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คํานํา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ปพุทธศักราช 2565 โดยการปรับปรุง จากปพุทธศักราช 

2560 ซึ่งไดบูรณาการศาสตรรวมกัน 3 หลักสูตร ไดแก (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร ปพุทธศักราช 

2555 (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร ปพุทธศักราช 2555 และ (3)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาประมง ปพุทธศักราช 2555 เพ่ือใชในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการปรับปรุงหลักสูตรไดพิจารณาถึง

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรดานความมั่นคง ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนมีความเก่ียวของกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยฯ โดยตรงท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติท่ีมีทักษะวิชาชีพ ความรูและ

คุณธรรม และตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน  

หลักสูตรฉบับน้ีประกอบดวย วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสตูร แผนการจัดการเรียนการ

สอน คําอธิบายรายวิชา และ แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ท้ังน้ีไดอิงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และรางมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือชวยใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพและผลิตบัณฑิต

อยางมีคุณภาพตอไป 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

หมวดท่ี 1 

ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก 25531961102043 

1.2 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

1.3 ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agriculture 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

2.1 ช่ือเต็มภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 

2.2 ช่ือยอภาษาไทย วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

2.3 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Agriculture) 

2.4 ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.Sc. (Agriculture) 

3.  วิชาเอก  

- พืชศาสตร 

- สัตวศาสตร 

- เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

132  หนวยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

ปริญญาตรี 4 ป  

5.2 ประเภทของหลักสูตร  

- หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3  ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาท่ีเปนนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีมีสมรรถนะการใชภาษาไทยในระดับดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน    

ไมมี 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

6.2 เปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 เปนตนไป 

6.3 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เม่ือการประชุม 

ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2564 

6 .4 ไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม 

ครั้งท่ี 168 (ก.ย. 64) วันท่ี 23 กันยายน 2564 

6.5 ไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเก่ียวกับวิชาการ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนางานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เม่ือการประชุม ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 

2564 

6 .6  ได รั บอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ทย าลั ย เ ทค โน โลยี ร าชม งคลล านน า  เ ม่ื อกา รป ร ะชุ ม  

ครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 

6.7  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)    

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2567  

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1  รับราชการ เปนนักวิจัย นักวิชาการ หรือนักวิทยาศาสตร ในสถาบันการศึกษา สถาบันการ

วิจัยหรือในหนวยงานตาง ๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวของกับทางการเกษตร 

8.2  พนักงานหรือเจาหนาท่ีในธุรกิจบริษัทหรือสถานประกอบการทางการเกษตร หรือดาน

เครื่องมือวิทยาศาสตรและเคมีภัณฑเกษตรท่ีเก่ียวของ เชน ฝายจัดซ้ือ ฝายการขาย ฝายบริการวิชาการและ

สงเสริมการขาย เปนตน 
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8.3  พนักงานหรือเจาหนาท่ีในภาคอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเก่ียวของ เชน ฝายควบคุมการผลิต ฝาย

จัดหา/จัดซ้ือวัตถุดิบ ฝายควบคุมคุณภาพ ฝายประกันคุณภาพ ฝายบําบัดและงานสิ่งแวดลอม ฝายตรวจ

วิเคราะหในหองปฏิบัติการ ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน 

8.4  ประกอบอาชีพสวนตัวอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจดานเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและเคมีภัณฑเกษตร เปนตน 

8.5  ศึกษาตอในระดับสูงข้ึนทางดานเกษตรศาสตรหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

มทร.ลานนา ลําปาง วิชาเอกพืชศาสตร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นายกุลวิชญ  พานิชกุล วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม          2552 ผูชวยศาสตราจารย 

 355990012xxxx วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม      2548  

2 นางสุมิตรา สุปนราช กษ.ม. (สงเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2547 รองศาสตราจารย 

 354990011xxxx วท.บ. (พืชศาสตร) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 2530  

3 นางสาวเมทินี นาคดี วท.ม. (วิทยาศาสตรการเกษตร)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  2560 อาจารย 

 165040012xxxx วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557  

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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มทร.ลานนา ลําปาง วิชาเอกสัตวศาสตร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวปยมาสฐ  ตัณฑเจริญรัตน Ph.D. (Sciences) Massey University, New Zealand 2556 ผูชวยศาสตราจารย 

 363010049xxxx วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม          2545  

  วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม      2541  

2 นายนิรันดร  กองเงิน วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2536 ผูชวยศาสตราจารย 

 352030037xxxx วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2531  

3 นายวรวุธ  ชัยเนตร 

340990084xxx 

Dr. sc. agr. (Animal Breeding 

and  Animal Genetic) 

Georg-August- University of 

Goettingen, Germany  

2544 ผูชวยศาสตราจารย 

  วท.ม. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2536  

  วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2530  

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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มทร.ลานนา ลําปาง วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางพรพิมล  จุลพันธ 

367030108xxxx 

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

วท.บ. (สัตวศาสตร-ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2545 

2532 

ผูชวยศาสตราจารย 

2 นายสมเกียรติ  ตันตา 

352120028xxxx 

วท.ม. (การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ลานนา 

2556 

 

2548 

อาจารย 

 

3 นายเรืองพันธุ ทรัพยมี 

480990000xxxx 

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2549 

2535 

อาจารย 

 

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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มทร.ลานนา พิษณุโลก วิชาเอกพืชศาสตร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางพรวิภา สะนะวงศ 

365010017xxxx 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)  

ทษ.บ. (พืชไร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ 

2539 

2534  

อาจารย 

2 นายพรเทพ เกียรติดํารงกุล 

365010078xxxx 

 

ปร.ด. (พันธุศาสตร) 

วท.ม. (พันธุศาสตร)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2562 

2545 

2539 

ผูชวยศาสตราจารย 

3 นางสาวสุจริตพรรณ  บุญมี 

154990017xxxx 

Ph.D. (Agricultural and Applied 

Bioresource Science – 

Allelopathy) 

M.S. (Agriculture – Plant 

Biochemistry) 

วท.ม. (โรคพืช) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

Ehime University, Japan 

 

 

Kagawa University, Japan 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2563 

 

 

2560 

 

2556 

2554 

อาจารย 

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี   
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มทร.ลานนา พิษณุโลก วิชาเอกสัตวศาสตร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวณวรรณพร  จริารัตน 

364060001xxxx 

วท.ม. (เกษตรศาสตร) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2545 

2540 

อาจารย 

2 นางสาวอุษณียภรณ  สรอยเพ็ชร 

353990027xxxx 

ปร.ด. (สัตวศาสตร) 

วท.ม. (สัตวศาสตร) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2559 

2550 

2547 

อาจารย 

3 นายอัษฏาวุธ  สนั่นนาม 

365990034xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการเกษตร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการเกษตร) 

วท.บ. (สัตวศาสตร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 

2557 

2552 

2548 

อาจารย 

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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มทร.ลานนา พิษณุโลก วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางจารวี  เลิกสายเพ็ง 

393030028xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (สัตวศาสตร-ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ     

2541 

2535 

ผูชวยศาสตราจารย 

2 นายประวัติ  ปรางสุรางค 

380130095xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรเกษตร) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2547 

2536 

อาจารย 

3 นางสาวรุงระวี ทองดอนเอ 

373020007xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการประมง) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2556 

2548 

2544 

อาจารย 

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี  
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มทร.ลานนา นาน วิชาเอกพืชศาสตร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวอภิรยา  เทพสุคนธ 

155990000xxxx 

วท.ด. (พืชสวน) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2554 

2548 

อาจารย 

2 นางปราโมทย ทิมขํา 

370060008xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการเกษตร พืช

ศาสตร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการเกษตร) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2556 

 

2549 

2532 

ผูชวยศาสตราจารย 

3 นางสาวปทมา  จันทรเรือง 

171050006xxxx 

ปร.ด. (โรคพืช) 

วท.ม. (โรคพืช) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2563 

2555 

2551 

อาจารย 

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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มทร.ลานนา นาน วิชาเอกสัตวศาสตร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวรัชนี  บัวระภา 

342090114xxxx 

ปร.ด. (สัตวศาสตร) 

วท.ม. (สัตวศาสตร)  

วท.บ. (วิทยศาสตรสุขภาพสัตว) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล คณะ

เกษตรศาสตรบางพระ 

2557 

2546 

2540 

อาจารย 

2 นางสาวสุธาทิพย  ไชยวงศ 

355070005xxxx 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2550 

2547 

อาจารย 

3 นายกฤษณะธร สินตะละ 

565089000xxxx 

วท.ม. (สัตวศาสตร)  

วท.บ. (สัตวศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะ

เกษตรศาสตรบางพระ 

2550 

2540 

อาจารย 

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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มทร.ลานนา นาน วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ 

ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นายอมรชัย  ลอทองคํา 

346990023 xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการประมง) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2551 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย 

2 นายเอกชัย ดวงใจ 

333050126 xxxx 

ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2558 

2548 

2544 

ผูชวยศาสตราจารย 

3 นางสาวเชาวลีย  ใจสุข 

355090002 xxxx 

ปร.ด. (วาริชศาสตร) 

วท.ม. (วาริชศาสตร) 

วท.บ. (วาริชศาสตร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 

2551 

2544 

อาจารย 

หมายเหตุ : ลําดับท่ี 1 คือหัวหนาหลักสูตรในแตละพ้ืนท่ี 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประเทศไทย

