontrol 63: 833-842. 
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9. ภาระงานสอนของ    ศ.    รศ.    ผศ.   ดร.     อ. ปยรัตน นาควิโรจน 

รายวิชา  001-102  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน   ผูสอน 

 รายวิชา  932-305  สัมมนา      ท่ีปรึกษา 

รายวิชา  932-330  หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว   ผูสอน 

รายวิชา  932-331  สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว    ผูสอน 

รายวิชา  932-345  เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว    ผูสอน 

รายวิชา  932-346  การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว   ผูสอน 

รายวิชา  932-347  เทคโนโลยีการผลิตแพะ    ผูสอน 

 รายวิชา  932-439  เทคโนโลยีการฆาสัตว     ผูสอน 

รายวิชา  932-440  การเลี้ยงผึ้ง      ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-441  การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน    ผูสอน/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-401  โครงงานนักศึกษา 1     ท่ีปรึกษา/ผูประสานงาน 

รายวิชา  932-402  โครงงานนักศึกษา 2     ท่ีปรึกษา 

 

ผลงานทางวิชาการ  การคนควาวิจัย  หรือการแตงตํารา 5 ป ยอนหลัง 

บดี คําสีเขียว  โอภาส พิมพา และ ปยะรัตน นาควิโรจน. 2561. การศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบทาง

เคมีคอนเดนสแทนนินและการผลิตแกสและความสามารถในการยอยไดในหลอดทดลองของสวนตางๆ ของ

ยอดกระถิน.  วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร 35(ฉบับพิเศษ 2): 686-696. 

Khamseekhiew B., Kaeowpaluk A., Nakavirot P. and Pimpa O. 2020. Comparison of growth 

performance of Boer goats fed Leucaena leucocephala and OPF as the main feed 

sources in fermented TMR. Khon Kaen Agriculture Journal 48(Suppl.1): 643-650. 

Khamseekhiew B., Pimpa O. and Nakaviroj P. 2018. Comparative drying methods on 

 condensed tannin contents and in vitro gas production in Leucaena leucocephala, 

 Acacia mangium Willd and oil palm (Elaeis guineesis Jacq) frond. Khon Kaen Agriculture 

Journal 46(suppl.1): 106-112. 

Khamseekhiew B., Pimpa O. and Nakaviroj P. 2017. Dairy goats under the challenging the 

environment in southern Thailand. pp. 9-12. In proceedings of the 38th Malaysian Society 

of Animal Production Annual conference & the 4th Asian regional Conference on Animal 

Production. Le Grandeur Resort, Johor: Malaysia. 
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ภาคผนวก ช 

 

ขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและการดําเนินการของหลักสูตร 

 

ขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการของหลักสูตร 

ศาสตราจารย ดร.ชัยภูมิ  บัญชาศักดิ ์

1. จํ านวนหน วยกิตของวิชาภาษาอังกฤษ  ลดลงไม

สอดคลองกับปญหาของนักศึกษาแรกเขา ในหมวดท่ี 3            

ขอ 2.3 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาเรียนรูภาษาอังกฤษ

โดยใชโปรแกรม tell me more ซ่ึงนักศึกษาจะตอง

สอบผานเกณฑทุกคนกอนสําเร็จการศึกษาและมีการจัด

กิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนสอบวัดผล

ทุกภาคการศึกษา นอกจากนั้นคณะและหลักสูตรได

จัดการเรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษอยางนอย 50% 

ของรายวิชา 

2. จํานวนหนวยกิตของวิชาดานคณิตศาสตร/วิทยาศาสตร 

ลดลงไมสอดคลองกับปญหาของนักศึกษาแรกเขา ในหมวด

ท่ี 3 ขอ 2.3 

จํานวนหนวยกิตในกลุมวิชาคณิตและวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน ปรับลดลง 10 หนวยกิต (จากเดิม 31 หนวยกิต 

เปน 21 หนวยกิต) แตหลักสูตรยังคงเนื้อหาความรู

พ้ืนฐานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยหลักสูตรใหม

ไดรวมรายวิชา ชีววิทยาและพันธุศาสตร และหลักเคมี

และเคมีอินทรีย เปนวิชาเดียวกัน ดังนี้ 

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร             4((3)-3-6)  

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย             3((3)-0-6) 

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย  1(0-3-0)  

      โดยใหผูสอนท้ังสองรายวิชาปรับเนื้อหาการสอน

ดานชีววิทยาและพันธุศาสตร/ หลักเคมีและเคมีอินทรีย              

ท่ีครอบคลุมความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนดานวิทยาศาสตร

เกษตร นอกจากนี้ ในหลักสูตรใหม ไดปรับลดวิชาสถิติ

พ้ื น ฐาน  ออกจากวิช า พ้ื น ฐานคณิ ตศาสตร และ

วิทยาศาสตร  แต ได เพ่ิมรายวิชาดานสถิติ ท่ีจําเปน

ทางดานการเกษตรในหมวดวิชาพ้ืนฐานเกษตร  

932-304  สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร     3((2)-3-4)  

      ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีสอนพ้ืนฐานทางสถิติท่ีจําเปนใน
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ขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการของหลักสูตร 

การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานการเกษตร และ

หลักสูตรใหมได เพ่ิมรายวิชา 932-205 พ้ืนฐานเกษตร 

ชีววิทยาของเซลล 3((3)-0-6) ซ่ึงเปนวิชาท่ีมีเนื้อหาดาน

วิทยาศาสตรระดับเซลล ซ่ึงเปนพ้ืนฐานความรูท่ีสําคัญ

ในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหมอันเปนพ้ืนฐานของ

นวัตกรรมเกษตร วิชานี้จะสามารถทําใหนักศึกษาจะมี

ความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรเกษตรมากข้ึน ดังแสดง

ในภาคผนวก ฌ 

3. การประยุกตใชวิชาจุลชีววทิยากับวิชาท่ีเก่ียวของกับพืช

และสัตว 

เพ่ิมรายวิชา 932- 206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร เปน

วิชาบังคับ โดยมีการประยุกตใชจุลินทรียในพืชและสัตว  

คําอธิบายรายวิชา 932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 

        การคัดแยกแบคทีเรียพีจีพีอาร คุณสมบัติและ

กลไกของพีจี พี อารต อการส ง เสริมการเติบ โตพืช 

หลักการผลิตสารชีวภัณฑ มาตรฐานและความปลอดภัย 

จุลินทรียในการผลิตปุยหมัก การควบคุมศัตรูพืชโดยชีว

วิธี  การบําบัดสารมลพิษทางการเกษตรดวยจุลินทรีย 

จุลินทรียในทางเดินอาหารสัตว การประยุกตใชจุลินทรีย

ในการผลิตสัตว 

4. พิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเทคโนโลยีเนื้อสัตว และ

รายวิชาเทคโนโลยีฆาสัตว จากวิชาชีพเลือก เปน วิชาชีพ

บังคับ 

เพ่ิมรายวิชา 932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว เปนวิชาบังคับ 

คําอธิบายรายวิชา 932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว 

          การเจริญและพัฒนาของกลามเนื้อ ไขมัน และ

กระดูก การจําแนกชั้นสัตวสําหรับฆา ข้ันตอนการฆา

และตัดแตงซาก การแปรรูปเนื้อสัตวเชิงอุตสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกลามเนื้ อไปเปน

เนื้อสัตว หลักการจําแนกคุณภาพซาก หลักสุขาภิบาล

และการสาธารณสุข กฎหมายและขอบังคับ หลักปฏิบัติ

ในการแปรรูป เนื้ อสัตว  คุณคาทางโภชนาการของ

เนื้อสัตว หลักการทําใหสุก 

รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  โฆสิตรัตน 

5. บางรายวิชาควรปรับปรุง/ควบรวมเพ่ือใหมีเนื้อหากวาง ปรับ เนื้ อหารายวิชา  932-315 ปรับปรุงพันธุ พื ช                     

 

 



167 
 

ขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการของหลักสูตร 

ข้ึน เชน การประยุกตใชโพลไซโทเมทรีทางการเกษตร              

ควรควบรวมกับการปรับปรุงพันธุพืช หรือ เปดรายวิชาการ

ปรับปรุงพันธุพืชดวยเทคนิคท่ีทันสมัย โดยรวมเนื้อหาการ

ถ า ย ยี น , CRISPR/CAS, Flow cytometry, Genomic 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูท่ีกวางขวางข้ึน 

ใหครอบคลุมเนื้อหาการประยุกตใชโพลไซโทเมทรีทาง

การเกษตร และเพ่ิมเติมเนื้อหารายวิชา 932-421 การ

ถายยีนในพืช 

คําอธิบายรายวิชา 932-315 ปรับปรุงพันธุพืช 

          หลักการท่ีใชในการปรับปรุงพันธุพืชดวยวิธี

มาตรฐานและวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุพืช

ท้ังพืชผสมตัวเองและผสมขาม การคัดเลือกพันธุ                 

การผ สม พั น ธุ เ พ่ื อ ส ร า งค ว าม แ ป รป รวน ใน พื ช                      

การคัดเลือกพันธุภายหลังการผสมพันธุ   การผลิต

ลูกผสมและการผสมระหวางสกุล การตรวจสอบลูกผสม

โดยวิธีโฟลว ซัยโทเมทรี และเครื่องหมายโมเลกุล ศึกษา

ดูงานนอกสถานท่ี การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 932-421  การถายยีนในพืช 

          หลักการทางพันธุวิศวกรรมพืช เทคนิคการถาย

ยีน เข าสู เซลลและเนื้ อ เยื่ อของพืช  การโคลนยีน                  

การคัดเลือกและตรวจสอบพืชท่ีไดรับการถายยีน  ความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ การสกัดดีเอนเอจากพืช การเพ่ิม

ปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส เทคนิค

และเครื่องมือท่ีสําคัญทางชีวโมเลกุล การประยุกตใชการ

โคลนยีนดานการเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน 

6. ค ว ร เ พ่ิ ม เท ค โน โล ยี ให ม  เช น  Microbiomes, 

Phytobiomes การศึกษากลุมประชากรจุลินทรีย ใน

สภาพแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนทางการเกษตร 

นิเวศวิทยา หรือเพ่ิมเติมเนื้อหาในวิชาจุลชีววิทยาทาง

สิ่งแวดลอม หรือวิชาการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธ ี 

 

ปรับเนื้อหารายวิชา 932-361 ปฏิสัมพันธระหวางพืช

และจุลินทรีย และ 932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม             

ใหครอบคลุมเนื้อหา Microbiomes 

คําอธิบายรายวิชา 932-361 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและ

จุลินทรีย 

          ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียและจุลินทรีย พืช

และจุลินทรีย ปฏิสัมพันธแบบพ่ึงพา แบบเก้ือกูล และ

แบบปรสิต ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียในระดับ
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ขอเสนอแนะ การดําเนินการของหลักสูตร 

โมเลกุล สารสื่อสัญญาณระหวางเซลล การควบคุมการ

เกิดโรคจากจุลินทรียดวยสารสื่อสัญญาณระหวางเซลล 

ไมโครไบโอม กรณีศึกษาทางการเกษตร การฝกปฏิบัติ

เชิงบูรณาการกับการทํางาน 

คําอธิบายรายวิชา 932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 

          การศึกษาไมโครไบโอมในสิ่ งแวดลอม การ

เพาะเลี้ยงและการควบคุม ความสัมพันธของจุลินทรีย

กับสิ่งแวดลอม การใชจุลินทรียทางสิ่งแวดลอมในมิติ

ตางๆ ในดานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การบําบัดของเสีย การเปลี่ยนของเสียเปนพลังงานและ

ผลิตภัณฑ เทคนิคทางจุลชีววิทยาและปฏิบัติการตรวจ

วิ เคราะห  และการเพ าะเลี้ ย งในห อ งปฏิ บั ติ ก าร                

ท้ังแบคทีเรีย รา และสาหราย การฝกปฏิบัติเชิงบูรณา

การ กั บ ก าร ทํ า งาน  แล ะป รับ ราย วิ ช า  932-313 

พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช  โดย เพ่ิ ม เนื้ อห า 

Phytobiomes  

คํ าอ ธิ บ ายราย วิ ช า  932-313 พ ฤกษ ศาสตรแ ล ะ

สรีรวิทยาพืช 

         โค รงสร าง อ งค ป ระกอบ  และหน า ท่ี ของ

องคประกอบท่ีสําคัญของพืช สัณฐานวิทยา การจัด

จําแนก ไฟโตไบโอม กระบวนการตาง ๆ ภายในพืชท่ี

เก่ี ยว กับการเจริญ เติบ โตและพัฒ นาการของพืช                 

สารควบคุมการเจริญเติบโต  และการประยุกตใชสาร

ดังกลาวเพ่ือควบคุมกระบวนการภายในพืช 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ  เสรีภาพ 

7. ควรเพ่ิมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended 

learning คื อ  เพ่ิ ม การ เรี ยน การสอนแบ บ ออน ไลน 

เนื่องจากสถานการณปจจุบันและอนาคตท่ีจะตองอาศัย

การเรียนการสอนในรูปแบบนี้มากข้ึน 

มหาวิทยาลัยจัดใหมีการเรียนการสอนแบบออนไลน             

ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป และรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

ของสาขา ในสวนของภาคบรรยาย รวมกับการสอนแบบ 

active learning ในระบบออนไลน 

8. ควรพิจารณาเพ่ิมวิชาท่ีเก่ียวกับ molecular biology ปรับเพ่ิมรายวิชา 932-205 ชีววิทยาของเซลล  ในหมวด
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ขอเสนอแนะ การดําเนินการของหลักสูตร 

ให เปนวิชาเลือกในกลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

เนื่องจากปจจุบันวิทยาการในดานนี้มีความกาวหนา และมี

การนํามาใชในการจัดการพืชเปนอยางมาก  

วิชาเฉพาะ กลุมวิชาพ้ืนฐานเกษตร เพ่ือใหนักศึกษาเขา

ในกลไกพ้ืนฐานระดับเซลลจนถึงระดับชีวโมเลกุลของ

เซลล ในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง 

และเทคนิคสมัยใหมในการศึกษาระดับเซลล เพ่ือให

สามารถประยุกตใชความรูเปนพ้ืนฐานในรายวิชาชีพ

บังคับของสาขายอยและรายวิชาโครงงานนักศึกษา 

คําอธิบายรายวิชา 932-205 ชีววิทยาของเซลล   

          องคประกอบของเซลล การทํางานของออร

แกเนลลและเยื่อหุ มเซลล  ความสําคัญของสารชีว

โมเลกุลภายในเซลล การสรางและการไหลของพลังงาน 

เมแทบอลิซึมและการเจริญเติบโต วัฏจักรของเซลล การ

สงสัญญาณขอมูลภายในเซลล การตอบสนองตอสิ่งเรา

ภายนอก และการเปลี่ยนแปลงชวีเคมีและสรีรวิทยาของ

สิ่งมีชีวิต พันธุศาสตรโมเลกุลพ้ืนฐานและการควบคุม

การแสดงออกของยีน เทคโนโลยีสมัยใหมในการศึกษา

ระดับเซลล 

คุณเกษียร  ไลยโฆษิต 

9. ขอใหมีเนื้อหาวิชาท่ีสอนการคํานวณบัญชี กําไรขาดทุน        

การคํานวณตนทุน การคํานวณระยะเวลาคืนทุน หลักบัญชี

พ้ืนฐานอยางงายสําหรับผูประกอบการ 

 

เนื้ อหาแทรกอยู ในรายวิชา  932-303  การพัฒนา

ผูประกอบการและการตลาดเกษตร 

คําอธิบายรายวิชา 932-303  การพัฒนาผูประกอบการ

และการตลาดเกษตร 

         การนําเขาและการสงออกสินคาเกษตร สินเชื่อ

ทางการเกษตร ผูประกอบการรายยอย การวางแผน

ธุรกิจ การทําบัญชีเบื้องตน การสงเสริมการขาย การ

ขายสินคาออนไลน การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

10. ขอใหพิจารณาใหมีเนื้อหาพ้ืนฐานของเคมีอนินทรียใน

สวนท่ีเก่ียวของกับสารเคมีท่ีเก่ียวของกับการเกษตร ปศุ

สัตว จุลชีววิทยา เชน ธาตุรองในดิน ปุย สารปนเปอนใน

ดิน ยาสัตว สารเคมีเก่ียวกับการเพาะเชื้อ โดยอาจจัดอยู

แทรกอยูในรายวิชา 932-203  ดินและปุย และรายวิชา 

932-201  การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 932-203 ดินและปุย                                     

 การจําแนกดิน ความอุดมสมบูรณ ของดิน              
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ขอเสนอแนะ การดําเนินการของหลักสูตร 

ในรายวิชาหลักเคมีและเคมีอินทรีย หรือแทรกในรายวิชา

อ่ืนตามความเหมาะสม 

 

การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน               

การฟนฟูและการปรับปรุงดิน ปุยเคมี และปุยอินทรีย 

การใชปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีการ

ผลิตปุยในฟารม 

คําอธิบายรายวิชา 932-201 การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน 

          การปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช และสัตว

ศัตรู พื ช เบื้ องตน  การผลิตสัตว เศรษฐกิจเบื้ องตน           

การสุขาภิบาลสัตว สัตวและแมลงพาหะนําโรค พิษจาก

สารเคมีทางการเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน 

11. ขอใหพิจารณา ใหมีเนื้อหาของพิษวิทยาเบื้องตน 

รวมท้ังการ  แกพิษของสารเคมีท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

ปศุสัตว และจุลชีววิทยา แทรกอยูในรายวิชาท่ีเหมาะสม 

 

เนื้อหาแทรกอยูในรายวิชา 932-201 การดูแลพืชและ

สัตวเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 932-201 การดูแลพืชและสัตว

เบื้องตน 

          การปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช และสัตว

ศัตรู พื ช เบื้ องตน  การผลิตสัตว เศรษฐกิจเบื้ องตน                

การสุขาภิบาลสัตว สัตวและแมลงพาหะนําโรค พิษจาก

สารเคมีทางการเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน 

12. ในรายวิชา การปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตว ขอให

พิจารณาใหน้ําหนักความสําคัญในการลงมือปฏิบัติ หรือ

ขอใหนักศึกษาไดมีประสบการณใกลชิด โดยไมจําเปนตอง

รอใหเห็นผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากอาจตองใชเวลานาน 

ปรับเนื้อหารายวิชา 932-315 การปรับปรุงพันธุ พืช                  

มีปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห และฝกปฏิบัติดวยตนเอง

โดยทําโครงงาน                  

13. ขอใหพิจารณา ใหมีเนื้อหาเรื่องของระบาดวิทยาของ

โรคสัตว พืช สูคน หรือ โรคจากแมลงสูคน เพ่ือสรางความ

ตระหนักใหกับ นักศึกษากอนปฏิบัติงาน 

ปรับเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชา 932-201 การดูแลพืชและ

สัตวเบื้องตน  

คําอธิบายรายวิชา 932-201 การดูแลพืชและสัตว

เบื้องตน 

          การปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช และสัตว

ศัตรู พื ช เบื้ องตน  การผลิตสัตว เศรษฐกิจเบื้ องตน                

การสุขาภิบาลสัตว สัตวและแมลงพาหะนําโรค พิษจาก
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ขอเสนอแนะคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

จัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

 

ขอเสนอแนะ การดําเนินการของหลักสูตร 

สารเคมีทางการเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน 

14. ขอใหพิจารณา ใหมีเนื้อหาเก่ียวกับจริยธรรมในวิชาชีพ 

การใชสารเคมี การจัดเก็บ ทําลาย ขอหามใชของสารเคมี 

การวิจัยในสัตว สารปนเปอน การตัดแตงพันธุกรรม 

สิทธิบัตร และอนุสัญญาตาง ๆ 

 

ปรับเนื้อหาในรายวิชา 932-302  มาตรฐานสินคาเกษตร 

คําอธิบายรายวิชา 932-302  มาตรฐานสินคาเกษตร 

         มาต รฐ าน การป ฏิ บั ติ ท่ี ดี ท า งก าร เกษ ต ร 

มาตรฐานการปฏิบั ติ ท่ีดีของโรงงานอุตสาหกรรม 

มาตรฐานและความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร 

มาตรฐานและขอกําหนดการเกษตรเพ่ือการสงออก 

15. ขอใหพิจารณา วิสาหกิจชุมชน ภาคีเครือขายตาง ๆ 

เขารวมเปนสถานท่ีฝกงาน หรือ ทําโครงงานของนักศึกษา 

เพ่ือเปนการขยายเครือขาย สรางความรวมมือ และขยาย

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเขาถึงและใหบริการ

วิชาการแกชุมชน 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมีการจัดการเรียนการสอนเชิง

บูรณาการกับการทํางาน (ภาคผนวก จ) ทางหลักสูตร     

จึงมีการจัดรายวิชาใหมีการฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน มีรายวิชาฝกงานภาคฤดูรอน และรายวิชา

สห กิจ ศึกษา เพ่ื อ ให นั ก ศึ กษาเกิดประสบการณ           

การทํางานรวมกับสถานประกอบการ หรือวิสาหกิจ

ชุมชน และหลักสูตรจัดใหมีการทําโครงงานนักศึกษา 

โดยนําโจทยปญหาจากชุมชนมาเปนฐานการวิจัย

โครงงาน เพ่ือสรางความรวมมือ สรางเครือขาย และเปน

การบริการวิชาการแกชุมชน   
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ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

เม่ือวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

 

ความเห็นของกรรมการ การดําเนินการของหลักสูตร 

1. หนา 1 ขอ 3 จุดเดนในแตละสาขาไมไดสะทอนใหเห็นใน 

PLOs หนา 93 (ขอใหทบทวน PLOs)  

-   ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ ขอท่ี 3 หนาท่ี 1 

ดังนี ้

1) วิชาเอกเทคโน โลยีการผลิต พืช  (Plant 

Production Technology) เนนการนําองคความรู 

เทคโนโลยีสมัยใหมมาบูรณาการกับภู มิปญญา

ทองถ่ิน และประยุกตใชรวมกับการทําฟารมเกษตร 

เพ่ือการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของพืชเศรษฐกิจ

ของภาคใต ไมผลเขตรอน สมุนไพร และพืชผักตาง ๆ 

ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และพัฒนาแนวคิดใน

การเปนผูประกอบการ 

2) วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว (Animal 

Production Technology) เนนการนําองคความรู 

เทคโนโลยีสมัยใหมมาบูรณาการกับภู มิปญญา

ทองถ่ิน และประยุกตใชรวมกับการทําฟารมเกษตร 

เพ่ือการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมของสัตวเศรษฐกิจ 

ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย และพัฒนาแนวคิดใน

การเปนผูประกอบการ 

3) วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย  (Microbial 

Technology) เนนการนําองคความรูและเทคโนโลยี

สมัยใหมทางดานการเกษตรและดานจุลินทรีย             

เพ่ือนํามาประยุกตใชกับภูมิปญญาทองถ่ิน ในการ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาคุณภาพของ

ผลผลิตทางการเกษตร ตามมาตรฐาน เกษตร

ปลอดภัยและการผลิตอาหาร และพัฒนาแนวคิดใน

การเปนผูประกอบการ   

2. หนา 3 ขอ 8 ตัดอาชีพขอ 5 ท้ิง เนื่องจากการศึกษาตอไมใช

อาชีพ 

- ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ หนาท่ี 3 

 

 



173 
 

3. หนา 13 ขอ 1.1 ปรัชญา ขอใหเขียนใหสอดคลองกับปรัชญา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีบอกถึงลักษณะของการจัดการเรียน

การสอน 

-  ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยการเพ่ิม

ขอความ ดังนี ้
เปนการจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม โดยใช 

 

ความเห็นของกรรมการ การดําเนินการของหลักสูตร 

 กระบวนการจัดการเรียนรูรวมกับชุมชนท่ีมีการลงมือ

ปฏิบัติท้ังในหองเรียนและชุมชน การจัดการศึกษาท่ี

มุงเนนผลลัพธท่ีมีตอชุมชน  ใชกิจกรรมหรือการ

ปฏิบั ติ เพ่ือพัฒนาผู เรียนให มีแนวคิดในการเปน

ผูประกอบการ ใชปญหาดานการเกษตรของชุมชน

เปนฐานในการเรียนรู การใชโครงงานเปนฐาน  และ 

การเรียนรูโดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย  หนาท่ี 13 

4. หนา 15 ขอ 2 ในตารางขอมูลในขอท่ี 1 ใหตัดท้ิง - ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ  หนาท่ี 15 

5. หนา 19 ขอ 2.5 จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ ตองใสตั้งแต

ป 2567 ดวย 
- ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ  หนาท่ี 18 

6. หนา 36-37 แผนการศึกษาปท่ี 4 ใหตัดรายวิชาท่ีช้ําซอนกับ

ชุดวิชาท้ิง แลวเอาหมายเหตุออก 
- ไดปรับแกตามท่ีเสนอแนะ โดยไดตัดชุดวิชาดาน

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืชออก  หนาท่ี 37-38 

7. หนา 41 แผนการศึกษาปท่ี 3 ใหตัดรายวิชาท่ีช้ําซอนกับชุด

วิชาท้ิง แลวเอาหมายเหตุออก 
-   ไดปรับแกตามท่ีเสนอแนะ โดยไดตัดชุดวิชาดาน

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตวออก  หนาท่ี  41 

8. หนา 47 แผนการศึกษาปท่ี 3 ใหตัดรายวิชาท่ีช้ําซอนกับชุด

วิชาท้ิง แลวเอาหมายเหตุออกและใหเพ่ิมภาคผนวก outcomes 

ของชุดวิชา 

-   ไดปรับแกตามท่ีเสนอแนะ โดยไดตัดชุดวิชาดาน

วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรียออก  หนาท่ี 46 
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9. หนา 89 ขอ 4.1 ทบทวนใหสอดคลองกับ PLOs ท่ีแกไขใหม - ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยปรับแก ดังนี้ 

4.1 ผลลัพธการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   
1)   วางแผน คิด วิเคราะหผลและแกปญหาดาน

เทคโนโลยีการเกษตรได (K04-PLO2 PLO6) 

2)   มีวินัย ตรงตอเวลา อดทน ขยันหม่ันเพียร 

และรับผิดชอบตอหนาท่ี (A02, A05-PLO7) 

3)   ตระหนักในบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ และมี

ทัศนคติ ท่ีดี ในการทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (A05-PLO7) 

4)  สามารถคิดวิเคราะห และแกปญหาอยาง

สรางสรรค (S02-PLO2) 

5)   สามารถทํางานเปนทีม และประสานงานได

อยางมีประสิทธิภาพ (A05, S03-PLO3)  หนาท่ี 86 

 

 

ความเห็นของกรรมการ การดําเนินการของหลักสูตร 
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10. หนา 90 ขอ 5.2 ทบทวนใหสอดคลองกับ PLOs ท่ีแกไขใหม 

 

- ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยปรับแก ดังนี ้

5.2 ผลลัพธการเรียนรู   

มีความคิดเปนเหตุเปนผล มีทักษะทางปญญา 

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการทําวิจัย 

1) และสามารถทํ างาน เป น ทีม ได  (PLO2, 

PLO3, PLO6) 

2) มีความรูความเขาใจ หรือความชํานาญใน

การใชเครื่องมือวิทยาศาสตร โปรแกรมการวิเคราะห

ผลในการทําโครงงาน (PLO2, PLO6) 

3) โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนา

งานเพ่ือตอยอดไดและตอบสนองตอความตองการ

ของชุมชน (PLO3) 

4) มีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจัย 

(PLO2) 

5) สามารถบูรณาการองคความรูตาง ๆ ในการ

ทํางานวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรได (PLO3) 

6) สามารถเขียนรูป เลมผลงานวิจั ย  และ

นําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการสื่อสาร

หรือเผยแพรได (PLO5)  หนาท่ี 87 

11. หนา 92 ตารางขอ 1. การพัฒนาคุณลักษะพิเศษของ

นักศึกษา 

    1. ทบทวนคุณลักษณะพิเศษ เนื่องจากท่ีหลักสูตรเขียนมา           

ยังไมสื่อถึงคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร 

    2. ทบทวนชองผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)            

ท่ีจะตองตอบคุณลักษณะพิเศษทุก PLOs 

 

- ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยปรับแก ดังนี้ 

1. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตร 

1. มีความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

2. มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. มี จิ ตวิญ ญ าณ ของการดํ า เนิ นการเพ่ื อ

ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง 

2. ทบทวนผลลัพธใหสอดคลองกับ PLOs ท่ีแกไขใหม 

หนาท่ี 89 
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12. หนา 93 ขอใหทบทวน PLOs ดังนี้  

     (เปนขอเสนอแนะใหหลักสูตรพิจารณา ตามบริบทของ

หลักสูตร) 

     - PLO1 อธิบายหลักการและองคความรูดานทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการเกษตรไดอยาง

ถูกตอง 

- ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยปรับแก ดังนี้ 

PLO1 อธิบายหลักการและองคความรูดานทฤษฎี

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรได

อยางถูกตอง 

 

ความเห็นของกรรมการ การดําเนินการของหลักสูตร 

     - PLO2 ประยุกต ใชความรูและสามารถใช เทคโนโลยี

สมัยใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางดานพืชหรือดานสัตวหรือดาน

เทคโนโลยีจุลินทรีย ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

     - PLO3 บูรณาการความรูเชิงวิชาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน

ดานพืชหรือดานสัตวหรือดานเทคโนโลยีจุลินทรีย เพ่ือตอบสนอง 

ความตองการของชุมชน 

     - PLO 4 มีแนวคิดการเปนผูประกอบการและสามารถ

ประกอบอาชีพดานการเกษตรสมัยใหมได 

     - PLO 5 สื่ อ ส า ร แ ล ะ นํ า เส น อ ด ว ย ภ าษ า ไท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรงความหมาย 

     - PLO 6 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจโดยการวิเคราะหอยางมีเหตุผล และ

แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง                                   

     - PLO 7 แ ส ด งอ อ ก ถึ ง ก า ร มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ปฏิบัตตามกฎระเบียบของสังคม และมี

จิตสาธารณะ 

       7.1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ 

       7.2 แสดงออกถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและ

มีจิตสาธารณะ 

PLO2 ประยุกตใชความรูและสามารถใชเทคโนโลยี

สมัยใหมเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางดานพืช สัตว หรือ 

จุลินทรีย ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

PLO3 บูรณาการความรูเชิงวิชาการดานเทคโนโลยี

การผลิตพืช สัตว หรือจุลินทรีย กับภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

PLO4 มีแนวคิดการเปนผูประกอบการและสามารถ

ประกอบอาชีพดานการเกษตรสมัยใหมได 

PLO5  สื่ อสารและนํ าเสนอดวยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและตรงความหมาย 

PLO6 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล

เพ่ือประกอบการตัดสินใจโดยการวิเคราะหอยางมี

เหตุผล และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
PLO7 แสดงออกถึงการมี คุณ ธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

สังคม และมีจิตสาธารณะ 

     PLO7.1 แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

       PLO7.2 แสดงออกถึงการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของสังคมและมีจิตสาธารณะ หนาท่ี 91-

92 
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13. หนา 95-105 ทบทวนใหสอดคลองกับ PLOs ท่ีปรับใหม - ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยปรับแกในหัวขอ 

ดังนี ้

2. ความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูระดับ

หลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา

แหงชาติ  
3. ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ/

วิ ธี ก ารสอน  และกลยุ ท ธ /วิ ธี ก ารวั ด และการ

ประเมินผล           

4.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ

ก าร เรี ย น รู ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร (PLOs) สู ร าย วิ ช า

(Curriculum Mapping) หนาท่ี 94-95 

 

ความเห็นของกรรมการ การดําเนินการของหลักสูตร 

14. หนา 120-122  ทบทวนตารางท่ีนํา PLOs มาแยก K-A-S ให

สอดคลองกับ PLOs ท่ีปรับใหม และแตละ PLOs ควรจะตองมี 

K-A-S 

- ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยปรับแกในหัวขอ 

ดังนี ้
       - ภาคผนวก ก. ตารางวิเคราะหความสอดคลอง

ของ PLOs  กับวิสัยทัศน  พันธกิจ  คุณลักษณะของ

บัณฑิตและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หนาท่ี 120-123 

15. หนา 123-130    

      - ตาราง K-A-S ท่ีนํามาสรางรายวิชาใหตัดรายวิชา GE ออก 

      - ใหทบทวนเนื่องจาก มีรายวิชาท่ีมี K-A-S เหมือนกันเลย 

จึงเกิดคําถามวาแลวจําเปนตองมีรายวิชาท่ีสองหรือไม 

- ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยปรับแกในหัวขอ 

ดังนี ้
       - ภาคผนวก ค. ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรู

ระดับรายวิชากับ KAS โดยปรับชองจุดเนนผลผลัพธ

การเรียนรูใหม  หนาท่ี 124-129 

16. หนา 146-169   

      - ฝากทบทวนการเขียนผลงานให ถูกตองตามหลักการ

เผยแพร 

      - ผลงานวิชาการท่ีใชไมไดใหตัดท้ิง (ใชตั้งแต 2017 หรือ 

2560 เปนตนไป) 

      - ใหตัดขอมูลอาจารยท่ีนอกเหนือจากผูรับผิดชอบหลักสูตร

ท้ัง 9 ทานท้ิง 

- ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ ดังนี้ 

       - ภาคผนวก ฉ. ภาระงานสอนและผลงานทาง

วิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

         โดยไดปรับแก  

- การเขียนผลงานใหถูกตอง  

- ตัดผลงานวิชาการท่ีใชไมไดออก       

- เหลืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพียง 9 ทาน 

หนาท่ี 145-156 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 
 

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมงในคราวประชุมวาระพิเศษ 

พิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2563 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

1. หนาท่ี 2 ขอ 5.2 ภาษาท่ีใช ตัดคําวา “และภาษาอังกฤษ” 

ออก 

ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ หนาท่ี 2 

โดยตัดคําวา “และภาษาอังกฤษ” ออก  

2. หนาท่ี 27-29 เพ่ิมชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ หนาท่ี 27-31 

โดยเพ่ิมชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  

3. วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย (วิชา 932-250 และวิชา 932-

251) ไมปรากฎในแผนการศึกษา 

ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ  หนาท่ี 45 

โดยเพ่ิมรายวิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย  ปท่ี 2 ดังนี้ 

ภาคการศึกษาท่ี 1  

- 932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส   

ภาคการศึกษาท่ี 2  

- 932-251 ชีววิทยาของราและยีสต  

4. ทบทวนจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรของวิชาเอก

เทคโนโลยีจุลินทรีย 

ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ หนาท่ี 45-48 

โดยทบทวนจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรของวิชา

เทคโนโลยีจุลินทรียใหตรงตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว  

5. เพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชาของวิชา 932-443 การผลิตโค

เนื้อครบวงจร ใหมีความเหมาะสม 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ หนาท่ี 74-75 

โดยเพ่ิมเติมคําอธิบายรายวิชา 932-443 การผลิต             

โคเนื้อครบวงจรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. รายวิชาท่ีเปนวิชาปฏิบัติการ ใหระบุขอความ “ปฏิบัติการ

ท่ีสอดคลองกับเนื้อหา” ทายคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

และระบุขอความ “laboratory experiments related to 

the lecture topics” ทายคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  

ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ หนาท่ี 59-81 ดังนี้ 

- รายวิชา ท่ี เป นวิชาปฏิบั ติ การ ระบุ ข อความ 

“ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับเนื้อหา” ทายคําอธิบาย

รายวิชาภาษาไทย  

- ร ะ บุ ข อ ค ว า ม  “ laboratory experiments 

related to the lecture topics”  ท า ย คํ า อ ธิ บ า ย

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

7. ขอใหตรวจสอบพรอมแกไขขอมูลเนื้อหาตลอดเลม

หลักสูตรในประเด็นตางๆ ไดแก การใชสัญลักษณแบบ

เดียวกัน (หนา 89-90 ,หนา 92-93) การใสเลขหนา การ

สะกดคํา เปนตน 

ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ หนา 91-95 ดังนี้ 

- ใชสัญลักษณแบบเดียวกัน  

- ตรวจสอบการใสเลขหนา และการสะกดคํา 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
 

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ในคราวประชุมครั้งท่ี 61(5/2563)  

พิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2563  

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

1. หนา 18 ปรับแกแผนการรับนักศึกษาและจํานวน

นักศึกษาท่ีคาดวาจะจบในระยะ 5 ป จากเดิม 100 คน เปน 

80 คน ทุกชั้นป 

ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยการปรับแกแผนการ

รับนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาท่ีคาดวาจะจบในระยะ 

5 ป จากเดิม 100 คน เปน 80 คนทุกชั้นป และแกไข

งบประมาณตามแผนซ่ึงจะเก่ียวพันธกับแผนการรับ

นักศึกษาท่ีลดลง หนาท่ี 18-19 

2. ภาคผนวก ช หนา 156-167 ทบทวนการเขียนคํา

ชี้แจงและการดําเนินการตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการชุดตางๆ โดยระบุหมายเลข

หนาท่ีดําเนินการแกไขดวย 

ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะ  โดยระบุหมายเลขหนาท่ี

ดําเนินการแกไขตามขอเสนอของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

และคณะกรรมการชุดตางๆ หนาท่ี 163-169 

3. ขอใหตรวจสอบพรอมแกไขขอมูลและเนื้อหาตลอดท้ัง

เลมหลักสูตร ในประเด็นตางๆ ไดแก การสะกดคํา รูปแบบ

การเขียน การระบุขอมูลตางๆ ใหถูกตองตาม Template ท่ี

กํ าห นดและ เป น ไป ตาม เกณ ฑ ม าตรฐานห ลั กสู ต ร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดวย 

ไดดําเนินการตรวจสอบพรอมแกไขขอมูลและเนื้อหา

ตลอด ท้ั งเล มหลั กสู ตร ให ถู กต อ งตาม  Template              

ท่ี กําหนด และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ตามขอเสนอแนะ 
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายวิชาการ 
 

คณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 18 (9/2563) 

พิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 

เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

1 . ป รั บ ก ารสอน  โดย เนื้ อ ห าก ารสอน  ร อ ย ล ะ  8 0                     

ควรครอบคลุม เรื่อง เทคโนโลยีการเกษตรท่ีสําคัญ 4 เรื่อง 

ดังนี ้

     1) เทคโนโลยีการบํารุงพันธ เพ่ือใหมีผลผลิตสูง 

     2) เทคโนโลยีการผลิต เพ่ือหาวิธีการลดตนทุน 

     3) เทคโนโลยีกระบวนการผลิต เพ่ื อ เปน มิตรกับ

สิ่งแวดลอม ทําใหเกิด Zero Waste 

     4) เทคโนโลยีการเปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

     และท่ีเหลือสอนเรื่อง ธุรกิจการเกษตร รอยละ 10 และ 

การบริหารจัดการ รอยละ 10 รวมท้ังควรสอนเรื่องเกษตร

ทฤษฎี ใหม  หรือ โคกหนองนา model เนื่ อ งจาก เป น

เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ท่ีผูเรียนควรรู 

1. จะดําเนินการปรับเนื้อหาในแผนการสอนใน

รายวิชาใหครบคลุม เรื่อง เทคโนโลยีการบํารุงพันธ 

เพ่ือใหมีผลผลิตสูง ดังนี ้

   - 932-201 การดูแลพืชและสัตวเบื้องตน 

   - 932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

   - 932-203 ดินและปุย 

   - 932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 

   - 932-310 อารักขาพืช 

   - 932-313 พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช 

   - 932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

   - 932-315 การปรับปรุงพันธุพืช 

   - 932-321 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 

   - 932-322 การผลิตไมดอกไมประดับ 

   - 932-421 การถายยีนในพืช 

   - 932-423 การขยายพันธุพืช 

   - 932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

   - 932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 

   - 932-332 สุขศาสตรสัตว 

   - 932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 

   - 932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 

   - 932-335 พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ 

   - 932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 

   - 932-344 พันธุวิศวกรรมสัตว 

   - 932-345 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 

   - 932-347 เทคโนโลยีกรผลิตแพะ 

   - 932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต

สัตว 

   - 932-353 พันธุวิศวกรรมเบื้องตน 
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   - 932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย 

   - 932-200 ฝกงาน 1 

   - 932-300 ฝกงาน 2 

   - 932-401 โครงงานนักศึกษา 1 

  - 932-402 โครงงานนักศึกษา 2 

  - 932-403 สหกิจศึกษา 1 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

   - 932-404 สหกิจศึกษา 2 

  - 932-433 ชุดวิชการผลิตโคเนื้อครบวงจร 

2. จะดําเนินการปรับเนื้อหาในแผนการสอนใน

รายวิชาใหครบคลุม เรื่อง เทคโนโลยีการผลิต (ลด

ตนทุน) ดังนี ้

  - 932-100 ปฏิบัติงานฟารม 1 

  - 932-101 ทักษะชางเกษตร 

  - 932-202 เทคโนโลยสีารสนเทศทางการเกษตร 

  - 932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 

  - 932 -400  น วัต ก รรมการ เพ่ิ ม ผลผลิ ตท าง

การเกษตร 

  - 932-311 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช 

  - 932-320 เทคโนโลยีกรปลูกพืชโดยไมใชดิน 

  - 932-424 การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

  - 932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  - 932-330 หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 

  - 932-333  เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 

  - 932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 

  - 932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 

  - 932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว 

  - 932-341 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 

  - 932-345 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว 

  - 932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 

  - 932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

  - 932-353 พันธุวิศวกรรมเบื้องตน 

  - 932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑ

เกษตร 
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  - 932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร 

  - 932-363 จุลชีวิทยาทางสิ่งแวดลอม 

  - 932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 

  - 932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย 

  - 932-200 ฝกงาน 1 

  - 932-300 ฝกงาน 2 

  - 932-401 โครงงานนักศึกษา 1 

  - 932-402 โครงงานนักศึกษา 2 

  - 932-403 สหกิจศึกษา 1 

  - 932-404 สหกิจศึกษา 2 

  - 932-433 ชุดวิชการผลิตโคเนื้อครบวงจร 

 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

 3. จะดําเนินการปรับเนื้อหาในแผนการสอนใน

รายวิชาใหครบคลุม เรื่อง เทคโนโลยีกระบวนการ

ผลิต Zero waste, เปนมิตรกับสิ่งแวดลม) ดังนี้ 

  - 932-203 ดินและปุย 

  - 932-101 ทักษะชางเกษตร 

  - 932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 

  - 932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 

  - 932 -400  น วัต ก รรมการ เพ่ิ ม ผลผลิ ตท าง

การเกษตร 

  - 932-310 อารักขาพืช 

  - 932-312 การจัดการทรัพยากรดิน 

  - 932-323 นิเวศวิทยาของแมลง 

  - 932-324 เกษตรธรรมชาต ิ

  - 932-325 เกษตรกรรมยั่งยืน 

  - 932-422 การจัดการธาตุอาหารพืช 

  - 932-424 การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

  - 932-425 การเกษตรแบบแมนยํา  

  - 932-426 กีฏวิทยาทางการเกษตร 

  - 932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  - 932-332 สุขศาสตรสัตว 

  - 932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 
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  - 932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 

  - 932-343 เทคโนโลยีการฆาสัตว 

  - 932-348 เทคโนลีการจัดการของเสียจากการ

เลี้ยงสัตว 

  - 932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

  - 932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 

  - 932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑ

เกษตร 

  - 932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑ

เกษตร 

  - 932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร 

  - 932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม 

  - 932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี 

  - 932-366 หัวขอพิศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย 

  - 932-200 ฝกงาน 1 

  - 932-300 ฝกงาน 2 

  - 932-401 โครงงานนักศึกษา 1 

  - 932-402 โครงงานนักศึกษา 2 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

   - 932-403 สหกิจศึกษา 1 

  - 932-404 สหกิจศึกษา 2 

  - 932-433 ชุดวิชการผลิตโคเนื้อครบวงจร 

4. จะดําเนินการปรับเนื้อหาในแผนการสอนใน

รายวิชาใหครบคลุม เรื่อง เทคโนโลยีการแปรรูป 

(เพ่ิมมูลคาผลผลิต) ดังนี้ 

  - 932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทาง

การเกษตร 

  - 932-302 มาตรฐานสินคาเกษตร 

  - 932 -400  น วัต ก รรมการ เพ่ิ ม ผลผลิ ตท าง

การเกษตร 

  - 932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

  - 932-410 เทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียวพืช 

  - 932-411 การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือชุมชน

และการตลาด 
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  - 932-323 นิเวศวิทยาของแมลง 

  - 932-324 เกษตรธรรมชาต ิ

  - 932-325 เกษตรกรรมยั่งยืน 

  - 932-423 การขยายพันธุพืช 

  - 932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  - 932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว 

  - 932-340 มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑสัตว

ปลอดภัย 

  - 932-343 เทคโนโลยีการฆาสัตว 

  - 932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 

  - 932-440 การเลี้ยงผึ้ง 

  - 932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

  - 932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 

  - 932-352 เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุล

ชีววิทยา 

  - 932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑ

เกษตร 

  - 932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร 

  - 932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย 

  - 932-200 ฝกงาน 1 

  - 932-300 ฝกงาน 2 

  - 932-401 โครงงานนักศึกษา 1 

  - 932-402 โครงงานนักศึกษา 2 

  - 932-403 สหกิจศึกษา 1 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

   - 932-404 สหกิจศึกษา 2 

  - 932-433 ชุดวิชการผลิตโคเนื้อครบวงจร 

5. ท่ีเหลือจะดําเนินการปรับเนื้อหาในแผนการสอน

ในรายวิชาใหครบคลุม เรื่อง ธุรกิจการเกษตร ดังนี้ 

  - 932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร 

  - 932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทาง

การเกษตร 

  - 932-303 การพัฒนาผูประกอบการและการตลาด

เกษตร 
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  - 932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 

  - 932-411 การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือชุมชน

และการตลาด 

  - 932-321 การผลติพืชเศรษฐกิจ 

  - 932-322 การผลิตไมดอกไมประดับ 

  - 932-426 กีฏวิทยาทางการเกษตร 

  - 932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  - 932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 

  - 932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 

  - 932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 

- 932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 

- 932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 

- 932-440 การเลี้ยงผึ้ง 

- 932-441 การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน 

- 932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

- 932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย 

  - 932-200 ฝกงาน 1 

  - 932-300 ฝกงาน 2 

  - 932-401 โครงงานนักศึกษา 1 

  - 932-402 โครงงานนักศึกษา 2 

  - 932-403 สหกิจศึกษา 1 

  - 932-404 สหกิจศึกษา 2 

  - 932-433 ชุดวิชการผลิตโคเนื้อครบวงจร 

6. จะดําเนินการปรับเนื้อหาในแผนการสอนใน

รายวิชาใหครบคลุม เรื่อง การบริหารจัดการ ดังนี ้

  - 932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร 

  - 932-302 มาตรฐานสินคาเกษตร 

  - 932-303 การพัฒนาผูประกอบการและการตลาด

เกษตร 

  - 932-311 เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

   - 932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 

  - 932-411 การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืชเพ่ือชุมชน

และการตลาด 
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  - 932-324 เกษตรธรรมชาต ิ

  - 932-325 เกษตรกรรมยั่งยืน 

  - 932-425 การเกษตรแบบแมนยํา 

  - 932-427 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช 

  - 932-332 สุขศาสตรสัตว 

  - 932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 

  - 932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม 

  - 932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร 

  - 932-340 มาตรฐานฟารมและผลิตภัณฑ สัตว

ปลอดภัย 

  - 932-341 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง 

  - 932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 

  - 932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ 

  - 932-348 เทคโนโลยีการจัดการของเสียจากการ

เลี้ยงสัตว 

  - 932-441 การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน 

  - 932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีกรผลิตสัตว 

  - 932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 

  - 932-352 เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุล

ชีววิทยา 

  - 932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย 

- 932-200 ฝกงาน 1 

  - 932-300 ฝกงาน 2 

  - 932-401 โครงงานนักศึกษา 1 

  - 932-402 โครงงานนักศึกษา 2 

  - 932-403 สหกิจศึกษา 1 

  - 932-404 สหกิจศึกษา 2 

  - 932-433 ชุดวิชการผลิตโคเนื้อครบวงจร 

2. ควรมีศูนยบริการเทคโนโลยีการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือให

บริการแกชุมชน 

ยั งไม ได ดํ า เนิ นการจัด ต้ั งเป น ศูนยบริการกลุ ม

เทคโนโลยีการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน อยางไรก็ตาม 

คณาจารยในหลักสูตรไดออกไปบริการวิชาการใน

พ้ืนท่ีเพ่ือใหคําปรึกษาทางดานการผลิต และการจัด

เก่ียวกับเทคโนโลยีการเกษตรในพ้ืนท่ี  อาทิเชน   

1. การบริการวิชาการใหกับกลุมเครือขายเกษตรกร
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ในจังหวัดและในพ้ืนท่ีภาคใตตอนบนรวมกับทางกรม     

ปศุสัตวในการสงเสริมการผลิตโคขุนศรีวิชัย 

มติท่ีประชุม การดําเนินการของหลักสูตร 

 2. การบริการวิชาการให กับกลุมวิสาหกิจชุมชน

เกษตรอินทรีย PGS ปารอน อําเภอกาญจนดิษฐ 

3. การบริการวิชาการให กับกลุมเงาะแปลงใหญ

อําเภอบานนาสาร จ. สุราษฎรธานี 

ซ่ึงทางหลักสูตรฯ มีแนวคิดท่ีจะเปดศูนยบริการ

เทคโนโลยีการเกษตรแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีในลําดับ

ตอไป 

1) แก ไขขอความ หมวด ท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา                 

การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร ขอ 1.1 ระบบ 

และขอ 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการ

ลงทะเบี ยน เรียนข ามสถาบั น อุดม ศึกษา หมวด ท่ี  5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 1. กฎระเบียบ

หรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) และ ขอ 3. 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ท่ีอางอิงถึงระเบียบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558  

ดํ า เนิ น ก ารต ามข อ เสน อแน ะ  โดยแก ไข เป น 

“ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวย

การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต” 

2) แก ไขเอกสารในภาคผนวก ญ  จากเดิม  “ระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ .ศ . 2558”  เ ป น เ อ ก ส า ร  “ ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

และการศึกษาตลอดชีวิต” 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยแกไขเอกสาร 

ภ า ค ผ น ว ก  ญ  เป น เอ ก ส า ร  “ ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต” ดังปรากฏใน

หนาท่ี 200-214 

3) การเขียนชื่ อชุ ดวิชาภาษาอังกฤษ ขอให เพ่ิ ม คําว า 

“Module:” ทุกท่ีท่ีปรากฏ 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยการเพ่ิมคําวา 

“Module:” ในชื่ อชุ ดวิชาภาษาอังกฤษ  ทุก ท่ี ท่ี

ป ร า ก ฎ  เ ป น  Module: Comprehensive 

Production of Beef Cattle 

4) แก ไขจํ านวนหน วย กิตรายวิชาสห กิจ ศึกษา 2 เดิ ม       

6(0-18-0) เปน 6(0-40-0) หรือ 6(0-48-0) พรอมท้ังแกไขทุก

ท่ีท่ีปรากฎ 

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยแกไขจํานวนหนวยกิ

ตรายวิชาสหกิจศึกษา 2 เปน 6(0-40-0) ในทุกท่ีท่ี

ปรากฎ 

5) ทบทวนการวิเคราะหผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร 

(PLOs) กับ รายวิ ช าในหลั กสู ต ร โดย ให สอดคล องกับ

ความสัมพันธระหวางมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฯ ครบ

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ โดยการระบุความ

รับผิดชอบในรายวิชา 935-006 , 935-007 , 935-

008 , 935-009 , 935-010 , 935-011 , 935-029 
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ท้ัง 3 ดานแรก และ 935-xx  ดังปรากฏในหนาท่ี 100 

6) ภาคผนวก ค ตารางแสดงผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา

กับ Knowledge/Attitude/Skill ขอใหพิจารณาทบทวนการ

กําหนด K A และ S ของรายวิชาท่ีซํ้าซอนกัน  

ดําเนินการตามขอเสนอแนะ 

โดยกําหนด K A และ S ของวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ

ดังนี้ รายวิชา 921-019 , 932-011 ,932-003 , 932-

100 , 932-101 , 932-201 แ ล ะ  932-202             

ดังปรากฏในภาคผนวก ค หนาท่ี 124 
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ภาคผนวก ซ 

เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม 

 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปรัชญาหลักสูตร 

มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานการผลิต

พืช สัตว และเทคโนโลยีจุลินทรีย ท่ีมีความสามารถใน

การทํางานใหกับหนวยงานตาง ๆ รวมถึงมีความสามารถ

ในการจัดการฟารมอยางอัจฉริยะ (Smart Farming)            

มีทักษะการเปนเกษตรกรมืออาชีพ และมีความพรอม

เปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรอยางยั่งยืน โดยอาศัย

ความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการเกษตร

สมัยใหม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

บริหารจัดการ มีทักษะการสื่อสาร มีความรูคูคุณธรรม 

สามารถบูรณาการความรูท่ีไดเรียนมาใชประโยชนเพ่ือ

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ และใชทรัพยากรของ

ประเทศอยางยั่งยืน 

ปรัชญาหลักสูตร 

มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เนนกระบวนการ

เรียนรู เชิ งรุก และสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 

สามารถประยุกตความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือเพ่ิม

มูลคาผลผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย บูรณาการความรูเชิงวิชาการรวมกับภูมิปญญา

ของชุมชน มีศักยภาพการเปนผูประกอบการ มีทักษะ

และสมรรถนะในการคิดวิเคราะห เรียนรูตลอดชีวิต       

มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสมัยใหมในดานการผลิตพืช  สัตว  สัตว

น้ําและจุลินทรีย มีพ้ืนฐานความรูทางดานวิทยาศาสตร 

สามารถวิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการองคความรู

ท่ีไดเรียนมาอยางเปนระบบ นําไปประยุกตใชประโยชน

เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ 

และสากล 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก

ในคุณคาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม มีจิตสํานึกรัก

ธรรมชาติ รักสังคม ชุมชน ทองถ่ิน ประเทศ สามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและรูจัก

อนุรักษใชทรัพยากรชีวภาพของประเทศใหเกิดประโยชน

สูงสุดและยั่งยืน 

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการองคความรู

ตางๆ ท่ีไดเรียนมาเพ่ือสรางทักษะและกระบวนการ สั่ง

สมประสบการณ ในหนวยงานตางๆ เพ่ือการประกอบ

วัตถุประสงค 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสมัยใหม ในดานการผลิตพืช สัตว  และ

จุลินทรีย สามารถประยุกตใชความรู เพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลผลิตทางการเกษตร ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย  

2. บูรณาการความรูเชิงวิชาการรวมกับภูมิปญญา

ดานการเกษตร เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

และประเทศ 

3. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เปนนัก

ปฏิ บั ติ ด าน การ เกษ ตร และมี ศักยภ าพ การ เป น

ผูประกอบการ  

4 . ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ทั ก ษ ะ ด าน ก ารสื่ อ ส า ร           

คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางสรางสรรค การเรียนรู

ตลอดชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

อาชีพธุรกิจของตนเองดานการผลิตพืช สัตว และสัตวน้ํา 

รวมถึงสามารถประยุกต ใชความรูทางเทคโนโลยี

จุลินทรีย เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตของทรัพยากรชีวภาพได

อยางยั่งยืน 
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ภาคผนวก ฌ   

เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม  

 

1. เอกสารเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม 

 

หมวดวิชา/กลุมวิชา หลักสูตรเดิม  

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุงใหม 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

    1) กลุมวิชาภาษา 

    2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

     1) กลุมวิชาคณิตและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

     2) กลุมวิชาพ้ืนฐานเกษตร 

     3) กลุมวิชาชีพ 

          - วิชาชีพบังคับ 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

          - วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

4. หมวดวิชาฝกงานและโครงงานนักศึกษา

หรือสหกิจศึกษา 

30 

 

 

 

92-95 

31 

18 

 

28-37 

34 

37 

28 

9-15 

9 

9 

15 

6 

7 

30 

 

 

 

95-98 

21 

33 

 

32-35 

32 

35 

32 

9 

9 

9 

9 

6 

- 

รวม 135-138 131-134 
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2. ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร โดยใหเหมาะสมและสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ของสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                              30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษา                                      12 หนวยกิต 
- วิชาบังคับ 

936-001  ทักษะการสื่อสาร                                 3(3-0-6) 

936-002  การฟง-พูดภาษาอังกฤษ                         3(3-0-6) 

936-003  การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6)  