จึงกําหนดแผนการพัฒนาเพ่ือกาวไปสู “ประเทศไทย 4.0” ในแผนการพัฒนานี้ ระบบเกษตรกรรมถูก

กําหนดใหเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสูการเกษตรสมัยใหม ท่ีเนนการ

บริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองสามารถเปนท้ังเกษตรกรผูประกอบการ ดวย

การเพ่ิมมูลคาจากความรูดานเกษตร อาหารและเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาว จึงวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรนี้ เพ่ือผลิตกําลังคนเขาสูภาคการผลิตเกษตร ท่ีมีทักษะในการบูรณาการความรูดาน

การเกษตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอยางรวดเร็วจนคนสวนใหญ ในสังคมปรับตัวเองไมทัน 

ท้ังนี้ก็เพราะแตเดิม สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญอยูในชนบทท่ีมีการทํานาและการ

เพาะปลูกเปนอาชีพหลัก การผลิตเปนแบบพอพียงใหพอมีพอกิน ไมไดผลิตอยางใหญโตเพ่ือสงออกไป

คาขายกับตางประเทศ จึงไมมีความจําเปนในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีแตอยางใด แตในปจจุบันสังคม

ดังกลาวเปลี่ยนมาเปนสังคมอุตสาหกรรม ท่ีมุงหวังผลิตสิ่งตาง ๆ เพ่ือสงออกไปขายนอกประเทศ การผลิต

ผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงแตเดิมผลิตเพ่ือเลี้ยงตัวเอง ดวยเทคโนโลยีงาย ๆแบบดั้งเดิม ก็เปลี่ยนมา

เทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 มีการผลิตเปนจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีกาวหนาทันสมัยเขามาชวย มี

การใชท่ีดิน อยางกวางขวาง เกิดการรุกล้ําปาสงวน และการทําลายสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง การผลิต

แบบท่ีเปนแบบเกษตรอุตสาหกรรมท่ีจําเปนตองใชเงินทุน กําลังคน และเทคโนโลยีเพ่ือใหการเกษตรนั้น

ประสพความสําเร็จ 

การเปลี่ยนแปลงท้ังหลายนั้นปรากฏตามสถานการณท้ังในอดีต ปจจุบันและอนาคต ซ่ึงมีการ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมโลกเหมือนกับ คลื่นลูกท่ีสาม (The Third Wave) ดังนี้ 

คลื่นลูกท่ี 1 สังคมเกษตรกรรม 
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คลื่นลูกท่ี 2 สังคมอุตสาหกรรม 

คลื่นลูกท่ี 3 สังคมแหงเทคโนโลยีเริ่มตนราวค.ศ.1955 จนกระท่ังถึงปจจุบัน จัดวาเปนยุคแหง

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับการตอยอดทางความรูอยางสูง มีการพัฒนาดาน

คอมพิวเตอร เครือขายการสื่อสารและการคมนาคม ทําใหขอมูลขาวสารแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว 

รวมท้ังสินคา ผูคนและการบริการ มีการเชื่อมโยงและสงอิทธิพลตอกันและกัน โดยมีเครื่องชี้วัดความยิ่งใหญ

และความม่ังค่ังของประเทศ คือความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของประเทศและอํานาจในการเขาถึงการ

ใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร ดังนั้น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความกาวหนาถึงข้ันกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง รวดเร็ว (Disruptive technology) วิทยาการเหลานั้นไดตอยอดและบูรณาการ

เปนความรูและนวัตกรรมทางการเกษตร จึงมีความจําเปนในสังคมไทยปจจุบันและอนาคต หมายความถึง

เกษตรกรในยุคนี้และอนาคต ตองรูและสามารถเลือกใชเทคโนโลยีหริอนวัตกรรมเหลานั้น มาบูรณาการเพ่ือ

การเกษตรไดอยางเหมาะสม ดังนั้น หลักสูตรเกษตรศาสตร จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงใหสามารถผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีจําเปนดังกลาวสูสังคมไทย 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

12.1.2 จัดใหมีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ ทําหนาท่ีกํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาใหเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการณปจจุบัน 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีพันธกิจจัดการศึกษาเฉพาะดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(เกษตรศาสตร) นี้ จะผลิตทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรท่ีทันสมัยไปเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและตอยอดเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรได สามารถเปนผูประกอบการและ

สรางระบบบริหารจัดการท่ีดีในธุรกิจเกษตรท่ีเก่ียวของ และมุงสูการพ่ึงพาตนเอง 

13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

ไมมี 
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หมวดท่ี 2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร    

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

มุงสรางและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ สูการเปนผูประกอบการในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความเชี่ยวชาญ มีทักษะทางวิชาชีพ ท่ีสามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไป

พัฒนาดานการเกษตร ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ใหการศึกษาและสงเสริมความรูเพ่ือสราง

กําลังคนท่ีมีความสามารถในการพัฒนาและใชเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร หรือศาสตรท่ีเก่ียวของ 

ตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจท้ังทางดานอุตสาหกรรมเปาหมาย โมเดลเศรษฐกิจใหมของ

ประเทศ ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการประยุกตใชความรู

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตาง ๆ ในการพัฒนาและแกปญหาดานการเกษตร โดยคํานึงถึงการ

ใชทรัพยากรทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางคุมคา เพ่ือยกระดับ

ความสามารถการแขงขันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน     

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงานดานการเกษตร รวมท้ังมีจิตสาธารณะ มีภาวะผูนํา และทํางานเปนทีมได 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถพัฒนาและใช

เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเหมาะสมทางการเกษตร คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ บูรณาการความรูท่ีไดไปใชให

เกิดประโยชนตอตนเอง และสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

เกษตรศาสตร ให เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยให

ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม ทั น ส มั ย

สอดคลองกับการพัฒนากําลังคน

เ ข า สู ต ล า ด แ ร ง ง า น ต า ม

ยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศไทย และ 

ความตองการของหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน 

- ดําเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร 

- จัด ทํารายงานผลการประ เ มิน

หลักสูตร (มคอ.7) และนําผลท่ีไดมา

ใ ช ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า

หลักสูตร 

- นําผลการประเมินภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิตและการประเมินจาก

ผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการมา

ใชในการพัฒนาหลักสูตร 

 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเ มินหลักสูตร 

(มคอ.7) 

- รายงานผลการประเมินภาวะการมีงาน

ทําและรายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจตอความรูความสามารถใน

การทํางานของบัณฑิต จากนายจาง 

สถานประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

- พัฒนานักศึกษาโดยจัดรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนโดย

สงเสริมการพัฒนาทักษะของ

นั ก ศึ ก ษ า โ ด ย เ น น ทั ก ษ ะ ใน

ศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะ

วิชาชีพของนักศึกษา 

- จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ

พัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

โดยใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริ ง 

(Hand’s on) 

- สงเสริมการจัดการเรียนการสอนให

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแกไข

ปญหาและพัฒนาการเกษตรได 

- จัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรท่ี 

เนนทักษะการเรียนรู 5 ดานตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา   

กิจกรรมเพ่ิมทักษะการเรียนรู ใน

ศตวรรษท่ี 21  และกิจกรรมการ

แขงขันทักษะวิชาชีพ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศในการ

คนควาขอมูล รวมถึงการจัดหาวัสดุ

ฝกและครุภัณฑเพ่ือฝกทักษะและ

เ พ่ิ ม พู น ส ม ร ร ถ น ะ วิ ช า ชี พ ข อ ง

นักศึกษา 

- มคอ.3 และ มคอ.4 

- มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

- รายงานความพึงพอใจของการจัด

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- รายงานความพึงพอใจของผูเรียนตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

- รายงานผลการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- พัฒนาบุคลากรให มีความรู  

ความเชี่ยวชาญในการจัดการ

เรียนรู การทําวิจัยและการพัฒนา

ทักษะใหมทางวิชาชีพ 

- สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร

สามารถจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ได เชน โครงการฝกอบรมทักษะการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 โดยใชสื่อการ

สอนผานแอพพลิเคชั่นตางๆ 

- สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร

เขารวมโครงการฝกอบรมทักษะทาง

วิชาชีพตางๆ ท่ีจัดโดยหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย

และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ

เพ่ือเขาสูการกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

- โครงการฝกอบรมท่ีเพ่ิมทักษะการ

จัดการเรียนรูแกบุคลากร 

- รายงานผลการปฏิบัติงานและการ

ป ร ะ เ มิ นผลก า ร ปฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

บุคลากร 

- การประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา 

- จํานวนผลงานทางวิชาการของภายใน

หลักสูตร 
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ใชระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง 1 ภาค

การศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยฯ อาจเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ซ่ึงเปน

ภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละ

รายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูรอนได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการ              

ประจําคณะ ใชระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาให

เทากับภาคการศึกษาปกต ิ

 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกติในระบบทวิภาค  

“ไมมี” 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน  

2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1    ตามวัน – เวลาราชการปกติ 

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 

2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2       ตามวัน – เวลาราชการปกติ 

ตั้งแตเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ 

2.1.3 ภาคฤดูรอน       ตามวัน – เวลาราชการปกติ 

ตั้งแตเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา   

การรับนักศึกษาตองใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และขอบังคับ มทร.ลานนาท่ีประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้ 