- วิชาเลือก 

936-004  ภาษาอังกฤษวิชาการ                             3(3-0-6)  

936-005  ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                         3(3-0-6) 

2) กลุมวิชามนุษยศาสตร                             12 หนวยกิต 
- วิชาบังคับ 

925-001  ทักษะชีวิต                                         3(3-0-6)  

925-004  สุขภาวะกายและจิต                              3(2-2-5)  

932-001  กิจกรรมเสริมหลักสตูร 1                        1(0-0-3)  

935-112  ทักษะการวายนํ้า                                 1(0-2-1) 

935-xxx   รายวิชาพลศึกษา                                 1(x-y-z) 

- วิชาเลือก 

925-002  กฎหมายในชีวิตประจําวัน                       3(3-0-6) 

925-003  เอเชียศึกษา                                       3(3-0-6) 

3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร            6 หนวยกิต 
- วิชาบังคับ 

934-001  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6) 

934-002  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ       3(2-2-5) 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                               30 หนวยกิต 
สาระท่ี 1  ศาสตรพระราชาและประโยชนเพ่ือนมนษุย  

                                                              4 หนวยกิต 

001-102  ศาสตรพระราชากับการพัมนาท่ียั่งยืน          2((2)-0-4 

935-001  ประโยชนเพ่ือนมนุษย                            1((1)-0-2)   

935-002  รูรอด ปลอดภัย                                   1((1)-0-2) 

  

สาระท่ี 2  ความเปนพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ          5 หนวยกิต  

935-003  ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมือง           2((2)-0-4) 

             ในศตวรรษท่ี 21 

935-029  ชีวิตท่ีดี                                             3((3)-0-6)  

 

สาระท่ี 3  การเปนผูประกอบการ                       1 หนวยกิต   

001-103  ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ                1((1)-0-2) 

 

สาระท่ี 4  การอยูอยางรูเทาทัน และ การรูดิจิทัล     4 หนวยกิต

935-004  วิทยาการสมัยใหมและโลก                      2((2)-0-4) 

935-005  เทคโนโลยีสารสนเทศ                            2((2)-0-4) 

 

สาระท่ี 5  การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะ         4 หนวยกิต 

             และตัวเลข 

935-006  คิดเปน คิดสนุก                                   2((2)-0-4) 

935-007  สนุกคิด                                             2((2)-0-4) 

 

สาระท่ี 6  ภาษาและการสื่อสาร                        8 หนวยกิต 

935-008  การสนทนาภาษาอังกฤษ                        2((2)-0-4) 

             ในชีวิตประจําวัน 

935-009  การอานเขียนภาษาอังกฤษ                      2((2)-0-4) 

             ในชีวิตประจําวัน 

935-010  การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ                    2((2)-0-4) 

             ท่ีมีประสิทธิภาพ 

935-011  ภาษาไทยและการสื่อสาร                        2((2)-0-4)                                         

  

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตรและกฬีา                       2 หนวยกิต 
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935-xxx  สุนทรียศาสตรและกีฬา                           1((1)-0-2) 

935-xxx  สุนทรียศาสตรและกีฬา                           1((1)-0-2) 

 

 

 

 

 วิชาเลือก                                                     2 หนวยกิต   

935-018  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                    2((2)-0-4) 

935-019  เคมีรอบตัวเรา                                      2((2)-0-4)  

935-020  ภาษาอังกฤษวิชาการ                              2((2)-0-4) 

935-021  การฟงและพูดภาษาจนี                           2((2)-0-4)  

935-022  การเขียนภาษาจีน                                 2((2)-0-4)                                                       

935-023  การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ               2((2)-0-4) 

935-024  การเลาเรื่องโดยใชภาษาอังกฤษ                 2((2)-0-4) 

935-025  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                  2((2)-0-4)         

935-026  ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน                          2((2)-0-4)                 

935-027  กฎหมายในชีวิตประจําวัน                        2((2)-0-4)                          

935-028  เอเชียศึกษา                                         2((2)-0-4) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                               92-95 หนวยกิต 

1)  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน          

                                                           31 หนวยกิต                              

934-011  หลักคณิตศาสตร                                  3(3-0-6) 

934-017  สถิติพ้ืนฐาน                                        3(2-2-5) 

937-021  หลักเคมี                                            2(2-0-4)  

937-022  ปฏิบัติการหลักเคมี                               1(0-3-0) 

921-019  ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ                       3(3-0-6) 

921-012  ปฏิบัติการฟสิกส วิทยาศาสตรชีวภาพ        1(0-3-0) 

932-071  หลักชีววิทยา                                  2(2-0-4) 

932-072  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                          1(0-3-0) 

937-013  เคมีอินทรีย                                  3(3-0-6) 

937-014  ปฏิบัติการเคมีอินทรยี                            1(0-3-0) 

932-051  จุลชีววิทยา                                  3(3-0-6) 

932-052  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                            1(0-3-0) 

932-274  พันธุศาสตร                                         3(3-0-6) 

932-275  ปฏิบัติการพันธุศาสตร                     1(0-3-0) 

937-018  ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                      3(2-3-4) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                  95-98 หนวยกิต 

1)  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน   21 หนวยกิต 

921-019 ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ                            3(2-3-4) 

932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร                            4((3)-3-6) 

932-003 จุลชีววิทยา                                            3((3)-0-6) 

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                 1(0-3-0) 

934-011 หลักคณิตศาสตร                                     3((3)-0-6) 

937-018  ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                    3(2-3-4) 

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรยี                            3((3)-0-6) 

937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย                 1(0-3-0) 
 

 

 

 

 

 

    

2)  กลุมวิชาพ้ืนฐานเกษตร                           18 หนวยกิต 

926-433 ธุรกิจและการจัดการสินคาเกษตร            3(3-0-6) 

2) กลุมวิชาพ้ืนฐานเกษตร                              33  หนวยกิต 

932-100 ปฏิบัติงานฟารม 1                                     1(0-3-0) 
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926-372    การจัดการธุรกิจฟารม                          3(3-0-6) 

932-100 ปฏิบัติงานฟารม 1                              1(0-3-0) 

932-200 ปฏิบัติงานฟารม 2                              1(0-3-0) 

932-202 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร                       3(2-3-4) 

932-302 วิธีวิจัยทางการเกษตร                     3(2-3-4) 

 

932-101 ทักษะชางเกษตร                                       1(0-3-0) 

932-201 การดูแลพืช และสตัวเบ้ืองตน                       3((2)-3-4) 

932-202 เทคโนโลยสีารสนทศทางการเกษตร                3((3)-0-6)              

932-203 ดินและปุย                                             3((2)-3-4) 

932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร                 2((2)-0-4) 

932-205 ชีววิทยาของเซลล                                           3((3)-0-6)             

932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร                              3((2)-3-4)             

932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมลูคาผลผลติทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

932-302 มาตรฐานสินคาเกษตร                               2((2)-0-4) 

932-303 การพัฒนาผูประกอบการและการตลาดเกษตร   3((3)-0-6) 

932-304 สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร                      3((2)-3-4) 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร          3((2)-3-4) 

3)  กลุมวิชาชีพ แบงออกเปน  3  วิชาเอก     43-46 หนวยกิต 

- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลติพืช               43 หนวยกิต 

กลุมวิชาชีพบังคับ                                      34 หนวยกิต 

932-210   การจัดการทรัพยากรดิน                       3(2-3-4) 

932-211 พฤกษศาสตร                                    3(2-3-4) 

932-212   สรีรวิทยาพืช                                     3(2-3-4) 

932-213   เทคโนโลยีและการจดัการผลติพืช            3(2-3-4) 

932-300 สัมมนา                                           1(0-2-1) 

932-310   อารักขาพืช                                      3(2-3-4) 

932-311 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช                      3(2-3-4) 

932-312 หลักพันธุวิศวกรรมพืช                         3(2-3-4) 

932-313   การผลิตพืชเศรษฐกิจ                          3(3-0-6) 

932-314    เทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียวพืช               3(2-3-4) 

932-315   การปรับปรุงพันธุพืช                           3(2-3-4) 

934-381   เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร         3(2-3-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  กลุมวิชาชีพ แบงออกเปน  3  วิชาเอก        41-44 หนวยกติ 

- วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช                        41 หนวยกิต 

กลุมวิชาชีพบังคับ                                        32 หนวยกิต 

932-305   สัมมนา                                               1(0-2-1) 

932-310   อารักขาพืช                                         3((2)-3-4) 

932-311   เทคโนโลยีและการจดัการผลิตพืช               3((2)-3-4) 

932-312   การจัดการทรัพยากรดิน                          3((2)-3-4) 

932-313   พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช                  3((2)-3-4) 

932-314   การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช                         3((2)-3-4) 

932-315   การปรับปรุงพันธุพืช                              3((2)-3-4) 

932-410   เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช                  3((2)-3-4) 

932-411   การพัฒนาผลติภณัฑจากพืชเพ่ือชุมชน         3((2)-3-4) 

              และการตลาด 

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดังน้ี 

แผนท่ี  1  โครงงานนักศึกษา 

932-200   ฝกงาน 1                                       ≥ 100 ช่ัวโมง  

932-300   ฝกงาน 2                                       ≥ 300 ช่ัวโมง 

932-401   โครงงานนักศึกษา 1                                 1(0-3-0)   

932-402   โครงงานนักศึกษา 2                               6(0-18-0) 

หรือ  

แผนท่ี  2  สหกิจศึกษา  

932-200  ฝกงาน 1                                        ≥ 100 ช่ัวโมง                                                                   

932-300  ฝกงาน 2                                        ≥ 300 ช่ัวโมง                                  

932-403  สหกิจศึกษา  1                                      1((1)-0-2) 

932-404  สหกิจศึกษา  2                                      6(0-40-0)                
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กลุมวิชาชีพเลือก                           ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

932-400 หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและ          1-3(x-y-z)

เทคโนโลยีการเกษตร 

932-411 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต                     3(2-3-4) 

932-412 การประยุกตใชโฟลไซโท                     3(2-3-4) 

 เมทรีทางการเกษตร  

932-413  การถายยีนในพืช                              3(2-3-4) 

932-414 การจัดการธาตุอาหารพืช                    3(2-3-4) 

932-415 การขยายพันธุพืช                   3(2-3-4) 

932-416  การผลิตไมดอกไมประดับ                    3(2-3-4) 

932-417 การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม      3(2-3-4) 

932-418 การเกษตรแบบแมนยํา                       3(2-3-4) 

932-419 เกษตรธรรมชาติ                               3(2-3-4) 

932-420 การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ                         3(2-3-4) 

932-421 นิเวศวิทยาของแมลง                          3(2-3-4) 

932-422 กีฏวิทยาทางการเกษตร                      3(2-3-4) 

932-451    การจัดการของเสียทางการเกษตร          3(3-0-6) 

 

กลุมวิชาชีพเลือก                              ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

932-320  เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดิน               3((2)-3-4)    

932-321  การผลิตพืชเศรษฐกิจ                              3((3)-0-6) 

932-322  การผลิตไมดอกไมประดับ                         3((2)-3-4) 

932-323  นิเวศวิทยาของแมลง                               3((3)-0-6) 

932-324  เกษตรธรรมชาติ                                    3((2)-3-4) 

932-420  การประยุกตใชโฟลไซโทเมทร ี                   3((2)-3-4) 

             ทางการเกษตร  

932-421  การถายยีนในพืช                                   3((2)-3-4) 

932-422  การจัดการธาตุอาหารพืช                          3((3)-0-6) 

932-423  การขยายพันธุพืช                                   3((2)-3-4) 

932-424  การผลิตพืชโดยใช                                  3((2)-3-4) 

             เทคโนโลยสีมัยใหม 

932-425  การเกษตรแบบแมนยํา                             3((2)-3-4) 

932-426  กีฏวิทยาทางการเกษตร                            3((2)-3-4) 

932-427  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตพืช         1-3((x)-y-z) 

- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลติสัตว              46 หนวยกิต 

กลุมวิชาชีพบังคับ                                      37 หนวยกิต 

932-230  สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 1                  3(2-3-4) 

932-231  หลักการเลี้ยงสัตว                                  3(3-0-6) 

932-232  หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว        3(2-3-4) 

932-233  สุขศาสตรสัตว                                      3(3-0-6) 

932-300  สัมมนา                                             1(0-2-1) 

932-330  พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ          3(3-0-6) 

932-331  เทคโนโลยีการผลติสตัวปก                        3(2-3-4) 

932-332  มาตรฐานฟารมและผลติภัณฑสตัวปลอดภัย   3(3-0-6) 

932-333  เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุสัตว               3(2-3-4) 

932-334  เทคโนโลยีการผลติอาหารสตัว                   3(2-3-4) 

932-335  เทคโนโลยีการผลติโคเน้ือและโคนม             3(2-3-4) 

932-336  เทคโนโลยีการผลติสุกร                           3(2-3-4) 

934-381  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร           3(2-3-4) 

 - วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว                         44 หนวยกิต 

กลุมวิชาชีพบังคับ                                         35 หนวยกิต 

932-305  สัมมนา                                                 1(0-2-1) 

932-330  หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว         3((2)-3-4) 

932-331  สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว                      3((2)-3-4) 

932-332  สุขศาสตรสัตว                                       3((3)-0-6) 

932-333  เทคโนโลยีการผลติสตัวปก                        3((2)-3-4)    

932-334 เทคโนโลยีการผลิตโคเน้ือและโคนม               3((2)-3-4) 

932-335 พันธุศาสตรสตัวและการปรับปรุงพันธุ            3((3)-0-6)  

932-336  เทคโนโลยีการผลติสุกร                            3((2)-3-4) 

932-337  เทคโนโลยีการผลติอาหารสตัว                    3((2)-3-4) 

932-338  เทคโนโลยีเน้ือสตัว                                 3((3)-0-6) 

นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดังน้ี 

แผนท่ี  1  โครงงานนักศึกษา 

932-200  ฝกงาน 1                                        ≥ 100 ช่ัวโมง  

932-300  ฝกงาน 2                                        ≥ 300 ช่ัวโมง 

932-401  โครงงานนักศึกษา 1                                 1(0-3-0)   

932-402  โครงงานนักศึกษา 2                                6(0-18-0) 

หรือ  
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แผนท่ี  2  สหกิจศึกษา  

932-200  ฝกงาน 1                                        ≥ 100 ช่ัวโมง                                                                   

932-300  ฝกงาน 2                                        ≥ 300 ช่ัวโมง                                  

932-403  สหกิจศึกษา  1                                     1((1)-0-2) 

932-404  สหกิจศึกษา  2                                     6(0-40-0)         

กลุมวิชาชีพเลือก                          ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

932-400   หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและ           1-3(x-y-z)

เทคโนโลยีการเกษตร 

932-418 การเกษตรแบบแมนยํา                         3(2-3-4) 

932-430   สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 2                3(2-3-4) 

932-431   โภชนศาสตรสัตวเคีย้วเอ้ือง                    3(2-3-4) 

932-432   เทคโนโลยีชีวภาพการผลติสตัว               3(3-0-6) 

932-433   เทคโนโลยีการจดัการของเสีย                 3(3-0-6) 

               จากการเลี้ยงสตัว 

932-434   การจัดการอุตสาหกรรมการผลติสตัว        3(3-0-6) 

932-435   เทคโนโลยีเน้ือสตัว                              3(3-0-6) 

932-436   สัตววิทยา                                        3(3-0-6) 

932-437   เทคโนโลยีการจดัการทุงหญา                 3(3-0-6) 

932-438   การจัดการทรัพยากรสัตว                      3(3-0-6) 

932-439   เทคโนโลยีการฆาสตัว                          3(3-0-6) 

932-440   การผลิตสัตวเศรษฐกิจชนิดใหม               3(3-0-6) 

932-441   พันธุวิศวกรรมสตัว                              3(2-3-4) 

932-442   การเลีย้งผึ้ง                                       3(3-0-6) 

 

 

กลุมวิชาชีพเลือก                             ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

932-340  มาตรฐานฟารมและผลติภัณฑ                    3((3)-0-6) 

             สัตวปลอดภยั 

932-341  โภชนศาสตรสัตวเคีย้วเอ้ือง                       3((2)-3-4) 

932-342  เทคโนโลยีเน้ือสัตว                                 3((3)-0-6) 

932-343  เทคโนโลยีการฆาสตัว                              3((3)-0-6) 

932-344  พันธุวิศวกรรมสตัว                                 3((2)-3-4) 

932-345  เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว                   3((3)-0-6) 

932-346  การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว            3((3)-0-6) 

932-347  เทคโนโลยีการผลติแพะ                            3((2)-3-4) 

932-348  เทคโนโลยีการจดัการของเสียจากการเลีย้งสัตว3((3)-0-6) 

932-440  การเลีย้งผึ้ง                                          3((3)-0-6) 

932-441  การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน                          3((2)-3-4) 

932-442  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว       1-3((x)-y-z) 

                

- สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย                   43 หนวยกิต 

กลุมวิชาชีพบังคับ                                     28  หนวยกิต 

932-250   เทคนิคประยุกตทางจุลชีววิทยา               3(2-3-4) 

932-251   การประยุกตใชจุลินทรียทางการเกษตร 1   3(2-3-4) 

932-252   การประยุกตใชจุลินทรียทางการเกษตร 2   3(2-3-4) 

932-300   สัมมนา                                            1(0-2-1) 

932-350   เทคโนโลยีจุลินทรียสําหรับการเพาะเลี้ยง    3(2-3-4) 

              ทางนํ้า 

932-351   เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา  3(2-3-4) 

932-352   พันธุวิศวกรรมเบ้ืองตน                          3(2-3-4) 

932-353   จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                   3(2-3-4) 

932-354   ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจลุินทรีย          3(2-3-4) 

934-381   เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร         3(2-3-4) 

- วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย                            41 หนวยกิต 

กลุมวิชาชีพบังคับ                                       32  หนวยกิต 

932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส            3((2)-3-4)  

932-251 ชีววิทยาของราและยสีต                            3((2)-3-4) 

932-305 สัมมนา                                                 1(0-2-1) 

932-350 ไวรสัและปรสิตวิทยา                      3((2)-3-4) 

932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม                       3((2)-3-4) 

932-352 เทคนิคการวิเคราะหอาหารทางจุลชีววิทยา      3((2)-3-4) 

932-353 พันธุวิศวกรรมเบ้ืองตน                              3((2)-3-4) 

932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑเกษตร         3((2)-3-4) 

932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร            3((2)-3-4) 

   นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนจาก 2 แผนการศึกษาดังน้ี 

แผนท่ี  1  โครงงานนักศึกษา 
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932-200  ฝกงาน 1                                        ≥ 100 ช่ัวโมง  

932-300  ฝกงาน 2                                        ≥ 300 ช่ัวโมง 

932-401  โครงงานนักศึกษา 1                                 1(0-3-0)   

932-402  โครงงานนักศึกษา 2                               6(0-18-0) 

หรือ  

แผนท่ี  2  สหกิจศึกษา  

932-200  ฝกงาน 1                                        ≥ 100 ช่ัวโมง                                                                   

932-300  ฝกงาน 2                                        ≥ 300 ช่ัวโมง                                  

932-403  สหกิจศึกษา  1                                     1((1)-0-2) 