2.2.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6  ทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเทา หรือ

สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา  
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2.2.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือ

เทียบเทา และ/หรือสําเร็จการศึกษาระดับท่ีสูงกวาเขาศึกษาในภาคปกติ โดยใชวิธีการเทียบโอนหนวยกิตตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาท่ีประกาศเพ่ิมเติม 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   

2.3.1 ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนท่ีมีรูปแบบแตกตางไป

จากเดิมท่ีคุนเคย มีสังคมกวางข้ึน ตองดูแลตนเองมากข้ึน มีกิจกรรมท้ังการเรียนในหองและกิจกรรมเสริม

หลักสูตรท่ีนักศึกษา ตองแบงเวลาใหเหมาะสม 

2.3.2 เนื่องจากนักศึกษามาจากหลากหลายสถาบัน จึงทําใหมีความรูพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน เชน 

ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และดานการเกษตร 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา ในขอ 2.3  

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 

2.4.2 มอบหมายหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทําหนาท่ีสอดสองดูแล ตักเตือน  

ใหคําปรึกษา แนะนํา 

2.4.3 มีคณะกรรมการอาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือแกอาจารยท่ีปรึกษา จัดกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการดูแลนักศึกษา เชนวันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารย วันพบผูปกครอง การติดตาม

การเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 จากอาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจําเปน เปนตน 

2.4.4 อาจารยท่ีปรึกษาทําหนาท่ีแนะแนวการเรียน เชน การจับประเด็นจากการอานหนังสือ การ

จดโนต การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ใหแกนักศึกษาท่ีมีปญหา และขอความ

ชวยเหลือ 

2.4.5 จัดใหมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาแรกเขาถาจําเปน เชน โครงการปรับปรุงความรู

พ้ืนฐานกอนเรียน การอบรมเพ่ิมพูนความรูเฉพาะดานวิชาชีพ เปนตน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 270 270 270 270 270 

ชั้นปท่ี 2  270 270 270 270 

ชั้นปท่ี 3   270 270 270 

ชั้นปท่ี 4    270 270 

รวม 270 540 810 1,080 1,080 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   270 270 

 
หมายเหตุ: 1 ตารางแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาท้ังหลักสูตรคือจํานวนรวมในการ

รับนักศึกษา 

    2.พ้ืนท่ีสามารถรับนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง 

รับนักศึกษาท้ังหมด 90 คน แบงเปนแตละวิชาเอก 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

สาขาวิชาเอกพืชศาสตร 

ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   30 30 
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จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร 

ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   30 30 

 

  

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

สาขาวิชาเอกเพาะเล้ียง

สัตวน้ํา 

ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   30 30 
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2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก 

รับนักศึกษาท้ังหมด 90 คน แบงเปนแตละวิชาเอก 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

สาขาวิชาเอกพืชศาสตร 

ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   30 30 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร 

ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   30 30 

  

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

สาขาวิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   30 30 
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2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน 

รับนักศึกษาท้ังหมด 90 คน แบงเปนแตละวิชาเอก 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

สาขาวิชาเอกพืชศาสตร 

ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   30 30 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร 

ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   30 30 

 

จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

สาขาวิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2  30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3   30 30 30 

ชั้นปท่ี 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

จํานวนนักศึกษา  

ท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

   30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท)   

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาธรรมเนียมการศึกษา 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 47,500 50,000 52,500 55,000 57,500 

รวมรายรับ 61,500 64,000 66,500 69,000 71,500 

 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)   

รายละเอียด 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

เงินเดือน 11,780 12,369 12,987 13,637 14,319 

คาวัสด ุ 7,200 7,560 7,938 8,335 8,752 

คาใชสอย 9,000 10,000 10,500 11,025 11,576 

คาตอบแทน 4,440 4,444 4,666 4,900 5,144 

คาจางชั่วคราว 4,104 4,183 4,392 4,612 4,842 

เงินอุดหนุน - - - -   

สาธารณูปโภค 3,100 3,255 3,417 3,587 3,766 

รายจายอ่ืนๆ - - - - - 

รวม 39,624 41,811 43,900 46,096 48,399 

2.7 ระบบการศึกษา 

          แบบชั้นเรียน 

          แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

          แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

          แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

          แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 

          อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551  และขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีประกาศเพ่ิมเติม       
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร      132 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              30  หนวยกิต 

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนวยกิต 

1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต 

1.2) กลุมวิชาสุขภาพ   3 หนวยกิต 

1.3) กลุมวิชาบูรณาการ   9 หนวยกิต 

2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก   6 หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร       3 หนวยกิต 

2.2) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       3 หนวยกิต 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ      96   หนวยกิต 

1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    43 หนวยกิต 

1.1) พ้ืนฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 21 หนวยกิต 

1.2) พ้ืนฐานวิชาชีพทางเกษตรศาสตร 22 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาชีพบังคับ  41 หนวยกิต 

1.1) วิชาเอกพืชศาสตร 41 หนวยกิต 

1.2) วิชาเอกสัตวศาสตร 41 หนวยกิต 

1.3) วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 41 หนวยกิต 

3) กลุมวิชาชีพเลือก   12 หนวยกิต 

1.1) วิชาเอกพืชศาสตร 12 หนวยกิต 

1.2) วิชาเอกสัตวศาสตร 12 หนวยกิต 

1.3) วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 12 หนวยกิต 

3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี              6   หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต    

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 12 หนวยกิต 

             1) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 9 หนวยกิต  

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 English for Everyday Communication 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน    3(3-0-6) 

 English for Working Skills 

       2) กลุมวิชาภาษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต  

GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Arts of Using Thai Language 

  1.2 กลุมวิชาสุขภาพ จํานวน 3 หนวยกิต 

  GEBHT601  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  3(2-2-5) 

Activities for Health 

  1.3 กลุมวิชาบูรณาการ จํานวน 9 หนวยกิต   

GEBIN701  กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6)  

 Problem Solving and Thinking Process  

GEBIN702  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  

 Innovation and Technology  

GEBIN703  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 

 Art of Living 

2) วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 6 หนวยกิต โดยใหเลือกจากกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร, 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาละ 3 หนวยกิต 

 2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ใหเลือกศึกษาจํานวน 3 หนวยกิต จากรายวิชา

ตอไปนี้  

GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Necessary Information Technology in Daily Life 

GEBSC302  มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern of Concept and Scientific Techniques 
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GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 

  และการสรางนวัตกรรม  

 Scientific Methods for Research and Innovation 

GEBSC304  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Science for Health 

                         GEBSC305     สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน                      3(3-0-6) 

 Environment and Sustainable Development 

GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life 

GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6)

 Statistics and Basic Data Analysis 

  2.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต 

จากรายวิชาตอไปนี้  

GEBSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Life and Social Skills Development 

GEBSO502  ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6)

 Introduction to Thai Politics, Society and Economy 

GEBSO503  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Human Relations 

GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6)

 Human Potential Development and Positive Psychology 

GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Citizenship 

GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Cultural and Creative Economy 

GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม 3(3-0-6) 

 Psychology of organizational Management  

                     in Modern world 

GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Man and Ethics in 21st Century 
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3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ   96   หนวยกิต           

1)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 43 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

1.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 21 หนวยกิต  

มีรายวิชาตอไปนี้ 

FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 

Physics in Agriculture 

3(2-3-5) 

 

FUNSC204 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 

3(2-3-5) 

 

FUNSC205 เคมีอินทรีย 

Organic Chemistry 

3(2-3-5) 

FUNSC208 ชีวเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Biochemistry 

3(2-3-5) 

FUNSC301 ชีววิทยา 

Biology 

3(2-3-5) 

FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

General Microbiology 

3(2-3-5) 

FUNMA118 สถิตแิละคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 

Statistics and Mathematics for Agriculture 

3(3-0-6) 

1.2 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางเกษตรศาสตร จํานวน 22 หนวยกิต มีรายวิชาตอไปนี้ 

BSCAG001 

 

เกษตรท่ัวไป 

General Agriculture 

3(2-3-5) 

 

BSCAG002 

 

ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

Basic Skills for Agriculture 

1(0-3-1) 

 

BSCAG006 พันธุศาสตรทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3(2-3-5) 

BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร 

Experimental Designs for Agriculture 

3(2-3-5) 

BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร 

Agribusiness Management 

3(3-0-6) 

BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟารมอัจฉริยะ 

Innovation for Smart Farming Management 

3(1-6-4) 
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BSCAG013 ทักษะชางเกษตร และเครื่องทุนแรงฟารม 

Farm Shop Skills and Farm Machinery 

3(1-6-4) 

BSCAG014 การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

Agricultural Technology Transfer and Extension 

3(2-3-5) 

 

2)  กลุมวิชาชีพบังคับ 41 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

2.1  วิชาเอกพืชศาสตร  41  หนวยกิต  ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCAG010 

 

ปฐพีวิทยาเบื้องตน 

Principles of Soil Science 

3(2-3-5) 

BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 1 

Practical Skills in Plant Science 1 

1(0-3-1) 

BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 2 

Practical Skills in Plant Science 2 

1(0-3-1) 

BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 3 

Practical Skills in Plant Science 3 

1(0-3-1) 

BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 4 

Practical Skills in Plant Science 4 

1(0-3-1) 

BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช 

Plant Physiology 

3(2-3-5) 

BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 

Plant Propagation Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG107 การปรับปรุงพันธุพืช 

Plant Breeding 

3(2-3-5) 

BSCAG601 ผูประกอบการฟารมพืช 

Crops Farm Entrepreneur 

3(2-3-5) 

BSCAG602 มาตรฐานการผลิตทางพืช 

Standards for Crops Production 

3(2-3-5) 

BSCAG603 วัชพืชและการควบคุม 

Weeds and Their  Controls 

3(2-3-5) 

 

BSCAG604 โรคพืชและการควบคุม 

Plant Diseases and Their Controls 

 

3(2-3-5) 
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BSCAG605 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม 

Insect Pests and Their Controls 

3(2-3-5) 

 

BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ํา 

Plant Climate and Water Management 

3(2-3-5) 

BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร 

Seminar in Plant Science 

1(0-3-1) 

BSCAG115 ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร* 

Special Problems in Plant Science 

3(0-6-3)  

BSCAG116 ฝกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร* 

Internship in Plant Science 

3(0-40-0) 

BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร* 

Cooperative Education in Plant Science 

6(0-40-0) 

หมายเหตุ* ใหนักศึกษาเลือกศึกษากลุมปญหาพิเศษ หรือ กลุมสหกิจศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง คือ 

กลุมปญหาพิเศษ 1) ฝกงานทางวิชาชีพทางพืชศาสตร 3 หนวยกิตและปญหาพิเศษ 3 หนวยกิต 

กลุมสหกิจศึกษา 2) สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร 6 หนวยกิต 

2.2  วิชาเอกสัตวศาสตร  41  หนวยกิต  ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 

Anatomy and Physiology of Farm Animals 

 3(2-3-5) 

BSCAG202 การปรับปรุงพันธุสัตว 

Animal Breeding 

3(3-0-6) 

BSCAG203 การผลิตโคนม 

Dairy Cattle Production 

3(2-3-5) 

BSCAG205 การผลิตสุกร 

Swine Production 

3(2-3-5) 

BSCAG208 โภชนศาสตรสัตว 

Animal Nutrition 

3(2-3-5) 

BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

Animal Diseases and Sanitation 

3(2-3-5) 

BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1 

Practical Skills in  Animal Science 1 

 

1(0-3-1) 
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BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 2 

Practical Skills in Animal Science 2 

1(0-3-1) 

BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 3 

Practical Skills in Animal Science 3 

1(0-3-1) 

BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 4 

Practical Skills in Animal Science 4 

1(0-3-1) 

BSCAG215 ฝกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร * 

Job Internship in Animal Science  

3(0-40-0) 

BSCAG216 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร * 

Special Problems in Animal Science 

3(0-6-3) 

BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร * 

Cooperative Education in Animal Science 

6(0-40-0) 

BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร 

Seminar in Animal Science 

1(0-3-1) 

BSCAG252 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 

Poultry Production Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG253 มาตรฐานฟารมปศุสัตวและความปลอดภัยทางอาหาร 

Livestock Farm Standards and Food Safety 

3(3-0-6) 

BSCAG254 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว 

Feed Production Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG255 เทคโนโลยีการสืบพันธุและการผสมเทียมในปศุสัตว 

Animal Reproductive Technology and Artificial 

Insemination in Livestock 

3(2-3-5) 

หมายเหตุ* ใหนักศึกษาเลือกศึกษากลุมปญหาพิเศษ หรือ กลุมสหกิจศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง คือ 

กลุมปญหาพิเศษ 1) ฝกงานทางวิชาชีพทางสัตวศาสตร 3 หนวยกิตและปญหาพิเศษ 3 หนวยกิต 

 กลุมสหกิจศึกษา 2) สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร 6 หนวยกิต 

2.3  วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 41  หนวยกิต  ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

Aquatic Ecology 

3(2-3-5) 

BSCAG305 คุณภาพน้ําและการจัดการบอ 

Water Quality and Pond Management 

3(2-3-5) 
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BSCAG306 อาหารสัตวน้ํา 

Aquatic Animals Feed 

3(2-3-5) 

BSCAG310 คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

Quality of Aquatic Animals and Products 

3(2-3-5) 

BSCAG337 ชีววิทยาสัตวน้ํา 

Biology of Aquatic animals 

3(2-3-5) 

BSCAG338 กฎหมายประมง 

Fisheries Laws 

2(2-0-4) 

BSCAG339 เทคโนโลยีการเพาะพันธุสัตวน้ํา 

Aquatic Animals Breeding Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG340 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ํา 

Aquatic Animals Culture Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG341 โรคและการใชยารักษาโรคในสัตวน้ํา 

Diseases and Drugs Usage in Aquatic Animals 

3(2-3-5) 

BSCAG342 การจัดการฟารมและธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Farm and Business Management for Aquaculture 

2(2-0-4) 

BSCAG343 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Standard of Aquaculture 

2(2-0-4) 

BSCAG344 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 

Practical Skills in Aquaculture 1 

1(0-3-1) 

BSCAG345 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2 

Practical Skills in Aquaculture 2 

1(0-3-1) 

BSCAG346 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3 

Practical Skills in Aquaculture 3 

1(0-3-1) 

BSCAG347 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4 

Practical Skills in Aquaculture 4 

1(0-3-1) 

BSCAG348 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา * 

Special Problems in Aquaculture 

3(0-6-3) 

BSCAG349 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Seminar in Aquaculture 

1(0-3-1) 
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BSCAG350 ฝกงานทางวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา * 

Job Internship in Aquaculture 

3(0-40-0) 

BSCAG351 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา * 

Cooperative Education in Aquaculture 

6(0-40-0) 

หมายเหตุ* ใหนักศึกษาเลือกศึกษากลุมปญหาพิเศษ หรือ กลุมสหกิจศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง คือ 

กลุมปญหาพิเศษ 1) ฝกงานทางวิชาชีพทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3 หนวยกิต 

และปญหาพิเศษ 3 หนวยกิต 

กลุมสหกิจศึกษา 2) สหกิจศึกษาทางเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 6 หนวยกิต 

3)  กลุมวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  

3.1 วิชาเอกพืชศาสตร 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

ใหเลือกจากกลุมวิชาพืชศาสตรท่ัวไป 6 หนวยกิตและเลือกศึกษาจากกลุม

วิชาพืชไร หรือกลุมวิชาพืชสวน หรือกลุมวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 6 หนวยกิต 

3.1.1 กลุมวิชาพืชศาสตรท่ัวไป ใหเลือกศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต 

จากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

Seed Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

Plant Tissue Culture 

3(2-3-5) 

BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 

Post Harvest Technology  

3(2-3-5) 

BSCAG134 การปลูกพืชโดยไมใชดิน 

Soilless Culture 

3(2-3-5) 

BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝงตัวทางการเกษตร 

Embedded System Technology in Agriculture 

3(2-3-5) 

BSCAG631 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุย 

Soil and Fertilizer Management Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG632 เทคโนโลยีปญญาประดิษฐเพ่ือการผลิตพืช 

Artificial Intelligence Technology for Plant 

Production 

3(1-6-4) 

BSCAG633 เทคโนโลยีการผลิตพืชในสภาวะวิกฤติ 

Crop Production Technology in Critical State 

3(2-3-5) 
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3.1.2 กลุมวิชาพืชไร ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCAG141 พืชไรเศรษฐกิจ 

Economic Field Crops 

3(2-3-5) 

BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอาหาร 

Food Field Crops Production Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

Industrial Beverage Crops Production Technology  

3(2-3-5) 

BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมพลังงาน 

Industrial Energy Crops Production Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 

Para Rubber Production Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG641 เทคโนโลยีการผลิตกัญชง  กัญชา  กระทอม และ

ผลิตภัณฑ 

Hemp-Cannabis and Kratom Production 

Technology and Their Products 

3(2-3-5) 

3.1.3 กลุมวิชาพืชสวน ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก 

Vegetables Production Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG661 พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีการแปรรูป 

Medicinal Plants and Processing Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG662 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนประดับเพ่ือการคา 

Ornamental Horticulture Production 

Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG663 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 

Mushroom Production Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG664 เทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจ 

Economic Fruit Crops Production Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG665 เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน 

Greenhouse Plants Prodution Technology 

 

 

3(2-3-5) 
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3.1.4 กลุมวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

BSCAG160 ภูมิทัศนเบื้องตน 

Fundamental Landscape 

3(2-3-5) 

BSCAG161 

 

การจําแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช 

Classification of Plant Materials and Plant 

Selection 

3(2-3-5) 

BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน 

Landscape Maintenance 

3(2-3-5) 

BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน  

Landscape Design 

3(2-3-5) 

BSCAG164 การวางผังโครงการ 

Site Planning 

3(2-3-5) 

BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน 

Fundamental Geographic Information System 

3(2-3-5) 

BSCAG169 การสํารวจจากระยะไกล 

Remote Sensing 

3(2-3-5) 

 

3.2 วิชาเอกสัตวศาสตร 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

3.2.1 กลุมวิชาสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง   

BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว 

Biotechnology for Animal Production 

3(3-0-6) 

BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว 

Behavior and Animal Welfare  

3(3-0-6) 

 