   932-404  สหกิจศึกษา  2                                      6(0-40-0)     

กลุมวิชาชีพเลือก                       ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

932-400   หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและ            1-3(x-y-z) 

              เทคโนโลยีการเกษตร 

932-418   การเกษตรแบบแมนยาํ                          3(2-3-4) 

932-450 ชีววิทยาของเห็ด                                3(2-3-4) 

932-451 การจัดการของเสียทางการเกษตร            3(3-0-6) 

932-452 เทคโนโลยีระดับโมเลกุล                       3(2-3-4) 

932-453 การติดเช้ือจุลินทรียและวิทยาภูมคิุมกัน     3(2-3-4) 

932-454 เทคโนโลยีเอนไซม                              3(2-3-4) 

932-455 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม                         3(2-3-4) 

932-456 ชีวสารสนเทศ                                   3(3-0-6) 

932-457 เทคโนโลยีการหมักจลุินทรีย                  3(2-3-4) 

932-458 ปรสิตวิทยา                                      3(2-3-4) 

932-459 ไวรัสวิทยา                                       3(2-3-4) 

932-460 ชีวเคมีวิเคราะห                                3(3-0-6) 

 

กลุมวิชาชีพเลือก                            ไมนอยกวา 9  หนวยกิต 

932-360  วิทยาศาสตรของเห็ด                               3((2)-3-4) 

932-361  ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจลุินทรีย             3((2)-3-4) 

932-362  เครื่องมือวิเคราะหทางจุลชีววิทยา               3((3)-0-6) 

             อุตสาหกรรม  

932-363  จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม                        3((3)-0-6) 

932-364  การติดเช้ือจุลินทรีย และภมูิคุมกัน               3((2)-3-4) 

932-365  การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี                      3((2)-3-4) 

932-366  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจลุินทรีย             1-3(x-y-z) 

              

             

 

 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6  หนวยกิต 

       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจท่ีเปดสอน

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                     6  หนวยกิต 

       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปดสอน   

ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/ภาควิชา 

ง. หมวดวิชาฝกงานและโครงงานนักศึกษา          7  หนวยกิต 

   หรือสหกิจศึกษา 

   นักศึกษาจะตองเลือกทําโครงงานควบคูกับการฝกงาน หรือ             

สหกิจศึกษา โดย 

แผนท่ี  1 ฝกงานและโครงงานนักศึกษา 

932-301  ฝกงาน                                        ≥300 ช่ัวโมง  

932-401  โครงงานนักศึกษา 1                              1(0-3-0) 

932-402  โครงงานนักศึกษา 2                            6(0-18-0)  

- 
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หรือ 

แผนท่ี  2 สหกิจศึกษา 

932-403  สหกิจศึกษา  1                                    1(1-0-2) 

932-404  สหกิจศึกษา  2                                  6(0-40-0) 
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กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
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932-071 หลักชีววิทยา                                 2(2-0-4) 

             Principles of Biology 

              วิทยาศาสตรชีวภาพ โครงสรางเซลล และหนาท่ี 

การแบงเซลล อวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกาย การ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต ระบบ

นิเวศนและสิ่งแวดลอม 

932-001  ชีววิทยาและพันธุศาสตร               4((3)-3-6) 

             Biology and Genetics 

             คุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของ

เซลล เมตาบอลิซึม ระบบของอวัยวะ ความหลากหลายและการ

จัดจําแนกสิ่งมีชีวิต การแบงเซลล การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม ความนาจะเปนทางพันธุศาสตร โครงสรางดีเอ็นเอ     

พันธุวิศวกรรมเบ้ืองตน ปฏิบัติการทางชีววิทยาและพันธุศาสตร 932-072  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                   1(0-3-0)  

             Principles of Biology Laboratory 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-071 หลักชีววิทยา หรือเรียน

ควบคูกัน 

             กลองจุลทรรศน เซลลและโครงสรางเซลล การแบง

เซลล การสังเคราะหดวยแสง อวัยวะและระบบตาง ๆ ของ

รางกาย การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การจัดจําแนก

สิ่งมีชีวิต 

932-274  พันธุศาสตร                                 3(3-0-6)   

             Genetics 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-071 หลักชีววิทยา  

              ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตตั้งแต

ระดับตัวตนจนถึงระดับประชากร การถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมในสิ่ งมี ชี วิต สารพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม                 

การประยุกตใชพันธุศาสตรทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 

932-275  ปฏิบัติการพันธุศาสตร                     1(0-3-0)  

             Genetics Laboratory 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-274 พันธุศาสตร หรือเรียน

ควบคูกัน 

              การทดลองเก่ียวกับการถายทอดลักษณะในพืช 

แมลงหว่ีและจุลินทรีย การใชสถิติประเมิน ผลการทดลองทาง

พันธุศาสตร 

937-021  หลักเคมี                             2(2-0-4) 

             Organic Chemistry 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 937-021 หลักเคมี  

              โค รงสร างและสม บัติ ท่ั ว ไป ของสาร อินทรี ย                

การจําแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยา

พ้ืนฐานของสารอินทรีย พอลิเมอร   

              General structures and properties of organic 

937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย                    3((3)-0-6)             

            Principles of Chemistry and Organic     

            Chemistry 

พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สารละลาย จลนพลศาสตร

เคมี สมดุลเคมี โครงสรางและสมบัติท่ัวไปของสารอินทรีย การ

จําแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยาพ้ืนฐานของ
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compounds; classification, nomenclature, and basic 

chemical reactions of organic compounds; polymers 

สารอินทรีย 

Chemical bonding; Stoichiometry; solutions; 

chemical kinetics; chemical equilibrium; general 

structures and properties of organic compounds; 

classification; nomenclature; preparation and basic 

chemical reactions of organic compounds 

 

937-013 เคมีอินทรีย                             3(3-0-6) 

              Organic Chemistry 

 รายวิชาบังคับเรียนกอน : 937-021 หลักเคม ี

               โครงสรางและสม บัติ ท่ั ว ไปของสารอินทรีย              

การจําแนกประเภท การเรียกช่ือ การเตรียมและปฏิกิริยา

พ้ืนฐานของสารอินทรีย พอลิเมอร  

              General structures and properties of organic 

compounds; classification, nomenclature, and basic 

chemical reactions of organic compounds; polymers 

937-022 ปฏิบัติการหลักเคมี                        1(0-3-0) 

              Organic Chemistry Laboratory 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 937-013 เคมีอินทรีย หรือเรียน

ควบคูกัน  

              ปฏิบัติการเก่ียวกับการกําหนดสมบัติทางกายภาพ

และเคมีของสารประกอบอินทรีย การทําสารอินทรียใหบริสุทธ์ิ

โดยวิธีการตกผลึก การสกัด และการกลั่น การสังเคราะห

สารอินทรียและการทดสอบปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยางของ

สารอินทรีย 

              The experiments are designed to identified 

physical and chemical properties of organic 

compounds; purification of organic compounds by 

crystallization extraction and distillation; synthesis of 

organic substance and specific reaction test for 

organic compounds 

937-028  ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย      1((0)-3-0)   

             Principles of Chemistry and Organic   

             Chemistry Laboratory 

 เครื่องตวงและความแมนยํา การแยกของแข็งออกจาก

ของเหลว ปริมาณสารสัมพันธ จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี 

สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารประกอบอินทรีย การทํา

สารอินทรียใหบริสุทธ์ิโดยวิธีการตกผลึก การสกัดและการกลั่น 

Volumetric and precision; separation of solid 

from liquid; Stoichiometry; chemical kinetics; chemical 

equilibrium; physical and chemical properties of 

organic compounds; purification of organic 

compounds by crystallization; extraction and 

distillation 

 

 
937-014 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                      1(0-3-0) 

               Organic Chemistry Laboratory 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 937-013 เคมีอินทรีย หรือเรียนควบคู

กัน  

              ปฏิบัติการเก่ียวกับการกําหนดสมบัติทางกายภาพ

และเคมีของสารประกอบอินทรีย การทําสารอินทรียใหบริสุทธ์ิ

โดยวิธีการตกผลึก การสกัด และการกลั่น การสังเคราะห

สารอินทรียและการทดสอบปฏิกิริยาเคมีเฉพาะอยางของ

สารอินทรีย 

 The experiments are designed to identified 

physical and chemical properties of organic 

compounds; purification of organic compounds by 
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crystallization extraction and distillation; synthesis of 

organic substance and specific reaction test for organic 

compounds 
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934-381 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร     3(2-3-4) 

             Information Technology in Agriculture 

             หลักการเบ้ืองตนการเขียนโปรแกรม เทคโนโลยี

อัตโนมัติ เทคโนโลยีเซนเซอร เทคโนโลยีไรสาย การสื่อสาร

ระหวางอุปกรณ  คําสั่ งควบคุม การวิเคราะหขอมูล การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเกษตร การศึกษาราย

กรณี  

932-202 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร    3((2)-3-4) 

             Information Technology in Agriculture 

             หลักการเบ้ืองตนการเขียนโปรแกรม เทคโนโลยี

อัตโนมัติ เทคโนโลยีเซนเซอร เทคโนโลยีไรสาย การสื่อสาร

ระหวางอุปกรณ  คําสั่ งควบคุม การวิเคราะหขอมูล การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเกษตร การศึกษาราย

กรณี  

932-210 การจัดการทรัพยากรดิน                    3(2-3-4) 

            Information Technology in Agriculture 

            หลักการเบ้ืองตนการเขียนโปรแกรม เทคโนโลยี

อัตโนมัติ เทคโนโลยีเซนเซอร เทคโนโลยีไรสาย การสื่อสาร

ระหวางอุปกรณ  คําสั่ งควบคุม การวิเคราะหขอมูล การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเกษตร การศึกษาราย

กรณี  

932-312 การจัดการทรัพยากรดิน                    3(2-3-4) 

            Soil Resource Management 

            การจําแนกดินในประเทศไทย  สมบัติ ความอุดม

สมบูรณ การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหธาตุอาหาร การ

ฟนฟูและการปรับปรุงดิน  เทคนิค วิธีการในการจัดการดินใน

พ้ืนท่ีตาง ๆ ความสัมพันธระหวางดินและพืช  มีการศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี 

932-203 ดินและปุย                                    3(2-3-4) 

           Soil and Fertilizer 

 การจําแนกดิน ความอุดุมสมบูรณของดิน การเก็บ

ตัวอยางและการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน การฟนฟูและ         

การปรับปรุงดิน ปุยเคมี และปุยอินทรีย การใชปุยเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตปุยในฟารม 

932-213 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช         3(2-3-4) 

 Plant Production Technology and    

 Management 

             การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การเพาะปลูก การเตรียม           

ตนกลา การเลือกใชวัสดุปลูกและประชากรพืชท่ีเหมาะสมเพ่ือ

การสรางผลผลิตสูงสุด การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการ

ผลผลิตและการตลาดของผลไม พืชยืนตนและพืชปาไมท่ีมี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจในภาคใต มีการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

932-311 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช         3(2-3-4) 

            Plant Production Technology and     

             Management 

            การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การเพาะปลูก การเตรียม           

ตนกลา การเลือกใชวัสดุปลูกและประชากรพืชท่ีเหมาะสมเพ่ือ

การสรางผลผลิตสูงสุด  การดูแลรักษา  การเก็บเก่ียว  การ

จัดการผลผลิตและการตลาดของผลไม พืชยืนตนและพืชปาไมท่ี

มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในภาคใต มีการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

932-211 พฤกษศาสตร                                 3(2-3-4) 

            Botany 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-071 หลักชีววิทยา, 932-072 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 

             โค ร งส ร า ง  อ งค ป ร ะ ก อ บ  แ ล ะ ห น า ท่ี ข อ ง

องคประกอบท่ีสําคัญของพืช การจัดจําแนก สัณฐานวิทยา และ

ประยุกตใชความรูทางพฤกษศาสตรเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืช 

932-313 พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช            3(2-3-4) 

            Botany and Plant Physiology 

            โครงสราง องคประกอบ และหนาท่ีขององคประกอบ

ท่ีสําคัญของพืช การจัดจําแนก สัณฐานวิทยา กระบวนการตาง 

ๆ ภายในพืชท่ีเก่ียวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช  

สารควบคุมการเจริญเติบโต  และการประยุกตใชสารดังกลาว

เพ่ือควบคุมกระบวนการภายในพืช 

 932-212 สรีรวิทยาพืช                                 3(2-3-4) 
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            Plant Physiology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-071 หลักชีววิทยา, 932-072 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 

            กระบวนการต าง ๆ  ภายในพืช ท่ี เก่ี ยวกับการ

เจริญ เติ บ โตและพัฒ นาการของพื ช  ส ารควบคุ มการ

เจริญเติบโต  และการประยุกตใชสารดังกลาวเพ่ือควบคุม

กระบวนการภายในพืช  

932-311 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช                   3(2-3-4) 

            Plant Tissue Culture  

            หลักการและทฤษฎีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช ปจจัย

สภาวะและรูปแบบตาง ๆ ของการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ การ

ประยุกตใชการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อดานการปรับปรุงพันธุ การ

ขยาย พั น ธุ พื ช  การผลิ ต ส ารทุ ติ ยภู มิ  ก ารผลิ ต พื ช เชิ ง

อุตสาหกรรม การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช              3((2)-3-4) 

            Plant Tissue Culture  

            หลักการและทฤษฎีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช ปจจัย 

สภาวะและรูปแบบตาง ๆ ของการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ การ

ประยุกตใชการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อดานตางๆ การฝกปฏิบัติเชิง

บูรณาการกับการทํางาน 

              

932-312 หลักพันธุวิศวกรรมพืช                      3(2-3-4) 

             Principles of Plant Genetic Engineering 

             ชนิดของดีเอ็นพาหะ การสกัดดีเอ็นเอจากพืช  การ

ดัดแปลงดีเอ็นเอ การนําดีเอ็นเอเขาสูเซลลเจาบาน วิธีคัดแยก

โคลนท่ีสนใจ การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซโพลี

เมอเรส เทคนิคและเครื่องมือท่ีสําคัญทางชีวโมเลกุล การ

ประยุกตใชการโคลนยีนดานการเกษตร  

934-017 สถิติพ้ืนฐาน                                  3(2-2-5) 

            Basic Statistics 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 934-011 หลักคณิตศาสตร 

             เซตและทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุมและ

ฟ งก ชันความน าจะเป น  การแจกแจงความน าจะเป น

แบบตอเน่ืองและไมตอเน่ือง การแจกแจงตัวอยาง ทฤษฎีการ

ประมาณคา  การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธและการ

ถดถอย การถดถอยเชิงเสนตรง การวิเคราะหความแปรปรวน 

โปรแกรมประยุกตดานสถิต ิ

932-304 สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร           3(2-3-4) 

            Statistics and Agricultural Research    

            Methodology 

             หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบสุมตลอด 

แผนแบบสุมบล็อกสมบูรณแผนแบบลาตินสแควร แผนแบบ

ซอนใน ขอสมมติในการวิเคราะหความแปรปรวน การแปลง

ขอมูล การทดลองแบบท่ีมีหลายตัว ประกอบ แผนแบบสปลิต

พลอต การวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

 

932-302 วิธีวิจัยทางการเกษตร                       3(2-3-4) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 934-017 สถิติพ้ืนฐาน 

             การกําหนดปญหาและวัตถุประสงคในการวิจัยทา’

ชีวภาพ แผนการทดลองและเทคนิคในการเตรียมการทดลอง 

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการใชโปรแกรมทาง

สถิติ การแปลผลขอมูล การเขียนรายงานผลการทดลอง และ

การนําเสนอผลการวิจัย 

932-314 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช            3(2-3-4) 932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช            3(2-3-4) 
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             Plant Postharvest Technology 

             ปจจัยกอนการเก็บเก่ียว  ดัชนีบงช้ีความบริบูรณ        

วิธีเก็บเก่ียว  การควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียว  เทคโนโลยีใน

การเก็บรักษาเพ่ือยืดอายุผลไม  พืชผัก และไมดอกไมประดับ 

การประเมินคุณภาพหลงัการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบหอและการ

ขนสง 

            Plant Postharvest Technology 

            ปจจัยกอนการเก็บเก่ียว  ดัชนีบงช้ีความบริบูรณ             

วิธีเก็บเก่ียว  การควบคุมโรคหลังการเก็บเก่ียว  เทคโนโลยีใน

การเก็บรักษาเพ่ือยืดอายุผลไม  พืชผัก และไมดอกไมประดับ 

การประเมินคุณภาพหลงัการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบหอและการ

ขนสง 
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932-230  สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 1     3(2-3-4) 

             Animal Physiology and Anatomy I 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-071 หลักชีววิทยา, 932-072 

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา  

 โครงสรางอวัยวะและกายวิภาคของสัตว  เนนจุล

กายวิภาคระดับเซลล  เปรียบเทียบหนาท่ีทางสรีรวิทยาของ

ระบบตาง ๆ ระหวางสัตวกระเพาะรวมและสัตวกระเพาะเดี่ยว 

932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว     3((2)-3-4) 

 Animal Physiology and Anatomy 

 โครงสรางอวัยวะและกายวิภาคของสัตว  เนน              

จุลกายวิภาคระดับเซลล  เปรียบเทียบหนาท่ีทางสรีรวิทยาของ

ระบบตาง ๆ ระหวางสัตวกระเพาะรวมและสัตวกระเพาะเดี่ยว 

  

932-232   หลักโภชนศาสตรและการให      3(2-3-4) 

 อาหารสัตว 

 Principles of Animal Nutrition and 

  Feeding                      

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-231 หลักการเลี้ยงสัตว 

 องคประกอบของอาหารสัตว กระบวนการนํา

อาหารและธาตุอาหารไปใชประโยชน ในรางกายท้ังสัตว

กระเพาะรวมและสัตวกระเพาะเดี่ยว  ประเภท  ชนิด  และ

แหลงวัตถุดิบ  การคํานวณสูตรอาหาร  การผสมอาหาร  

หลักการและวิธีการใหอาหารแกสัตวตามประเภทและอายุ 

932-330 หลักโภชนศาสตรและการให           3((2)-3-4) 

 อาหารสัตว  

 Principles of Animal Nutrition and  

 Feeding 

 องคประกอบของอาหารสัตว กระบวนการนํา

อาหารและธาตุอาหารไปใชประโยชน ในรางกายท้ังสัตว

กระเพาะรวมและสัตวกระเพาะเดี่ยว ประเภท ชนิด และแหลง

วัตถุดิบ การคํานวณสูตรอาหาร   

การผสมอาหาร  หลักการและวิธีการใหอาหารแกสัตวตาม

ประเภทและอายุ 

932-233   สุขศาสตรสัตว    3(3-0-6) 

 Animal Hygiene 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-231 หลักการเลี้ยงสัตว  

 ธรรมชาติของโรคสัตว หลักการสุขาภิบาลในการ

เลี้ยงสัตว การจัดการปองกันและควบคุมการเกิดโรค ปญหา

ทางเศรษฐกิจของโรคสัตวเลี้ยง ลักษณะอาการ การวินิจฉัยและ

การจําแนกโรค การบําบัดอยางงาย เทคนิคการใชยา และยา

พ้ืนฐานท่ีใชในฟารม 

932-332 สุขศาสตรสัตว     3((3)-0-6) 

 Animal Hygiene 

 ธรรมชาติของโรคสัตว หลักการสุขาภิบาลในการ

เลี้ยงสัตว การจัดการปองกันและควบคุมการเกิดโรค ปญหา

ทางเศรษฐกิจของโรคสัตวเลี้ยง ลักษณะอาการ การวินิจฉัยและ

การจําแนกโรค การบําบัดอยางงาย เทคนิคการใชยา และยา

พ้ืนฐานท่ีใชในฟารม 

 

932-330  พันธุศาสตรสัตวและ      3(3-0-6) 

 การปรับปรุงพันธุ  

 Animal Genetics and Improvement 

ร าย วิ ช า บั งคั บ เรี ย น ก อ น  : 9 3 2 -2 7 4 พั น ธุ ศ าส ต ร ,  

932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 

 พันธุศาสตรของสัตว  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิต  

หลักการปรับปรุงพันธุ  ระบบการคัดเลือกและการผสมพันธุ  

แนวการปรับปรุงพันธุสัตวเศรษฐกิจของประเทศไทย 

932-335 พันธุศาสตรสัตวและ     3((3)-0-6) 

 การปรับปรุงพันธุ  

 Animal Genetics and Improvement 

 พันธุศาสตรของสัตว  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลผลิต  

หลักการปรับปรุงพันธุ  ระบบการคัดเลือกและการผสมพันธุ  

แนวการปรับปรุงพันธุสัตวเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

932-331   เทคโนโลยีการผลติสัตวปก              3(2-3-4) 

 Poultry Production Technology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-231  หลักการเลี้ยงสัตว 

 ความสําคัญของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปก พันธุ

 932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก     3((2)-3-4) 

 Poultry Production Technology 

 ความสําคัญของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปก พันธุ

และการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการให
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และการปรับปรุงพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการให

อาหาร การจัดการฟารม การผลิตสัตวปกเชิงอุตสาหกรรม การ

ฟกไขและการจัดการโรงฟก โรคและการสุขาภิบาล ผลิตภัณฑ

สัตวปก การตลาดสัตวปก   

 

 

อาหาร การจัดการฟารม การผลิตสัตวปกเชิงอุตสาหกรรม การ

ฟกไขและการจัดการโรงฟก โรคและการสุขาภิบาล ผลิตภัณฑ

สัตวปก การตลาดสัตวปก   

932-441   พันธุวิศวกรรมสัตว   3(2-3-4) 

 Animal Genetic Engineering 

ร าย วิ ช า บั งคั บ เรี ย น ก อ น  : 9 3 2 -2 7 4 พั น ธุ ศ าส ต ร ,  

932-275 ปฏิบัติการพันธุศาสตร 

 โครงสรางและหนาท่ีของยีนในสิ่งมีชีวิตกลุมโปรคา

ริโอตและยูคาริโอต โครงสรางของสารพันธุกรรมและโปรตีน 

การถายแบบและการจัดรูปของยีน การแสดงออกของยีนใน

เซลลสั ตว   รีคอมบีแนนท เทคโนโลยี   การประยุกต ใช

เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุสัตว 

932-344 พันธุวิศวกรรมสัตว     3((2)-3-4) 

 Animal Genetic Engineering 

 โครงสรางและหนาท่ีของยีนในสิ่งมีชีวิตกลุมโปรคาริ

โอตและยูคาริโอต โครงสรางของสารพันธุกรรมและโปรตีน การ

ถายแบบและการจัดรูปของยีน การแสดงออกของยีนในเซลล

สั ต ว   รี ค อ ม บี แ น น ท เท ค โน โล ยี   ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใช

เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุสัตว 

 

932-333   เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุสัตว      3(2-3-4) 

 Animal Reproductive Biotechnology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-230 สรีรวิทยาและกายวิภาค

สัตว 1 

 กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุของสัตว

เศรษฐกิจ  การเตรียมพอพันธุและแมพันธุ  การเตรียมตัวทํา

ละลายเจือจางนํ้าเช้ือ  การผลิตนํ้าเช้ือสดและนํ้าเช้ือแชแข็ง  

การเก็บรักษาและการตรวจสอบคุณภาพ  เทคนิคการฉีดนํ้าเช้ือ  

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและการปรับปรุง

พันธุสัตว  การยายฝากตัวออน การแยกเพศตัวออน การ

ปฏิสนธิในหลอดทดลอง 

932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว     3((3)-0-6) 

 Meat Science Technology 

 การเจริญและพัฒนาของกลามเน้ือ ไขมัน 

และกระดูก การจําแนกช้ันสัตวสําหรับฆา ข้ันตอนการฆาและ

ตัดแต งซาก การแปรรูป เน้ือสัตว เชิงอุตสาหกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของกลามเน้ือไปเปนเน้ือสัตว หลักการ

จําแนกคุณภาพซาก หลักสุขาภิบาลและการสาธารณสุข 

กฎหมายและขอบังคับ หลักปฏิบัติในการแปรรูปเน้ือสัตว 

คุณคาทางโภชนาการของเน้ือสัตว หลักการทําใหสุก 

 

932-334   เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว           3(2-3-4) 

 Animal Feed Production Technology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-051 จุลชีววิทยา, 932-232 

หลักโภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว 

การเตรียมและการจัดการวัตถุดิบสําหรับการผลิต

อาหารสัตว การประกอบสูตรอาหารสัตว การผสมอาหารสัตว 

การแปรรูปอาหารสัตว การผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม 

การใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานอาหารสัตว การเพ่ิมคุณภาพ

อาหารสัตว การผลิตอาหารสัตวท่ีปลอดภัย มาตรฐานอาหาร

สัตวและการควบคุมคุณภาพ 

932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว    3((2)-3-4) 

 Animal Feed Production Technology 

 การเตรียมและการจัดการวัตถุดิบสําหรับการผลิต

อาหารสัตว การประกอบสูตรอาหารสัตว การผสมอาหารสัตว 

การแปรรูปอาหารสัตว การผลิตอาหารสัตวเชิงอุตสาหกรรม 

การใชเทคโนโลยีชีวภาพในดานอาหารสัตว การเพ่ิมคุณภาพ

อาหารสัตว การผลิตอาหารสัตวท่ีปลอดภัย มาตรฐานอาหาร

สัตวและการควบคุมคุณภาพ 

932-335   เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม     3(2-3-4) 

 Beef and Dairy Production Technology  

932-334  เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม   3((2)-3-4) 

  Beef and Dairy Production Technology 
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รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-231 หลักการเลี้ยงสัตว 

 ระบบการผลิต พันธุและการปรับปรุงพันธุ  อาหาร

และการใหอาหาร อุปกรณและโรงเรือน การจัดการผลิตโคเน้ือ

และโคนมเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิต

เน้ือและนม 

 ระบบการผลิต พันธุและการปรับปรุงพันธุ  อาหาร

และการใหอาหาร อุปกรณและโรงเรือน การจัดการผลิตโคเน้ือ

และโคนมเชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิต

เน้ือและนม 

 

932-336   เทคโนโลยีการผลิตสุกร            3(2-3-4) 

 Swine Production Technology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-231  หลักการเลี้ยงสัตว 

ความสําคัญของการผลิตสกุร พันธุและการคัดเลือก

พันธุ อุปกรณและโรงเรือน อาหารและการใหอาหาร การ

จัดการฟารม การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม โรคและการปองกัน

กําจัด การจัดการสิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาล กฎระเบียบ

เก่ียวกับธุรกิจการผลิตสุกร การตลาดสุกร 

932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร    3((2)-3-4) 

 Swine Production Technology 

 ความสําคัญของการผลิตสุกร พันธุและการคัดเลือก

พัน ธุ  อุปกรณ และโรงเรือน  อาหาร และการให อาหาร             

การจัดการฟารม การผลิตสุกรเชิงอุตสาหกรรม โรคและการ

ปองกันกําจัด การจัดการสิ่ งแวดลอมและการสุขาภิบาล 

กฎระเบียบเก่ียวกับธุรกิจการผลิตสุกร การตลาดสุกร 

932-337   เทคโนโลยีการผลิตแพะ       3(2-3-4) 

 Goat Production Technology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-231 หลักการเลี้ยงสัตว 

ระบบการการผลิต พันธุและการปรับปรุงพันธุ  

อาหารและการใหอาหาร อุปกรณและโรงเรือน การผลิตแพะ

เชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเน้ือและนม 

932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ    3((2)-3-4) 

 Goat Production Technology 

 ระบบการการผลิต พันธุและการปรับปรุงพันธุ  

อาหารและการใหอาหาร อุปกรณและโรงเรือน การผลิตแพะ

เชิงอุตสาหกรรม โรคและการควบคุมโรค การผลิตเน้ือและนม 

932-431   โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง            3(2-3-4) 

   Ruminant Nutrition 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-231 หลักการเลี้ยงสัตว ,                

932-232 หลักโภชนาศาสตรและการใหอาหารสัตว 

 ระบบยอยอาหาร กระบวนการทางสรีรวิทยาและ

ท าง เค มี  ก า ร ทํ างาน ขอ งจุ ลิ น ท รี ย ใน ก ระ เพ าะรู เม น                   

การปรับปรุงคุณภาพอาหารเพ่ือพัฒนาเปนอาหารสัตวเคี้ยว

เอ้ือง การคํานวณสูตรอาหาร การวิจัยดานโภชนศาสตรสัตว

เคี้ยวเอ้ือง มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

932-341 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง    3((2)-3-4) 

 Ruminant Nutrition 

 ระบบยอยอาหาร กระบวนการทางสรีรวิทยาและ

ท าง เค มี  ก า ร ทํ างาน ขอ งจุ ลิ น ท รี ย ใน ก ระ เพ าะรู เม น               

การปรับปรุงคุณภาพอาหารเพ่ือพัฒนาเปนอาหารสัตวเคี้ยว

เอ้ือง การคํานวณสูตรอาหาร การวิจัยดานโภชนศาสตรสัตว

เคี้ยวเอ้ือง มีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

932-432   เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว         3(3-0-6) 

 Animal Production Biotechnology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-202 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  

 การนํ า วิทยาการด าน เทค โน โลยี ชี วภาพมา

ประยุกตใชในการผลิตสัตวกระเพาะเดี่ยวและสัตวกระเพาะรวม

เพ่ือการอุตสาหกรรม 

932-345 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว       3((3)-0-6) 

 Animal Production Biotechnology 

 การนํ า วิทยาการด าน เทค โน โลยี ชี วภาพมา

ประยุกตใชในการผลิตสัตวกระเพาะเดี่ยวและสัตวกระเพาะรวม

เพ่ือการอุตสาหกรรม 

932-433 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย   3(3-0-6) 

 จากการเลี้ยงสัตว   

               Animal Waste Management Technology 

การจัดการและการใชประโยชนจากของเสียและ

932-348 เทคโนโลยีการจัดการของเสีย          3((3)-0-6) 

 จากการเลี้ยงสัตว  

 Animal Waste Management Technology 

 การจัดการและการใชประโยชนจากของเสียและ
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ของเหลือใชโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ   การทําปุย  การผลิต

กาซชีวภาพ และการผลิตมวลชีวภาพ  การนําของเสียจากสัตว

กลับมาผลิตอาหารสัตว  วิธีการในการลดตนทุนการแปรรูปของ

เสียจากสัตว 

ของเหลือใชโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ   การทําปุย  การผลิต

กาซชีวภาพ และการผลิตมวลชีวภาพ  การนําของเสียจากสัตว

กลับมาผลิตอาหารสัตว  วิธีการในการลดตนทุนการแปรรูปของ

เสียจากสัตว 

932-434   การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว   3(3-0-6) 

 Animal Industrial Management   

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-231 หลักการเลี้ยงสัตว  

              หลักการจั ดการเลี้ ยงสัตวแบบ อุตสาหกรรม               

ก า ร คํ า น ว ณ ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต  ป ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค                           

หลักเศรษฐศาสตรและเทคนิคการตลาดของสินคาเกษตร 

เทคนิคการทําตลาดลวงหนา 

932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 3((3)-0-6) 

 Animal Industrial Management  

 หลักการจัดการเลี้ ยงสัตวแบบอุตสาหกรรม                

ก า ร คํ า น ว ณ ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต  ป ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค                     

หลักเศรษฐศาสตรและเทคนิคการตลาดของสินคาเกษตร 

เทคนิคการทําตลาดลวงหนา 

932-435   เทคโนโลยีเนื้อสตัว                   3(3-0-6) 

 Meat Science Technology 

 การเจริญและพัฒนาของกลามเน้ือ ไขมัน และ

กระดูก การจําแนกช้ันสัตวสําหรับฆา ข้ันตอนการฆาและตัด

แตงซาก การแปรรูปเน้ือสัตวเชิงอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง

ทางชีวเคมีของกลามเน้ือไปเปนเน้ือสัตว หลักการจําแนก

คุณภาพซาก หลักสุขาภิบาลและการสาธารณสุข กฎหมายและ

ขอบังคับ หลักปฏิ บัติ ในการแปรรูปเน้ือสัตว  คุณคาทาง

โภชนาการของเน้ือสัตว  หลักการทําใหสุก 

932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว     3((3)-0-6) 

  Meat Science Technology 

 การเจริญและพัฒนาของกลามเน้ือ ไขมัน และ

กระดูก การจําแนกช้ันสัตวสําหรับฆา ข้ันตอนการฆาและตัด

แตงซาก การแปรรูปเน้ือสัตวเชิงอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง

ทางชีวเคมีของกลามเน้ือไปเปนเน้ือสัตว หลักการจําแนก

คุณภาพซาก หลักสุขาภิบาลและการสาธารณสุข กฎหมายและ

ขอบังคับ หลักปฏิ บัติ ในการแปรรูปเน้ือสัตว  คุณคาทาง

โภชนาการของเน้ือสัตว หลักการทําใหสุก 

932-439   เทคโนโลยีการฆาสัตว   3(3-0-6) 

 Slaughtering Technology 

 การขนสงสัตวสูโรงฆาและการพักสัตว การตรวจ

สัตวกอนฆา อุปกรณและแผนผังใน โรงฆาสัตว กรรมวิธีการ              

ฆาสัตว การตรวจและการแบงเกรดซาก ผลพลอยไดจากการ     

ฆาสัตว กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการฆาสัตว 

932-343 เทคโนโลยีการฆาสัตว     3((3)-0-6) 

 Slaughtering Technology 

 การขนสงสัตวสูโรงฆาและการพักสัตว การตรวจ

สัตวกอนฆา อุปกรณและแผนผังในโรงฆาสัตว กรรมวิธีการ             

ฆาสัตว การตรวจและการแบงเกรดซาก ผลพลอยไดจากการ 

ฆาสัตว กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการฆาสัตว 

932-442   การเลี้ยงผ้ึง   3(3-0-6) 

 Apiculture 

 ศึกษาชีว วิทยา ท่ั วไปของผึ้ ง พฤติกรรมและ                    

การสื่อสาร โรคและศัตรูของผึ้ง ผลิตภัณฑจากผึ้ง การจัดการ

ฟารมผึ้ง 

932-440 การเลี้ยงผ้ึง     3((3)-0-6) 

 Apiculture 

 ศึกษาชีววิทยาท่ั วไปของผึ้ ง  พฤติกรรมและ                   

การสื่อสาร โรคและศัตรูของผึ้ง ผลิตภัณฑจากผึ้ง การจัดการ

ฟารมผึ้ง 
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932-250  เทคนิคประยุกตทางจุลชีววิทยา      3(2-3-4) 

  Applied Techniques in Microbiology

รายวิชาบังคับเรียนกอน: 932-051  จุลชีววิทยา,  932-052  

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  

 หลักการและการประยุกตใชเครื่องมือทางจุล

ชีววิทยา เทคนิคตาง ๆ เพ่ืองานวิจัยทางดานจุลชีววิทยา 

932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส  3((2)-3-4) 

            Biology of Bacteria and Actinomycetes 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-003 จุลชีววิทยา, 932-004 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   

              ชีววิทยาของแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส สัณฐาน

วิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี การเลี้ยงเช้ือ การจัดหมวดหมูและ

จําแนกชนิดโดยวิธีทางชีวเคมีและวิธีทางชีวโมเลกุล รวมถึง

ความสําคัญของแบคที เรียและแอคติ โนมัยซีสทางด าน

ก า ร เก ษ ต ร  อ าห า ร  อุ ต ส าห ก ร รม  ก า รแ พ ท ย แ ล ะ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

932-251  การประยุกตใชจุลนิทรียทางการ        3(2-3-4)       

              เกษตร1 

              Applied Microbiology for Agriculture I   

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-051  จุลชีววิทยา, 932-052  

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

 ไวรัสและแบคทีเรียท่ีเก่ียวของกับการเกษตร โรคพืช

ท่ีสําคัญท่ีมีสาเหตุจากไวรัส และแบคทีเรีย การประยุกตใชเช้ือ

ไวรัสและแบคทีเรียเพ่ือการเกษตรและสิ่งแวดลอมในดานการ

สงเสริมการเจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงพันธุพืชและสัตว 

การควบคุมศัตรูพืช ความอุดมสมบูรณของดิน การปรับปรุง

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ การประยุกต ใช ในดาน

อุตสาหกรรมเกษตร การประเมินความเสีย่งและความปลอดภัย

ทางชีวภาพ  

932-251  ชีววิทยาของราและยีสต               3((2)-3-4) 

              Biology of Yeast and Fungi 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-003 จุลชีววิทยา, 932-004 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   

              สัณฐานวิทยา การจําแนกหมวดหมู  สรีรวิทยา 

วิวัฒนาการ ประโยชน และโทษของรา และยีสต 

 

932-351 เทคนิคการวิเคราะหอาหาร                3(2-3-4) 

            ทางจุลชีววิทยา  

            Analytical Techniques in Food       

            Microbiology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-051  จุลชีววิทยา, 932-052  

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

            ความสําคัญของจุลินทรียในอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอ

การเจริญ เติบโตของจุลินทรีย ในอาหารและการควบคุม 

จุลินทรยีท่ีทําใหเกิดการเสื่อมเสียและอาหารเปนพิษ ประโยชน

และการวิเคราะหจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน

จุลินทรียในอาหาร 

932-352  เทคนิคการวิเคราะหอาหาร             3((2)-3-4) 

             ทางจุลชีววิทยา 

             Analytical Techniques in Food   

             Microbiology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-003 จุลชีววิทยา, 932-004 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   

             ความสาํคัญของจุลินทรียในอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอ

การเจริญ เติบโตของจุลินทรีย ในอาหารและการควบคุม 

จุลินทรียท่ีทําใหเกิดการเสื่อมเสียและอาหารเปนพิษ ประโยชน

และการวิเคราะหจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐาน

จุลินทรียในอาหาร 

932-352  พันธุวิศวกรรมเบ้ืองตน 3(2-3-4) 