3.2.2 กลุมวิชาปรับปรุงพันธุสัตว 

BSCAG222 การปรับปรุงพันธุสัตวเฉพาะทาง 

Animal Improvement for Special Purpose 

3(2-3-5) 

BSCAG223 การประกวดสัตวและการตัดสิน 

Animal Show and Judging 

3(2-3-5) 

 

3.2.3 กลุมวิชาการผลิตสัตว 

BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 

Beef Cattle and Buffalo Production 

 

3(2-3-5) 

 



36 

BSCAG225 การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 

Small Ruminant Production 

3(2-3-5) 

BSCAG226 ไขและผลิตภัณฑ 

Egg and Egg  Products 

3(2-3-5) 

BSCAG227 น้ํานมและผลิตภัณฑ 

Milk and Milk Products 

3(2-3-5) 

BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ 

Meat  and Meat Products 

3(2-3-5) 

BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว 

Animal  Waste Management 

3(2-3-5) 

BSCAG230 การจัดการฟารมสัตวปา 

Wildlife Farm Management 

3(3-0-6) 

BSCAG231 การจับบังคับสัตว 

Animal Handling and Restraint 

3(2-3-5) 

BSCAG232 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

Incubation and Hatchery Management 

3(2-3-5) 

BSCAG233 ฟารมผสมผสาน 

Integrated Farms  

3(2-3-5) 

BSCAG234 การผลิตปศุสัตวอินทรีย  

Organic Livestock Production 

3(2-3-5) 

BSCAG235 สัตวเลี้ยงเพ่ือนรัก 

Companion Animal  

3(3-0-6) 

BSCAG237 การจัดการฟารมสุกร 

Swine Farm Management  

3(2-3-5) 

BSCAG239 การจัดการสวนสัตวและสวนจัดแสดงสัตวน้ํา 

Zoological Park and Aquarium Management 

3(3-0-6) 

BSCAG256 จรรยาบรรณและกฎหมายเก่ียวของกับปศุสัตว 

Ethics and Livestock Laws 

3(3-0-6) 

BSCAG257 การผลิตสัตวปกในเชิงอุตสาหกรรม 

Industrial Poultry Production 

3(2-3-5) 

BSCAG258 การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเชิงพาณิชย 

Commercial Native Chicken Production 

 

3(2-3-5) 
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BSCAG259 การผลิตสัตวเศรษฐกิจทางเลือก 

Alternative Economic Animal Production 

3(3-0-6) 

BSCAG260 ผูประกอบการดานปศุสัตวยุคใหม  

Modern Livestock Entrepreneur  

3(3-0-6) 

BSCAG261 ผลิตภัณฑผลพลอยไดจากสัตว  

Products of Animal By-products 

3(2-3-5) 

BSCAG262 โลจิสติกสและหวงโซอุปทานในการผลิตสัตว  

Logistic and Supply Chain in Animal 

Production 

3(2-3-5) 

3.2.4 กลุมวิชาโภชนศาสตรสตัว 

BSCAG241 การวิเคราะหอาหารสัตว 

Feed Analysis 

3(2-3-5) 

BSCAG242 พืชอาหารสัตว 

Forage Crops 

3(2-3-5) 

BSCAG243 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม 

Ruminant Nutrition and Feeding 

3(3-0-6) 

BSCAG244 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก 

Poultry Nutrition and Feeding 

3(3-0-6) 

BSCAG245 โภชนศาสตรและการใหอาหารสุกร   

Swine Nutrition and Feeding 

3(3-0-6) 

3.2.5 กลุมวิชาสุขศาสตรสัตว 

BSCAG246 ปรสิตในสัตว 

Animal Parasitology 

3(2-3-5) 

BSCAG247 ยาและการใชยาสัตว 

Animal Drugs and Usage 

3(2-3-5) 

BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร 

Swine Diseases and Sanitation 

3(2-3-5) 

BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก 

Avian Diseases and Sanitation 

 

 

3(2-3-5) 
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3.2.6 กลุมวิชาเทคโนโลยีประยุกต 

BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการปศุสัตว 

Computer Application for Livestock 

3(2-3-5) 

BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร 

Information Technology for Animal Science 

3(2-3-5) 

 

3.3 วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล 

Marine Biology 

3(2-3-5) 

BSCAG322 สิ่งแวดลอมทางการประมง 

Fisheries Environment 

3(2-3-5) 

BSCAG323 แพลงกตอนวิทยา 

Planktonology 

3(2-3-5) 

BSCAG328 การใชยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Application of Drugs and Chemicals in 

Aquaculture 

3(2-3-5) 

BSCAG330 ฮอรโมนท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

Hormone in Aquaculture 

3(2-3-5) 

BSCAG335 การจดัการทรัพยากรประมง  

Fisheries Resources Management 

3(3-0-6) 

BSCAG352 อนุกรมวิธานของปลาทองถ่ิน  

Taxonomy of Local Fish 

3(2-3-5) 

BSCAG353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบ  

Frog Culture Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG354 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามและ

พรรณไมน้ํา 

Ornamental Aquaculture and Aquatic 

Plants Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG355 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง  

Coastal Aquaculture Technology 

3(2-3-5) 

BSCAG356 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง  

Shrimp Culture Technology 

3(2-3-5) 
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BSCAG357 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา  

Technology for Aquatic Animals 

Improvement 

3(2-3-5) 

BSCAG358 เทคโนโลยีการจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา  

Technology for Aquatic Animals Hatchery 

Management 

3(2-3-5) 

BSCAG359 ชุมชนสัมพันธและสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Community Relations and Promotion in 

Aquaculture 

3(2-3-5) 

BSCAG360 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

Environmental Impact Assessment for 

Aquaculture 

3(3-0-6) 

BSCAG361 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

Selected Topics in Aquaculture 

3(2-3-5) 

BSCAG362 การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน  

Integrated Aquaculture 

3(2-3-5) 

BSCAG363 เทคโนโลยีเพ่ือระบบฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

อัจฉริยะ  

Technology for Smart Aquaculture Farm 

3(2-3-5) 

BSCAG364 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Information Technology and Database 

System for Aquaculture 

3(2-3-5) 

BSCAG365 โลจิสติกสและหวงโซอุปทานสําหรับสัตวน้ํา  

Logistic and Supply Chain for Aquatic 

Animals 

3(2-3-5) 

BSCAG366 การเปนผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Entrepreneurship in Aquaculture 

3(2-3-5) 

BSCAG367 โลกทัศนทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

Observational Study on Aquaculture 

2(1-3-3) 
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3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชา

ท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

1. สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา หรือ 

2. สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ หรือ 

3. รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) ดังนี้ 

3.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

 English in the Digital World 

GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม    3(3-0-6) 

 English for Engineering 

GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 

 English for Business Career 

GEBLC109  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

GEBLC110  สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Japanese Conversation 

GEBLC111  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

GEBLC112  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Burmese 

GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 Report Writing and Presentation 

GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Literature 

GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Foreigners 
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3.2 กลุมวิชาสุขภาพ  

GEBHT602  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise for Health 

GEBHT603  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports for Health 

GEBHT604  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Recreation for Health Promotion 

 

3.3 กลุมวิชาบูรณาการ  

GEBIN704  สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย 3(3-0-6) 

 Aesthetics and Human Growth  
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3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดช่ัวโมงเรียน   
3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 

CCC  หมายถึง      อักษรยอช่ือปริญญา/อักษรยอช่ือหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

MM  หมายถึง      อักษรช่ือหลักสูตร/ช่ือกลุมวิชา 
G  หมายถึง      วิชาเอก แทนดวยตัวเลข 1 - 9   

XX  หมายถึง      ลําดับท่ีของวิชาในวิชาเอก แทนดวยตัวเลข 01 - 99  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 

 - กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร (LC) 

 1 : กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
 2 : กลุมวิชาภาษาไทย 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (SC) 

 3 : กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
 4 : กลุมวิชาคณิตศาสตร 

- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (SO) 

 5 : กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 - กลุมวิชาสุขภาพ (HT) 

   6 : กลุมวิชาสุขภาพ 

 - กลุมวิชาบูรณาการ (IN) 
   7 : กลุมวิชาบูรณาการ 

2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

MA : กลุมวิชาทางคณิตศาสตร 
SC : กลุมวิชาทางวิทยาศาสตร 

  3) BSC  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
AG : เกษตรศาสตร    

CT : เทคโนโลยีสารสนเทศ  
CS : วิทยาการคอมพิวเตอร 

   FM : เครื่องจักรกลเกษตร  

   FT : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
   FN : ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 

   LT : เทคโนโลยีภูมิทัศน 

4) G : วิชาเอก 
1 และ 6 : วิชาเอกพืชศาสตร 

2 และ 7 : วิชาเอกสัตวศาสตร 

3 และ 8 : วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
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3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจดัช่ัวโมงเรียน C (T – P – E) 
C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 

T หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 

P หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนคนควานอกเวลา  
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา  

3.1.5.1 แผนการศึกษาวิชาเอกพืชศาสตร  

ปการศึกษาท่ี 1 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (1) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (2) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (3) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (1) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (2) 3(3-0-6)  

FUNSC301 ชีววิทยา 

Biology 

3(2-3-5)  

BSCAG001 เกษตรท่ัวไป 

General Agriculture 

3(2-3-5)  

หนวยกิตรวม 21  
 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (4) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (5) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (6) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (7) 3(3-0-6)  

FUNSC204 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 

3(2-3-5)  

FUNMA118 สถิตแิละคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 

Statistics and Mathematics for Agriculture 

3(3-0-6)  

BSCAG002 ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

Basic Skills for Agriculture 

1(0-3-1)  

BSCAG013 ทักษะชางเกษตรและเครื่องทุนแรงฟารม 

Farm Shop Skills and Farm Machinery 

3(1-6-4)  

หนวยกิตรวม 22  
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ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (8) 3(3-0-6)  

FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 

Physics in Agriculture 

3(2-3-5)  

FUNSC205 เคมีอินทรีย 

Organic Chemistry 

3(2-3-5)  

BSCAG006 พันธุศาสตรทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3(2-3-5)  

BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟารมอัจฉริยะ 

Innovation for Smart Farming Management 

3(1-6-4)  

BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 1 

Practical Skills in Plant Science 1 

1(0-3-1)  

BSCAG605 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม 

Insect Pests and Their Controls 

3(2-3-5)  

BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร 

Agribusiness Management 

3(3-0-6)  

หนวยกิตรวม 22  
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

FUNSC208 ชีวเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Biochemistry 

3(2-3-5)  

FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

General Microbiology 

3(2-3-5)  

BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 2 

Practical Skills in Plant Science 2 

1(0-3-1)  

BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 

Plant Propagation Technology  

3(2-3-5)  

BSCAG602 มาตรฐานการผลิตทางพืช 

Standards for Crops Production 

3(2-3-5)  

BSCAG601 ผูประกอบการฟารมพืช 

Crops Farm Entrepreneur 

3(2-3-5)  

BSCAG604 โรคพืชและการควบคุม 

Plant Diseases and Their Controls 

3(2-3-5)  

หนวยกิตรวม 19  
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ปการศึกษาท่ี 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 
รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร 

Experimental Designs for Agriculture 

3(2-3-5)  

BSCAG014 การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

Agricultural Technology Transfer and Extension 

3(2-3-5)  

BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 3 

Practical Skills in Plant Science 3 

1(0-3-1)  

BSCAG107 การปรับปรุงพันธุพืช 

Plant Breeding 

3(2-3-5)  

BSCAG13X 

หรือ 

BSCAG63X  

กลุมวิชาชีพเลือก (พืชศาสตรท่ัวไป 1) 

Elective Subject (General Plant Science 1) 

3(T-P-E)  

BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องตน 

Principles of Soil Science 

3(2-3-5)  

XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี1 

Free Elective Subject 1 

3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 19  
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 4 

Practical Skills in Plant Science 4 

1(0-3-1)  

BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช 

Plant Physiology 

3(2-3-5)  

BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ํา 

Plant Climate and Water Management 

3(2-3-5)  

BSCAG603 วัชพืชและการควบคุม 

Weeds and Their  Controls 

3(2-3-5)  

BSCAG13X 

หรือ 

BSCAG63X  

กลุมวิชาชีพเลือก (พืชศาสตรท่ัวไป 2) 

Elective Subject (General Plant Science 2) 

  3(T-P-E) 

 

 

BSCAG14X 

หรือ 

BSCAG15X 

หรือ 

BSCAG64X 

หรือ 

BSCAG65X 

วิชาชีพเลือก (พืชไร/พืชสวน/เทคโนโลยีภูมิทัศน 1) 

Elective Subject 

(Agronomy/Horticulture/Landscape 

Technology 1) 

3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 16  
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ปการศึกษาท่ี 4 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวย

กิต 

รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร 

Seminar in Plant Science 

1(0-3-1)  

BSCAG115 ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร* 1 

Special Problems in Plant Science 

และ 

3(0-6-3)  

BSCAG14X 

หรือ 

BSCAG15X 

หรือ 

BSCAG64X 

หรือ 

BSCAG65X 

วิชาชีพเลือก (พืชไร/พืชสวน/เทคโนโลยีภูมิทัศน 2) 

Elective Subject 

(Agronomy/Horticulture/Landscape 

Technology 2) 

3(T-P-E)  

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 

Free Elective Subject 2 

3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม xx  

หมายเหตุ * 1 กรณี นักศึกษาเลือกเรียนวิชาฝกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร (BSCAG116) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา 
หนวย

กิต 

รหัสวิชาบังคับ

กอน 

BSCAG116 ฝกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร* 1 

Internship in Plant Science 

หรือ 

3(0-40-

0) 

 

BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร* 2 

Cooperative Education in Plant Science 

6(0-40-

0) 

 

หนวยกิตรวม xx  

หมายเหตุ * 2 กรณี นักศึกษาไมเลือกเรียนวิชาปญหาพิเศษทางพืชศาสตร (BSCAG115) 
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1.5.2 แผนการศึกษาวิชาเอกสัตวศาสตร 

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (1) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (2) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (3) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (1) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (2) 3(3-0-6)  

  FUNSC301 ชีววิทยา 

Biology 

3(2-3-5)  

BSCAG001 เกษตรท่ัวไป 

General Agriculture 

3(2-3-5)  

หนวยกิตรวม 21  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (4) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (5) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (6) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (7) 3(3-0-6)  

FUNSC204 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 

3(2-3-5)  

FUNMA118 สถิตแิละคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 

Statistics and Mathematics for Agriculture 

3(3-0-6)  

BSCAG002 ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

Basic Skills for Agriculture 

1(0-3-1)  

BSCAG013 ทักษะชางเกษตรและเครื่องทุนแรงฟารม 

Farm Shop Skills and Farm Machinery 

3(1-6-4)  

หนวยกิตรวม 22  
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ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (8) 3(3-0-6)  

FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 

Physics in Agriculture 

3(2-3-5)  

FUNSC205 เคมีอินทรีย 

Organic Chemistry 

3(2-3-5)  

BSCAG006 พันธุศาสตรทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3(2-3-5)  

BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟารมอัจฉริยะ 

Innovation for Smart Farming Management 

3(1-6-4)  

BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1 

Practical Skills in  Animal Science 1 

1(0-3-1)  

BACAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร 

Agribusiness Management 

3(3-0-6)  

หนวยกิตรวม 19  
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

FUNSC208 

 

ชีวเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Biochemistry 

3(2-3-5)  

FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

General Microbiology 

3(2-3-5)  

BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 

Anatomy and Physiology of Farm Animals 

3(2-3-5)  

BSCAG252 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 

Poultry Production Technology 

3(2-3-5)  

BSCAG253 มาตรฐานฟารมปศุสัตวและความปลอดภัยทาง

อาหาร 

Livestock Farm Standards and Food Safety 

3(3-0-6)  

BSCAG208 โภชนศาสตรสัตว 

Animal Nutrition 

3(2-3-5)  

BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 2 

Practical Skills in  Animal Science 2 

1(0-3-1)  

หนวยกิตรวม 19  
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ปการศึกษาท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร 

Experimental Designs for Agriculture 

3(2-3-5)  

BSCAG014 การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

Agricultural Technology Transfer and Extension 

3(2-3-5)  

BSCAG255 เทคโนโลยีการสืบพันธุและการผสมเทียมในปศุสัตว 

Animal Reproductive Technology and 

Artificial Insemination in Livestock 

3(2-3-5)  

BSCAG205 การผลิตสุกร 

Swine Production 

3(2-3-5)  

BSCAG254 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว  

Feed Production Technology 

3(2-3-5)  

BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

Animal Diseases and Sanitation 

3(2-3-5)  

BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 3 

Practical Skills in  Animal Science 3 

1(0-3-1)  

หนวยกิตรวม 19  

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCAG202 การปรับปรุงพันธุสัตว 

Animal Breeding 

3(3-0-6)  

BSCAG203 การผลิตโคนม 

Dairy Cattle Production 

3(2-3-5)  

BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 4 

Practical Skills in  Animal Science 4 

1(0-3-1)  

BSCAG2XX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E)  

BSCAG2XX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E)  

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 16  
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ปการศึกษาท่ี 4 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร 

Seminar in Animal Science 

1(0-3-1)  

BSCAG2XX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E)  

BSCAG2XX วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E)  

XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

BSCAG216 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร* 1 

Special Problems in Animal Science 

3(0-6-3)  

หนวยกิตรวม xx  
หมายเหตุ * 1 กรณี นักศึกษาเลือกเรียนวิชาฝกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร (BSCAG215)  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCAG215 ฝกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร* 1 

Job Internship in Animal Science 

หรือ 

3(0-40-0)  

BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร* 2 

Cooperative Education in Animal Science 

6(0-40-0)  

หนวยกิตรวม xx  
หมายเหตุ *2 กรณี นักศึกษาไมเลือกเรียนวิชาปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร (BSCAG216) 
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3.1.5.3 แผนการศึกษาวิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

 

ปการศึกษาท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (1) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (2) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (3) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (1) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (2) 3(3-0-6)  

  FUNSC301 ชีววิทยา 

Biology 

3(2-3-5)  

BSCAG001 เกษตรท่ัวไป 

General  Agriculture 

3(2-3-5)  

หนวยกิตรวม 21  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (4) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (5) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (6) 3(3-0-6)  

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (7) 3(3-0-6)  

BSCAG002 ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

Basic Skills for Agriculture 

1(0-3-1)  