 Basic Genetic Engineering 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-202  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

932-353  พันธุวิศวกรรมเบ้ืองตน                 3((2)-3-4)     

             Basic Genetic Engineering 

ดีเอ็นเอพาหะสําหรับการโคลนยีนในสิ่งมีชีวิตกลุม
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 ดีเอ็นเอพาหะสําหรับการโคลนยีนในสิ่งมีชีวิตกลุม

โปรคาริโอตและยูคาริโอต การสกัดดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตชนิด

ตาง ๆ ใหบริสุทธ์ิ การดัดแปลงดีเอ็นเอดวยเอนไซม การนําดี

เอ็นเอเขาสู เซลลเจาบาน วิธีการโคลนยีนและการจําแนก 

เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส เทคนิคและเครื่องมือท่ีสําคัญ

ทางชีวโมเลกุล การประยุกตใชเทคโนโลยีการโคลนยีนในดาน

การเกษตร  สิ่งแวดลอม การแพทย และอุตสาหกรรม 

โปรคาริโอตและยูคาริโอต การสกัดดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิตชนิด

ตาง ๆ ใหบริสุทธ์ิ การดัดแปลงดีเอ็นเอดวยเอนไซม การนําดี

เอ็นเอเขาสู เซลลเจาบาน วิธีการโคลนยีนและการจําแนก 

เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส เทคนิคและเครื่องมือท่ีสําคัญ

ทางชีวโมเลกุล การประยุกตใชเทคโนโลยีการโคลนยีนในดาน

การเกษตร  สิ่งแวดลอม การแพทย และอุตสาหกรรม 

932-353  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม     3(2-3-4) 

 Industrial Microbiology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน :  932-202  เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 ความสําคัญของจุลินทรียในกระบวนการทาง

อุตสาหกรรม การคัดแยกและจําแนกจุลินทรีย การเก็บรักษา

จุลินทรีย การปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย กระบวนการผลิตใน

ระดับหองปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม การผลิตโปรตีน 

กรดอินทรีย เอทิลแอลกอฮอล อาหาร และผลิตภัณฑจากนม 

การรักษาสภาพของเอนไซมและเซลล การใชประโยชนจาก

จุลินทรียในการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย มีการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

932-351  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม           3((2)-3-4) 

             Industrial Microbiology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-003 จุลชีววิทยา,  

932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   

              ความสําคัญของจุลินทรีย ในกระบวนการทาง

อุตสาหกรรม การคัดแยกและจําแนกจุลินทรีย การเก็บรักษา

จุลินทรีย การปรับปรุงสายพันธุจุลินทรีย กระบวนการผลิตใน

ระดับหองปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม การผลิตโปรตีน 

กรดอินทรีย เอทิลแอลกอฮอล อาหาร และผลิตภัณฑจากนม 

การรักษาสภาพของเอนไซมและเซลล การใชประโยชนจาก

จุลินทรียในการผลิตนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย มีการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

932-450  ชีววิทยาของเห็ด 3(2-3-4) 

 Mushroom Biology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-051  จุลชีววิทยา, 

932-052  ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

               การจําแนกเห็ด สัณฐานวิทยา พันธุกรรมและ

สรีรวิทยาของเห็ด การเพาะเห็ด ประโยชนและโทษจากเห็ด 

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ การนําเห็ดไปประยุกตใช 

932-360  วิทยาศาสตรของเห็ด             3((2)-3-4)    

              Mushroom Science  

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-003  จุลชีววิทยา, 932-004  

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา  

  การจํ าแนก  สัณ ฐาน วิทยา พั น ธุกรรม  และ 

สรีรวิทยาของเห็ด การเพาะเลี้ยง ความสําคัญทางเศรษฐกิจ

ของและการประยุกตใช 

932-354 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจลุินทรีย      3(2-3-4) 

             Plant-Microbes Interaction 

             ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียและจุลินทรีย พืชและ

จุลินทรีย ปฏิสัมพันธแบบพ่ึงพา แบบเก้ือกูล และแบบปรสิต 

ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียในระดับโมเลกุล สารสื่อ

สัญญาณระหวางเซลล การควบคุมการเกิดโรคจากจุลินทรีย

ดวยสารสื่อสัญญาณระหวางเซลล กรณีศึกษาทางการเกษตร 

932-361 ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจลุินทรีย    3((2)-3-4) 

             Plant-Microbes Interaction 

              ปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียและจุลินทรีย พืชและ

จุลินทรีย ปฏิสัมพันธแบบพ่ึงพา แบบเก้ือกูล และแบบปรสิต 

ปฏิสัมพันธระหวางพืชและจุลินทรียในระดับโมเลกุล สารสื่อ

สัญญาณระหวางเซลล การควบคุมการเกิดโรคจากจุลินทรีย

ดวยสารสื่อสัญญาณระหวางเซลล ไมโครไบโอม กรณีศึกษาทาง

การเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

932-455  จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม                   3(2-3-4) 

 Environmental Microbiology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-051 จุลชีววิทยา,932-052 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   

932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม              3((3)-0-6 

             Environmental Microbiology 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 932-003 จุลชีววิทยา, 932-004 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 ชนิดของจุลินทรีย  การแยกและตรวจวิเคราะห

ชนิดจุลินทรียในสิ่งแวดลอม บทบาทและความสัมพันธของ

จุลินทรียในสิ่งแวดลอม บทบาทของจุลินทรียท่ีเก่ียวของกับ

การยอยสลายสารปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

             การศึกษาไมโครไบโอมในสิ่งแวดลอม การเพาะเลี้ยง

และการควบคุม ความสัมพันธของจุลินทรียกับสิ่งแวดลอม การ

ใชจุลินทรียทางสิ่งแวดลอมในมิติตางๆ ในดานการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การบําบัดของเสีย การเปลี่ยน

ของเสียเปนพลังงานและผลิตภัณฑ เทคนิคทางจุลชีววิทยาและ

ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห และการเพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการ 

ท้ังแบคทีเรีย รา และสาหราย การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับ

การทํางาน 

932-400    หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตร         1-3(x-y-z) 

               และเทคโนโลยีการเกษตร  

               Special Topics in Agricultural  

               Science and Technology 

               หัวขอพิเศษท่ีทันสมัยและนาสนใจทางเทคโนโลยี 

การผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสตัวและเทคโนโลยีทางจุลินทรีย 

932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีจุลินทรีย    1-3(x-y-z) 

            Special Topics in Microbial Technology 

            หัวขอพิเศษท่ีทันสมัยและนาสนใจทางเทคโนโลยีทาง

จุลินทรีย 

4. รายวิชาใหม 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน           2((2)-0-4)   

     The King’s Philosophy and Sustainable Development 

     ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และเปาหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

หลักการทรงงาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตรพระราชา และการพัฒนาอยางยั่งยืน และ

การวิเคราะหการนําศาสตรพระราชาไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีระดับบุคคล องคกรธุรกิจหรือชุมชนในระดับทองถ่ิน 

และระดับประเทศ  

     Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of 

sufficiency; work principles, understanding and development of the King’ s wisdom and 

sustainable development; an analysis of application of the King’s wisdom in the area of interest 

including individual, business or community sectors in local and national level    

(หมายเหตุ : การวัดและประเมินผลเปนระดับคะแนน) 

 

001-103 ไอเดียสูความเปนผูประกอบการ       1((1)-0-2)    

     Idea to Entrepreneurship  

     การเปนผูประกอบการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทํา

แนวคิดธุรกิจดวยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม 

     Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey 

for business opportunity analysis; using business models with modern business tools 
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935-001  ประโยชนเพ่ือนมนุษย          1((1)-0-2) 

             Benefit of Mankinds 

     การทํากิจกรรมเชิงบูรณาการองคความรู  เนนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง

งาน หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา เพ่ือประโยชนสังคมและประโยชนเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง     

     The Integrative activities for gaining knowledge are emphasizing on the philosophy 

of sufficiency economy and apply to its principles of job,principles of understanding, accessibility 

and development, for thebenefit of society and the benefit of mankind  

 

935-002  รูรอด ปลอดภัย        1((1)-0-2) 

    Life Safety 

    แนวคิด หลักการ การปฐมพยาบาลเบื้องตน การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ และการชวยชีวิตข้ัน

พ้ืนฐาน การชวยชีวิตโดยการปมหัวใจ การฝกปฏิบัติการปฐมพยาบาล การปฏิบัติในสถานการณ  

    Concepts and principles of first aid; patient transportation and basic life support, 

Cardiopulmonary resuscitation (CPR), first aid practice; simulation based first aid training 

 

935-003 ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21   2((2)-0-4) 

    Life Skills for Citizens of the 21st Century 

    ทักษะชีวิตท่ีมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน การเมืองการบริหารปกครอง หนาท่ีพลเมือง                    

ทักษะทางสังคม และกฎหมายเบื้องตนในชีวิตประจําวัน  

    Essential Life skills for everyday life; politics and governance; citizenship; social 

skills and basic laws for everyday life 

  

935-004 วิทยาการสมัยใหมและโลก      2((2)-0-4) 

    Modern Science and the World 

              การศึกษา  สถานการณ และการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสังคม         

การปองกันและแกไขปญหาสังคมท่ีเกิดจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

    Studying situations and social, economic, politics and environmental changes, 

impacts of modern science and technology; application of science and technology in social 

development; preventing and solving social problems derived from science and technology  

 

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ        2((2)-0-4) 

     Information Technology 
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             เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมและแนวโนมในอนาคต องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

องคประกอบของคอมพิวเตอรและอุปกรณ ตอพวง  ทักษะดิจิ ทัล การประยุกต ใช เทคโนโลยีสมัยใหม                     

การใชงานบนอินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมาย

คอมพิวเตอร              

     Modern and trend of information technology; components of information System; 

computer system and devices; digital skills; application of modern information technology; 

security of data and information; utility of internet and online social network; computer ethics 

and laws 

 

935-006 คิดเปน คิดสนุก        2((2)-0-4) 

     Intelligent Thinking 

     ตรรกะแหงความคิด สนุกคิดรอบดาน  คิดคํานวณในชีวิตประจําวัน การตัดสินใจเชิงความคิด 

     Logic of thinking, systematic thinking, calculation in daily life, conceptual decision 

 

935-007 สนุกคิด         2((2)-0-4) 

    Smart Thinking 

    กระบวนการคิดและวางแผน การเขาใจปญหา การแกไขปญหาและนําแนวทางมาทดสอบและ

พัฒนา บนพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาดกระบวนการคิดและวางแผน การเขาใจปญหา  การแกไขปญหา

และนําแนวทางมาทดสอบและพัฒนา บนพ้ืนฐานการใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด 

    Thinking process and planning; problem understanding; problem solving and test 

solutions; based on intelligible use of technology 

 

935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน     2((2)-0-4) 

   Everyday English Conversations 

   การแยกแยะเสียงตางๆ ในภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ  ใน

ชีวิตประจําวัน การสนทนาเก่ียวกับการเรียนและอาชีพในอนาคต   

      Classification of different English sounds; English conversations in various daily life 

situations; talking about study and future careers 

 

935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    2((2)-0-4) 

     Everyday English Reading and Writing 

    ทักษะการอานภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน การอานขอความสั้นๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐาน                    

ทักษะการเขียนเบื้องตน และการเขียนยอหนาสั้นๆ  
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    Basic reading skills in English; reading short passages; short story reading; basic 

sentence structures; basic writing skill and short paragraph writing 

  

935-010 การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ     2((2)-0-4) 

     Effective English Communication 

    ทักษะภาษาอังกฤษท่ีจําเปนสําหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาการฟงเพ่ือจับใจความสําคัญและ

รายละเอียด กลวิธีการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ ทักษะการเขียนยอความไวยากรณภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน ชนิด

ของคํา คําศัพทวิชาการเพ่ือใชในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน  

    Essential English skills for undergraduate study; listening for gist and details; 

reading strategies for the comprehension of main ideas; summarizing skills; basic English 

grammatical structures; parts of speech; academic vocabulary for higher education 

 

935-011 ภาษาไทยและการส่ือสาร        2((2)-0-4) 

     Thai and Communication 

      การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีถูกตองเหมาะสม คุณธรรมและจริยธรรมในการใชภาษา ทักษะ

การใชภาษาท้ังการฟง การพูด การอานและการเขียนอยางมีประสิทธิภาพ นําความรูไปประยุกตใชสื่อสาร                           

ในชีวิตประจําวัน  

      Thai for effective communication; language use morals and ethics; effective 

listening, speaking, reading and writing skills; ability to apply the language knowledge to everyday 

communication 

 

935-029 ชีวิตท่ีดี         3((3)-0-6)   

     Happy and Peaceful Life  

    ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเขาใจและยอมรับความแตกตาง                     

และความหลากหลาย การทํางานอยางเปนทีม การอยูรวมกันอยางสันติ ทักษะการสื่อสารและการแกปญหาอยาง

สรางสรรคในสังคมพหุลักษณ  

    Various multi cultures, happiness of life, understanding and acceptance of the 

difference and variousness, team work, live in peace, communication skills and creative solving 

the problems in multiple pattern society    

 

 

 

 

กลุมวิชาพ้ืนฐานเกษตร 
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932-101 ทักษะชางเกษตร 1(0-3-0) 

             Farm Shop Skills 

 การบํารุงรักษา เครื่องยนตขนาดเล็ก ระบบน้ํา ระบบไฟในฟารม สรางระบบโรงเรือนขนาดเล็ก 

การใชเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตรอยางถูกวิธี การใชอุปกรณเครื่องมือในฟารม 

 Maintenance farm machines, water system, electricity system, housing; proper 

handling of agricultural machine and equipment  

 

932-201 การดูแลพืชและสัตวเบ้ืองตน      3((2)-3-4) 

Plant and Animal Sanitation  

การปองกันและกําจัดแมลง วัชพืช และสัตวศัตรูพืชเบื้องตน การผลิตสัตวเศรษฐกิจเบื้องตน การ

สุขาภิบาลสัตว สัตวและแมลงพาหะนําโรค พิษจากสารเคมีทางการเกษตร การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการ

ทํางาน 

Preliminary protection and control insect, weed and animal pests; basic economic 

animal production; animal sanitation; animal and insect vectors; toxic of agricultural chemicals; 

work integrated learning  

 

932-203 ดินและปุย 3((2)-3-4) 

   Soil and Fertilizer 

    การจําแนกดิน ความอดุมสมบูรณของดิน การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหธาตุอาหารในดิน การ

ฟนฟูและการปรับปรุงดิน ปุยเคมี และปุยอินทรีย การใชปุยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตปุย

ในฟารม 

Soil identification, soil fertility, soil sampling and nutrients analysis, soil 

improvement, chemical and organic fertilizers, using of fertilizers for increase of agricultural 

products, production technology of farm fertilizers 

 

932-204 หลักและวิธีการสงเสริมการเกษตร 2((2)-0-4) 

 Principles and Methods of Agricultural Extension 

 แนวคิดและหลักการดําเนินงานสงเสริมการเกษตร กระบวนการเรียนรู การติดตอสื่อสารเพ่ือการ

ถายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล การสงเสริมแบบยั่งยืน การสงเสริมเปรียบเทียบสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีทางการเกษตร กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของกลุมเปาหมาย วิธีการใชสื่อในการทอดเทคโนโลยีทาง

การเกษตร  

 Concept, meaning, philosophy and principles of agricultural extension, learning 

and communication processes for the transfer of technology. Program planning and evaluation 
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for sustainable agricultural extension, comparative extension work, agricultural information and 

technology.  Innovation and adoption process for target audience.  Media communication for 

technology transfer. 

 

 

932-205 ชีววิทยาของเซลล 3((3)-0-6) 

 Cell Biology 

 องคประกอบของเซลล การทํางานของออรแกเนลลและเยื่อหุมเซลล ความสําคัญของสารชีว

โมเลกุลภายในเซลล การสรางและการไหลของพลังงาน เมแทบอลิซึมและการเจริญเติบโต วัฏจักรของเซลล การสง

สัญญาณขอมูลภายในเซลล การตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก และการเปลี่ยนแปลงชีวเคมีและสรีรวิทยาของ

สิ่งมีชีวิต พันธุศาสตรโมเลกุลพ้ืนฐานและการควบคุมการแสดงออกของยีน เทคโนโลยีสมัยใหมในการศึกษาระดับ

เซลล 

 Cell structure and function of organelles and membranes; importance of 

biomolecules; energy flow; cell metabolism and developmental integration; cell cycles; signal 

reception and transduction, cell responding to external stimuli; changes in biochemistry and 

physiology; basic molecular genetics and regulation of gene expression; modern technology in 

cell studies 

 

932-206 จุลินทรียเพ่ือการเกษตร 3((2)-3-4) 

  Microbiology for Agriculture 

 การคัดแยกแบคทีเรียพีจีพีอาร คุณสมบัติและกลไกของพีจีพีอารตอการสงเสริมการเติบโตพืช 

หลักการผลิตสารชีวภัณฑ มาตรฐานและความปลอดภัย จุลินทรียในการผลิตปุยหมัก การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี  

การบําบัดสารมลพิษทางการเกษตรดวยจุลินทรีย จุลินทรียในทางเดินอาหารสัตว การประยุกตใชจุลินทรียในการ

ผลิตสัตว  

 PGPR bacterial isolation; properties and mechanism of PGPR on plant growth 

promoting; principles of bio-stimulant production; standard and biosafety of bio-stimulant; 

biological control; microorganisms in composting process; bioremediation in agriculture; 

microorganisms in the animal digestive tract; application of microorganism in animal production 

 

932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร    3((2)-3-4) 

 Agricultural Product Processing and Value added  

 หลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหารเพ่ือการยืดอายุการเก็บรักษา การหมัก 

การใชความรอน กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
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 Principle of agricultural product processing; food preservation for prolonging 

storage time; fermentation processing; thermal processing; processes of agricultural product 

development for value adding 

 

932-302 มาตรฐานสินคาเกษตร 2((2)-0-4) 

   Standard of Agricultural Products 

 มาตรฐานการปฏิบัติ ท่ีดีทางการเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติ ท่ี ดีของโรงงานอุตสาหกรรม 

มาตรฐานและความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตร มาตรฐานและขอกําหนดการเกษตรเพ่ือการสงออก 

 Good agricultural practice (GAP) ; good manufacturing practice (GMP) ; standards 

and safety for agricultural products; standards and requirements for exportation of agricultural 

products 

 

932-303 การพัฒนาผูประกอบการและการตลาดเกษตร 3((3)-0-6) 

 Entrepreneur Development and Agricultural Marketing 

 การนําเขาและการสงออกสินคาเกษตร สินเชื่อทางการเกษตร ผูประกอบการรายยอย                        

การวางแผนธุรกิจ การทําบัญชีเบื้องตน การสงเสริมการขาย การขายสินคาออนไลน 

 Import and export of agricultural products agricultural credit, SME, business 

planning, basic accounting, marketing promotion, online marketing 

 