FUNSC204 หลักเคมี 

Principles of Chemistry 

3(2-3-5)  

FUNMA118 สถิตแิละคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 

Statistics and Mathematics for Agriculture 

3(3-0-6)  

BSCAG013 ทักษะชางเกษตรและเครื่องทุนแรงฟารม 

Farm Shop Skills and Farm Machinery 

3(1-6-4)  

หนวยกิตรวม 22  
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ปการศึกษาท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (8) 3(3-0-6)  

FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 

Physics in Agriculture  

3(2-3-5)  

FUNSC205 เคมีอินทรีย 

Organic Chemistry 

3(2-3-5)  

BSCAG006 พันธุศาสตรทางการเกษตร 

Genetics for Agriculture 

3(2-3-5)  

BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟารมอัจฉริยะ 

Innovation for Smart Farming Management 

3(1-6-4)  

BSCAG337 ชีววิทยาสัตวน้ํา 

Biology of Aquatic animals 

3(2-3-5)  

BSCAG344 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 

Practical Skills in Aquaculture 1 

1(0-3-1)  

BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร 

Agribusiness Management 

3(3-0-6)  

หนวยกิตรวม 22  
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

FUNSC208 ชีวเคมีทางการเกษตร 

Agricultural Biochemistry 

3(2-3-5)  

FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

General Microbiology 

3(2-3-5)  

BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

Aquatic Ecology 

3(2-3-5)  

BSCAG305 คุณภาพน้ําและการจัดการบอ 

Water Quality and Pond Management 

3(2-3-5)  

BSCAG341 โรคและการใชยารักษาโรคในสัตวน้ํา 

Diseases and Drugs Usage in Aquatic 

Animals 

3(2-3-5)  

BSCAG338 กฏหมายประมง 

Fisheries Laws 

2(2-0-4)  

BSCAG345 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2 

Practical Skills in Aquaculture 2 

1(0-3-1)  

หนวยกิตรวม 18  
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ปการศึกษาท่ี 3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร 

Experimental Designs for Agriculture 

3(2-3-5)  

BSCAG014 การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

Agricultural Technology Transfer and 

Extension 

3(2-3-5)  

BSCAG339 เทคโนโลยีการเพาะพันธุสัตวน้ํา 

Aquatic Animals Breeding Technology 

3(2-3-5)  

BSCAG306 อาหารสัตวน้ํา 

Aquatic Animals Feed 

3(2-3-5)  

BSCAG340 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ํา 

Aquatic Animals Culture Technology 

3(2-3-5)  

BSCAG3XX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E)  

BSCAG346 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3 

Practical Skills in Aquaculture 3 

1(0-3-1)  

หนวยกิตรวม 19  

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCAG310 คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

Quality of Aquatic Animals and Products 

3(2-3-5)  

BSCAG343 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Standards of Aquaculture 

2(2-0-4)  

BSCAG347 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4 

Practical Skills in Aquaculture 4 

1(0-3-1)  

BSCAG3XX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E)  

BSCAG3XX วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E)  

XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี1 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม 15  
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ปการศึกษาท่ี 4 

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCAG350 ฝกงานทางวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Job Internship in Aquaculture 

หรือ 

3(0-40-0)  

BSCAG351 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา* 1  

Cooperative Education in Aquaculture 

6(0-40-0)  

หนวยกิตรวม xx  
หมายเหตุ * 1 กรณี นักศึกษาไมเลือกเรียนวิชาฝกงานทางวิชาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (BSCAG350) 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต รหัสวิชาบังคับกอน 

BSCAG342 การจัดการฟารมและธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Farm and Business Management for 

Aquaculture 

2(2-0-4)  

BSCAG348 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา* 2  

Special Problems in Aquaculture 

3(0-6-3)  

BSCAG349 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

Seminar for Aquaculture 

1(0-3-1)  

BSCAG3XX วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E)  

XXXXXXXX วิชาเลือกเสร ี2 3(T-P-E)  

หนวยกิตรวม xx  
หมายเหตุ * 2 กรณี นักศึกษาเลือกเรียนวิชาฝกงานทางวิชาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (BSCAG350) 
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   1.1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 English for Everyday Communication  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดาน

การฟง พูด อาน เขียน เพ่ือใชในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในบริบททางสังคมและ

วัฒนธรรมตางๆ 

Study vocabulary, expressions, and structures of English. Develop listening, 

speaking, reading, and writing skills in English, in order to communicate on 

daily basis, in accordance with social and cultural contexts. 

 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 Academic English  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ โดยเนนหลักการฟง การพูด การอาน 

การเขียน การสรุปความ และการนําเสนอในบริบททางวิชาการ  

Study vocabulary, expressions, and structures of English emphasized on 

principles of listening, speaking, reading, and writing. Practice summarizing 

and giving presentation in an academic context. 

 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน                                            3(3-0-6) 

English for Working Skills 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือการสื่อสารและการทํางานในสาขาวิชาชีพ 

Study English vocabulary, expressions, and structures used in professional 

development. Practice listening, speaking, reading, and writing skills in 

English in order to communicate and work in a professional context. 

 



61 

GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 

Arts of Using Thai Language 

3(3-0-6) 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารดวยการใชภาษาไทยอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการคิดอยางมีระบบรวมกับการสื่อสารอยางสรางสรรค โดยมีศิลปะในการฟง 

การอาน การพูด และการเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ใชภาษาไทยใน

ฐานะท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  

 Study formats and strategies for effective communication in Thai language. 

Develop systematic thinking and creative communication skill. Master the 

arts of listening, reading, speaking, and writing suitable for the 21st century 

skills.  

 

    1.2) กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ         3(2-2-5) 

 Activities for Health  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภค

และการควบคุมน้ําหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องตน วิทยาศาสตรการกีฬา สมรรถภาพ

ทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

 Study and Practice in enhancing knowledge relating to physical education 

and health; nutritional diet; consumption behavior and weight control; 

first aid; sport science; physical fitness. Create fitness training programs, 

and practice healthy exercise activities. 
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 1.3) กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) 

 Problem Solving and Thinking Process  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN101 กระบวนการคิดและการแกปญหา    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝกคิดแบบตางๆ ทักษะ

การคิดเพ่ือการแกปญหา หลักการใชเหตุผล การสรางแรงบันดาลใจ กระบวนการ

คิดและแกปญหาโดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สมัยใหมเปนกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and processes for developing 

different types of critical thinking, reasoning principles, and inspiration 

initiation. Practice problem-solving skills by applying local wisdom, 

Thai wisdom, modern innovation and technology as a case study. 

  

GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 

 Innovation and Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  กระบวนการสรางและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ

ระหวางมนุษย  กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลกระทบของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ฝกกระบวนการออกแบบนวัตกรรมท่ี

สอดคลองกับมนุษยในปจจุบัน  

 

 

Study social change and evolution of science and technology, process 

of creating and designing innovation and technology, the relationship 

between humans and innovation and technology, and the impact of 

innovation and technology on society and the environment.   Practice 

the process of designing innovations that are relevant to modern 

human life. 
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GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต     3(3-0-6) 

 Art of living   

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBIN103 ศิลปะการใชชีวิต  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับการบูรณาการศาสตรเพ่ือเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ

สังคมโลก มีจริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคม การตอตานทุจริตและคอรัปชั่น 

ทักษะการคิดเชิงระบบ รูเทาทันเทคโนโลยี การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปน

บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีพึงประสงค สามารถเรียนรูและวางแผนชีวิตท่ีเหมาะสมในสังคม

แหงการเรียนรู 

Study integration science to gain a better understanding of changes in 

Thai and global society, ethics, social responsibility, anti-corruption, and 

system thinking abilities. Acquire digital literacy skills and learn how to 

live an environmentally friendly life. Learn and plan a suitable life in 21st 

Century society 

 

     1.4) วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก 

          1.4.1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     

GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Necessary Information  Technology in Daily  Life  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครือขายอินเตอร เนต สื่อดิจิ ทัล สื่อสังคมออนไลน พาณิชย อิเล็กทรอนิกส  

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ปญญาประดิษฐ การใชเทคโนโลยีสื่อประสม และการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนเบื้องตน ความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กฎหมายการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

 study about definition, importance and components of information 

technology, the internet, digital media, social networking, e- commerce, 

internet of things (IOT), artificial intelligence (AI), multimedia technology 

and necessary application programs, internet threats and security and 

Computer - Related Crime Act B.E. 2550. 
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GEBSC302 มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern of Concept and Scientific Techniques  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับองคความรูทางวิทยาศาสตร ประเภทความรูทางวิทยาศาสตร 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะทางดานวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลทาง

วิทยาศาสตร การบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตรและวิธีคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพ่ือแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Study scientific knowledge, scientific process types, science skills, 

scientific data analysis, scientific principle integration, and Design 

Thinking to solve everyday problems  

 

GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Scientific Methods for Research and Innovation  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC104 การสรางกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

                                       เพ่ือทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางดานการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและสรุปผล  โดยใช

กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนในการนําทักษะ

ไปประยุกตใชในการวิจัยหรือสรางสรรคนวัตกรรม 

Study and practice skills in collecting, analyzing, and summarizing data 

using scientific methods and apply skills to research or innovation. 