932-304 สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

 Statistics and Agricultural Research Methodology 

 หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบสุมตลอด แผนแบบสุมบล็อกสมบรูณแผนแบบลาตินสแควร 

แผนแบบซอนใน ขอสมมติในการวิเคราะหความแปรปรวน การแปลงขอมูล การทดลองแบบท่ีมีหลายตัว ประกอบ 

แผนแบบสปลิตพลอต การวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

 Principles of experimental designs, completely randomized design, randomized 

complete block design, Latin square design, nested design, assumptions underlying the analysis 

of variance, transformation of data, multifactor experiments, split-plot design, analysis of 

covariance 

 

932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 3((2)-3-4) 

 Innovation for Agricultural Productivity 

 แนวคิดในการสรางนวัตกรรม การคิดอยางสรางสรรค วิธีการไปสูนวัตกรรม นวัตกรรมทางดาน

การผลิตพืช สัตว และจุลินทรีย การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแมนยํา 
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  Innovation concept, creativity, steps to innovation; innovation in plant, animal and 

microbial production; application of IT for agriculture, smart farming, precision agriculture 

 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 

 

932-301 การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร    3((2)-3-4) 

 Agricultural Product Processing and Value added  

 หลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหารเพ่ือการยืดอายุการเก็บรักษา การหมัก 

การใชความรอน กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

 Principle of agricultural product processing; food preservation for prolonging 

storage time; fermentation processing; thermal processing; processes of agricultural product 

development for value adding 

 

932-320 เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไมใชดิน 3((2)-3-4) 

             Soilless Culture Technology 

 ประวัติ ความหมาย และความสําคัญของการปลูกพืชโดยไมใชดิน ระบบการปลูก การจัดการและ

การวางแผนการปลูกพืชไมใชดิน ปจจัยทางสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ วัสดุ และอุปกรณสําหรับการปลูกพืชโดยไม

ใชดิน ธาตุอาหารพืช การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบปลูกพืชโดยไมใชดิน 

 Introduction to soilless culture, history and meaning; culture systems, 

management and planning of soilless culture; environmental factors and materials for soilless 

culture; preparation of plant nutrient in soilless culture 

 

932-420 การจัดการของเสียทางการเกษตร 3((3)-0-6) 

 Waste Management in Agriculture 

 การจัดการของเสียทางการเกษตรเบื้องตน ชนิดและปริมาณของเสียทางการเกษตร ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม กฎหมายและขอบังคับในเรื่องการจัดการของเสียทางการเกษตรในประเทศไทย หลัก 3 R reduce 

reuse และ recycle การบําบัดของเสียทางการเกษตร น้ําเสีย และการกําจัดของเสียโดยระบบชลประทาน                   

ของเสียอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร ผลกระทบของการเกษตรสมัยใหมตอน้ํา ดินและอากาศ การพัฒนาเพ่ือ

ความยั่งยืนทางการเกษตร 

 Introduction to waste management in agriculture, type of agricultural waste, amount and 

volume, impact of agricultural waste on environment, laws and regulations of Thailand for waste 

management in agriculture, reduce, reuse and recycle, the three R’s, for waste management, 

mechanical biological treatment of agricultural waste, waste water and disposal of waste by 
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irrigation, hazardous waste in agriculture: agrochemicals, environmental impact of modern 

agriculture on water, soil and air, sustainable development in agriculture. 

 

 

วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

 

932-441 การดูแลสัตวเล้ียงในบาน       3((2)-3-4) 

  Pets Care 

  ชนิดของสัตวเลี้ยง ชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตวเลี้ยงแตละชนิด การควบคุมและการฝกบังคับ

สัตว การเลี้ยงดูและการควบคุมปองกันโรค  สุขอนามัยของสัตวและคน มีการศึกษาในฟารม หรือนอกสถานท่ี 

  Types of pets, biology and behavior of each pet, animal control and training, 

parenting and controlling diseases, animal and human hygiene, education on the farm or outside 

 

วิชาเอกเทคโนโลยีจุลินทรีย 

 

932-250 ชีววิทยาแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส     3((2)-3-4) 

  Biology of Bacteria and Actinomycetes 

  ชีววิทยาของแบคทีเรียและแอคติโนมัยซีส สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี การเลี้ยงเชื้อ การจัด

หมวดหมูและจําแนกชนิดโดยวิธีทางชีวเคมีและวิธีทางชีวโมเลกุล รวมถึงความสําคัญของแบคทีเรียและแอคติโนมัย

ซีสทางดานการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรม การแพทยและเทคโนโลยีชีวภาพ 

  Biology of bacteria and actinomycetes, morphology, physiology, biochemistry, 

cultivation, classification and identification by biochemical and molecular biology method 

including important in agriculture, food, industrial, medical and biotechnology 

 

 

932-251  ชีววิทยาของราและยีสต       3((2)-3-4) 

  Biology of Yeast and Fungi 

สัณฐานวิทยา การจําแนกหมวดหมู สรีรวิทยา วิวัฒนาการ ประโยชนและโทษของรา และยีสต 

Morphology, classification, physiology, phylogeny, advantages and disadvantages 

of fungi and yeast 

 

932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและชีวภัณฑเกษตร     3((2)-3-4) 

  Bacterial Technology and Biopesticide 
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เทคโนโลยีแบคทีเรียท่ีเก่ียวของกับการเกษตร การควบคุมทางชีวภาพ อาหารสัตว แบคทีเรีย               

ท่ีสําคัญตอดินและธาตุอาหารพืช สารแมทาบอไลทจากแบคทีเรีย การพัฒนาชีวภัณฑ มาตรฐานชีวภัณฑ ภาวการณ

ตลาดของชีวภัณฑ  

Bacterial technology in agriculture; biological control, animal feed, importance of 

bacteria for soil fertility and plant nutrition, bacterial metabolites, and biological control agent 

from bacteria, principle for biopesticide product, biopesticides regulations, situation of 

biopesticide  

 

932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและชีวภัณฑเกษตร     3((2)-3-4) 

  Fungi and Yeast Technology and Biopesticide 

เทคโนโลยีรา และ ยีสต ท่ีเก่ียวของกับการเกษตร การควบคุมทางชีวภาพ อาหารสัตว ราท่ีสําคัญ

ตอดินและธาตุอาหารพืช ไมคอรไรซา สารแมทาบอไลทจากรา ชีวภัณฑจากราและยีสต  

  Fungi and yeast technology in agriculture; biological control, animal feed, 

importance of fungi for soil fertility and plant nutrition, mycorrhiza, fungal metabolites, and 

biological control agent from fungi and yeast 

 

932-365 การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี   3((2)-3-4) 

Biological Control of Plant Disease 

ขอดีและขอจํากัดของการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี ไมโครไบโอมในพืช การแสวงหาและการ

คัดเลือกเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ การเพ่ิมประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ กลไกการเปนปฏิปกษตอเชื้อสาเหต ุ            

โรคพืช การแขงขันกับจุลินทรียอ่ืน สารตอตานเชื้อสาเหตุโรคพืช เอนไซมยอยผนังเซลล การเปนเชื้อปรสิต การเพ่ิม

การเจริญเติบโตของพืช ความตานทานแบบชักนํา การครอบครองสวนของพืช การมีชีวิตรอด รูปแบบและวิธีการ

นําไปประยุกตใช การฝกปฏิบัติเชิงบูรณาการกับการทํางาน 

  Advantages and disadvantages of plant disease biocontrol; microbiome in plant; 

isolation and screening; increasing efficacy of antagonistic microorganisms; mechanisms of 

antagonism; competitions; antimicrobial agents; cell wall lytic enzymes; parasitism; plant growth 

promotion; induced resistance in plants; plant colonization; survival ability; formulations 

 

 

 

 

 

5. รายวิชาท่ีเทียบเทากันระหวางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

936-001   ทักษะการสื่อสาร                     3(3-0-6) 935-023 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ     2((2)-0-4) 

936-002   การฟง-พูดภาษาอังกฤษ            3(3-0-6)  935-024 การเลาเรื่องโดยใชภาษาอังกฤษ  2((2)-0-4) 

936-003   การอาน-เขียนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 935-009 การอานเขียนภาษาอังกฤษ            2((2)-0-4) 

              ในชีวิตประจําวัน                                                         

936-004   ภาษาอังกฤษวิชาการ    3(3-0-6) 935-020 ภาษาอังกฤษวิชาการ  2((2)-0-4) 

936-005   ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน            3(3-0-6) 935-026 ภาษาอังกฤษในท่ีทํางาน               2((2)-0-4) 

925-001   ทักษะชีวิต    3(3-0-6) 935-003 ทักษะชีวิตสําหรับความเปนพลเมือง 2((2)-0-4) 

              ในศตวรรษท่ี 21  

925-004   สุขภาวะกายและจิต   3(2-2-5) 935-029 ชีวิตท่ีด ี  3((3)-0-6) 

932-001   กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1              1(0-0-3) 001-102 ศาสตรพระราชากับการพัฒนา        2((2)-0-4) 

              ท่ียั่งยืน    

925-002   กฎหมายในชีวิตประจําวัน          3(3-0-6) 935-027 กฎหมายในชีวิตประจําวัน             2((2)-0-4) 

925-003   เอเชียศึกษา    3(3-0-6) 935-028   เอเชียศึกษา                             2((2)-0-4) 

934-001   คณิตศาสตรและสถิติในชีวิต   3(3-0-6) 

 ประจําวัน 

  934-011   หลักคณิตศาสตร                       3((3)-0-6) 

934-002   คอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี   3(2-2-5) 

 สารสนเทศ 

935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ  2((2)-0-4) 

934-011   หลักคณิตศาสตร    3(3-0-6)   934-011   หลักคณิตศาสตร                3((3)-0-6) 

937-021   หลักเคมี   2(2-0-4) 937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย   3((3)-0-6) 

937-022   ปฏิบัติการหลักเคมี   1(0-3-0) 937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย    1(0-3-0)                                                                                                   

921-011   ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ          3(3-0-6)   921-019   ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ              3(2-3-4) 

921-012   ปฏิบัติการฟสิกสวิทยาศาสตร      1(0-3-0) 

 ชีวภาพ  

921-019   ฟสิกสวิทยาศาสตรชีวภาพ              3(2-3-4) 

932-071   หลักชีววิทยา    2(2-0-4) 932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร  4((3)-3-6) 

932-072   ปฏิบัติการหลักชีววิทยา               1(0-3-0) 932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร  4((3)-3-6) 

937-013   เคมีอินทรีย    3(3-0-6) 937-027 หลักเคมีและเคมีอินทรีย   3((3)-0-6) 

937-014   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย    1(0-3-0) 937-028 ปฏิบัติการหลักเคมีและเคมีอินทรีย     1(0-3-0) 

932-051   จุลชีววิทยา   3(3-0-6) 932-003 จุลชีววิทยา  3((3)-0-6) 

932-052   ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    1(0-3-0) 932-004 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา    1(0-3-0) 

932-274   พันธุศาสตร   3(3-0-6) 932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร  4((3)-3-6) 

932-275  ปฏิบัติการพันธุศาสตร    1(0-3-0) 932-001 ชีววิทยาและพันธุศาสตร  4((3)-3-6) 

937-018   ชีวเคมีพ้ืนฐาน   3(2-3-4) 937-018 ชีวเคมีพ้ืนฐาน                             3(2-3-4) 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ.  2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

926-433   ธุรกิจและการจัดการสินคาเกษตร     3(3-0-6) 932-301   การแปรรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิต     3((2)-3-4) 

              ทางการเกษตร   

  

926-372   การจัดการธุรกิจฟารม    3(3-0-6) 932-303   การพัฒนาผูประกอบการ              3((3)-0-6) 

              และการตลาดเกษตร                                                                                                                                             

932-100   ปฏิบัติงานฟารม 1   1(0-3-0) 932-100 ปฏิบัติงานฟารม    1(0-3-0) 

932-302   วิธีวิจัยทางการเกษตร   3(2-3-4) 932-304   สถิติและวิธีวิจัยทางการเกษตร  3((2)-3-4) 

932-210   การจัดการทรัพยากรดิน            3(2-3-4) 932-312 การจัดการทรัพยากรดิน  3((2)-3-4) 

932-211   พฤกษศาสตร   3(2-3-4) 932-313 พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช  3((2)-3-4) 

932-212   สรีรวิทยาพืช   3(2-3-4)  932-313 พฤกษศาสตรและสรีรวิทยาพืช  3((2)-3-4) 

932-213   เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช   3(2-3-4) 932-311 เทคโนโลยีและการจัดการผลิตพืช  3((2)-3-4) 

932-300   สัมมนา    1(0-2-1) 932-305 สัมมนา    1(0-2-1) 

932-310   อารักขาพืช   3(2-3-4) 932-310   อารักขาพืช    3(2-3-4) 

932-311   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช           3(2-3-4) 932-314 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  3((2)-3-4) 

932-312   หลักพันธุวิศวกรรมพืช   3(2-3-4) 932-421 การถายยีนในพืช  3((2)-3-4) 

932-313  การผลิตพืชเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 932-411  การพัฒนาผลิตภัณฑจากพืช           3((2)-3-4) 

              เพ่ือชุมชนและการตลาด   

932-314   เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช    3(2-3-4) 932-410 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช   3((2)-3-4) 

932-315   การปรับปรุงพันธุพืช   3(2-3-4) 932-315 การปรับปรุงพันธุพืช  3((2)-3-4) 

932-400   หัวขอพิเศษทางเทคโนโลย ี           1-3(x-y-z) 

              การเกษตร  

932-427  หัวขอพิเศษทางเทคโนโลย ี            1-3(x-y-z) 

             การผลิตพืช                                                                                                        

932-417   การผลิตพืชโดยใชเทคโนโลยสีมัยใหม 3(2-3-4)  932-400 นวัตกรรมการเพ่ิมผลผลิต              3((2)-3-4) 

              ทางการเกษตร                                                                                                       

932-451   การจัดการของเสียทางการเกษตร   3(3-0-6) 932-420 การจัดการของเสียทางการเกษตร  3((3)-0-6) 

932-230   สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 1     3(2-3-4) 932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว  3((2)-3-4) 

932-232   หลักโภชนศาสตรและ                   3(2-3-4) 

              การใหอาหารสัตว                                                      

932-330 หลักโภชนศาสตรและ                  3((2)-3-4) 

              การใหอาหารสัตว   

932-233   สุขศาสตรสัตว    3(3-0-6) 932-332 สุขศาสตรสัตว  3((3)-0-6) 

932-300   สัมมนา    1(0-2-1) 932-305 สัมมนา    1(0-2-1) 

932-330    พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ                                                                                

                                                           3(3-0-6) 

932-335 พันธุศาสตรสัตวและการปรับปรุงพันธุ  

                                                         3((3)-0-6) 

932-331   เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก         3(2-3-4)  932-333 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก  3((2)-3-4) 
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932-441   พันธุวิศวกรรมสัตว   3(2-3-4) 932-344 พันธุวิศวกรรมสัตว  3((2)-3-4) 

932-333   เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุสัตว   3(2-3-4) 932-342 เทคโนโลยีการสืบพันธุสัตว  3((2)-3-4) 

932-334   เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว   3(2-3-4) 932-337 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว  3((2)-3-4) 

932-335   เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม   3(2-3-4) 932-334  เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อและโคนม  3((2)-3-4)                                              

932-336   เทคโนโลยีการผลิตสุกร            3(2-3-4) 932-336 เทคโนโลยีการผลิตสุกร  3((2)-3-4) 

932-337   เทคโนโลยีการผลิตแพะ   3(2-3-4) 932-347 เทคโนโลยีการผลิตแพะ  3((2)-3-4) 

932-400   หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและ 1-3(x-y-z)

เทคโนโลยีการเกษตร  

932-442 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลย ี           1-3(x-y-z) 

              การผลิตสัตว   

932-430   สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว 2     3(2-3-4) 932-331 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว  3((2)-3-4) 

932-431   โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง        3(2-3-4) 932-341 โภชนศาสตรสัตวเค้ียวเอ้ือง   3((2)-3-4) 

932-432   เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว     3(3-0-6) 932-345 เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว  3((3)-0-6) 

932-433   เทคโนโลยีการจัดการของเสีย           3(3-0-6) 

              จากการเลี้ยงสัตว                                               

932-348  เทคโนโลยีการจัดการของเสีย         3((3)-0-6) 

              จากการเลี้ยงสัตว                              

932-434 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว  3(3-0-6) 932-346 การจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว3((3)-0-6) 

932-435   เทคโนโลยีเนื้อสัตว                  3(3-0-6) 932-338 เทคโนโลยีเนื้อสัตว  3((3)-0-6) 

932-439   เทคโนโลยีการฆาสัตว   3(3-0-6) 932-343 เทคโนโลยีการฆาสัตว  3((3)-0-6) 

932-442   การเลี้ยงผึ้ง   3(3-0-6) 932-440 การเลี้ยงผึ้ง  3((3)-0-6) 

932-251   การประยุกตใชจุลินทรีย                 3(2-3-4) 

              ทางการเกษตร 1                             

932-354 เทคโนโลยีแบคทีเรียและ               3((2)-3-4) 

              ชีวภัณฑเกษตร  

932-252   การประยุกตใชจุลินทรีย                 3(2-3-4) 

              ทางการเกษตร 2                                         

932-355 เทคโนโลยีรา ยีสตและ                 3((2)-3-4) 

              ชีวภัณฑเกษตร   

932-300   สัมมนา   1(0-2-1) 932-305 สัมมนา    1(0-2-1) 

932-352   พันธุวิศวกรรมเบื้องตน   3(2-3-4) 932-353 พันธุวิศวกรรมเบื้องตน  3((2)-3-4) 

932-353   จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม       3(2-3-4) 932-351 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  3((2)-3-4) 

932-450   ชีววิทยาของเห็ด   3(2-3-4) 932-360 วิทยาศาสตรของเห็ด  3((2)-3-4) 

932-455   จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม   3(2-3-4)  932-363 จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดลอม  3((3)-0-6) 

932-400   หัวขอพิเศษทางวิทยาศาสตรและ   1-3(x-y-z) 

              เทคโนโลยีการเกษตร                                 

932-366 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลย ี           1-3(x-y-z) 

              จุลินทรีย                                      

932-301  ฝกงาน                   ไมนอยกวา 300 ชั่วโมง 932-300   ฝกงาน 2                ไมนอยกวา 300  ชั่วโมง 

932-403   สหกิจศึกษา 1   1(1-0-2) 932-403  สหกิจศึกษา  1  1((1)-0-2) 

932-404 สหกิจศึกษา 2 6(0-36-0) 932-404  สหกิจศึกษา  2  6(0-40-0) 

932-401   โครงงานนักศึกษา  1   1(0-3-0) 932-401  โครงงานนักศึกษา  1   1(0-3-0) 
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932-402 โครงงานนักศึกษา 2 6(0-18-0) 932-402  โครงงานนักศึกษา  2  6(0-18-0) 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฎ 

 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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