 

GEBSC304  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ    3(3-0-6) 

 Science for Health  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC105 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตรสุขภาพและการพัฒนาวิทยาศาสตรดานสุขภาพ อาหาร

เพ่ือสุขภาพและสารปนเปอนในอาหาร การใชสารเคมีในชีวิตประจําวัน และ

ผลกระทบของสารเคมีตอสุขภาพ การใชเครื่องสําอางและเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือ

การดูแลสุขภาพ การใชยารักษาโรคเบื้องตน โรคสําคัญและโรคอุบัติใหม ท่ีมี

ผลกระทบทางสังคมและการปองกัน แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม  
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Study and Understand health science and health science development, 

healthy food and food contamination, daily chemical use and its effects 

on health, cosmetic use and modern health technology, the use of 

primary therapeutic drugs, major and emerging diseases with social 

implications and prevention, and holistic health promotion concepts. 

 

GEBSC305  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

 Environment and Sustainable Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC106 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา    

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศและความสัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน กฎหมายสิ่งแวดลอม

เบื้องตน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  

แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร การเลือกใชแหลงพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสีเขียว 

นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Study and Improve understanding of natural resources, environment, 

ecosystems, and interactions between living things and the environment. 

Recognize current environmental issues, climate change, environmental 

impact analysis, and an introduction to environmental law. Investigate 

scientific approaches to the sustainable use of natural resources and 

environmental protection to be able to select an environmentally 

friendly energy source, green technology, innovation, and modern 

technology for nature and environmental conservation. 
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GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics and Statistics in Daily Life  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินโดยใชตรรกศาสตร  คณิตศาสตรการเงินและเบี้ย

ประกัน   นําความรูทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือใชในชีวิตประจําวัน  และนํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยประมวลผลทางคณิตศาสตรและสถิต ิ

Study in Examine logic-based decision-making, mathematics, finance, 

and insurance premiums. Be able to apply math and statistics knowledge 

in everyday situations. Utilize computer programs to aid in mathematical 

and statistical processing. 

 

GEBSC402  สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Statistics and Basic Data Analysis  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐาน และบทบาทของสถิติในชีวิตประจําวัน การสืบคน

ขอมูลและสารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูลแบบตางๆ การ

วิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การแปลความหมายขอมูล การ

ประยุกตใชสถิติในวิชาชีพ และชีวิตประจําวัน การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

Study Investigate fundamental knowledge and the role of statistics in 

daily life, search engine and data collection. Practice presentation of 

various types of information. Understand statistical analysis, both 

descriptive and inferential. Be able to interpret data and apply statistics 

in the workplace and daily life. Utilize computer program to analyze key 

data. 
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           1.4.2) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    

GEBSO501  การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Life and Social Skills Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับปรัชญา ทักษะการใชชีวิต คุณคาแหงความเปนมนุษย และหลักธรรมใน

การดํารงชีวิต การพัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบตอ

ตนเองและผู อ่ืน การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมี

จิตสํานึกตอสวนรวม   ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ และสรางสัมพันธภาพ การ

ทํางานเปนทีม การสรางผลิตผลในการทํางาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study the philosophy and understand important life skills, human value, 

and moral principles for living. Recognize and develop attitude, role, 

duty, and responsibility towards oneself and others. Participate in social 

and Thai cultural activities. Raise awareness of public consciousness. 

Understand professional ethics and how to deal with emotional states. 

Build relationships in working as a team, and work more productively 

  

GEBSO502 ความรูเบ้ืองตนทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6) 

 Introduction to Thai Politics, Society and Economy  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 

 

 

ศึกษาเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการเมือง ความสัมพันธของการเมืองท่ี

มีตอสังคมและระบบเศรษฐกิจ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศไทย สังคมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงรวมสมัย การพัฒนาความ

เปนพลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม 

Study and Understand meanings and importance of politics.  Examine 

relationship of politics toward society and economy, trends of changes 

in politics, society, and economy in Thailand.  Studysociology and 

contemporary changes in society.  Recognize importance of citizenship 

and social responsibility development. 
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GEBSO503 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Human Relations  

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBSO104 มนุษยสัมพันธ  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การศึกษาเก่ียวกับ

ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย  ทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวของกับมนุษยสัมพันธ ใน

ชีวิตประจําวันและการทํางาน มนุษยสัมพันธกับความเปนผูนํา การบริหารความ

ขัดแยง  การติดตอสื่อสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธ 

 Study significance of human relations. Investigate the nature of human 

behavior, as well as the theory of human relations in daily life and at 

work. Recognize the connection between humans and leadership. 

Discover one’s personality and social etiquette. Learn about conflict 

resolution and communication in order to improve interpersonal 

relationships.  

 

GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก 3(3-0-6) 

 Human Potential Development and Positive Psychology  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการบริหารงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนา

คุณลักษณะทางบวกของมนุษย เชน ความคิดสรางสรรค  ความหวัง  การมองโลกใน

แงดี  ความสามารถในการปรับตัวและความสัมพันธระหวางบุคคล การประยุกต

ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตอยางมีความหมายโดยสงเสริมใหนักศึกษาเกิด

การเรียนรูผานตัวแบบท่ีปรากฏในสื่อตาง ๆ 

Study how to nurture positive human potential traits like creativity, hope, 

optimism, adaptability, and interpersonal relationships. Apply 

psychological theory to real-life situations and encourage students to 

learn from role models appearing on social media. 
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GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Digital Citizenship  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย คุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลท่ีดี ความรูดิจิทัล การ

สื่อสารในสังคมดิจิทัล อัตลักษณและตัวตน ความเปนสวนตัวและปลอดภัย การกลั่น

แกลงบนสื่อดิจิทัล มารยาทและวิจารณญาณบนสื่อดิจิทัล สิทธิ กฎหมายและ

จริยธรรมสําหรับดิจิทัล การรูเทาทันสื่อ ทักษะและองคประกอบการวิเคราะหสื่อเพ่ือ

การรูเทาทัน และการเปนผูประกอบการในโลกดิจิทัล 

Study and Understand the definitions of digital identity and 

existentialism, as well as the characteristics of good digital citizenship and 

digital knowledge. Discover how to communicate in a digital age. 

Recognize and comprehend privacy and security issues, bullying on digital 

media, digital media etiquette and discretion, rights, laws, and ethics for 

digital media literacy. Improve media literacy skills and knowledge by 

learning how to be a digital entrepreneur. 

 

GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค 3(3-0-6) 

 Cultural and Creative Economy  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความรู และพัฒนาการของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถ่ิน ทุนทาง

วัฒนธรรม มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของไทย  ความหมาย ความสําคัญ ประเภท 

องคประกอบของเศรษฐกิจสรางสรรค นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของ

ไทย ตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สรางสรรค 

 

 

 

 

 

Study and Gain knowledge in developing of Thai culture, local culture, 

cultural capital, and the cultural heritage of Thailand. Discover and learn 

about the meaning, importance, types, components, and the Creative 

Economy Development Policy of Thailand as a creative economy model, 

as well as Thai culture as a driving force of the creative economy. 
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GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy and Sustainable Development  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตรพระราชา 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (รัชกาล ท่ี  ๙)  แนวคิดพระราโชบายของพระบาทสมเ ด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 

๑o) หลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา และการนอมนําศาสตรพระราชามาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน เพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

study about meaning, concepts, principles, and practices of the King's 

science. Understand the concept of the royal throne of His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej (Rama 9), and the concept of the royal throne of His 

Majesty King Maha Vajiralongkorn (Rama 10). Discover the King's principles 

and be able to apply the King's science in daily life in order to lead to 

sustainable development goals. 

 

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม 3(3-0-6) 

 Psychology of organizational Management in Modern 

world  

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการของจิตวิทยาองคการ ระบบองคการ การบริหาร

จัดการในองคการท้ังในระดับบุคคล กลุม และองคกร  การเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางบุคคลเชิงพฤติกรรมในการทํางาน ปจจัยทางดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จในการบริหารงาน การบริหารจัดการความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงใน

องคการ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานและคุณคาของบุคคลในองคการ รวมท้ัง

เรียนรูเก่ียวกับกลยุทธและเทคนิคในการบริหารจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพใน

สังคมยุคใหม 
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Study and Recognize the meaning, scope, and principles of organizational 

psychology, organizational systems, and organizational management at 

the individual, group, and organizational levels. Examine individual 

differences in behavior at work. Investigate the psychological factors that 

influence conflict management and organizational change. Improve the 

efficiency and value of individuals in the organization while also learning 

about strategies and techniques for effective organizational management 

in today's society. 

  

GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 3(3-0-6) 

 Man and Ethics in 21st Century    

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาการกําเนิดชีวิตมนุษย คุณคาและเปาหมายของชีวิต การพัฒนาสูความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ  แนวคิด ทฤษฏี จริยธรรมในทัศนะของปรัชญาและศาสนา จริยธรรม

วิชาชีพ  ปญหาจริยธรรมในสังคมไทยและการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น ในศตวรรษ

ท่ี 21 

Study the origins of human life, values and goals of life, the development 

of a complete human being, concepts, theories, and ethics from the 

viewpoint of philosophy and religion. Understand professional ethics and 

ethical issues in Thai society, as well as anti-corruption in the twenty-first 

century. 

 

  

 



72 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร 

FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Physics in Agriculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC104 ฟสิกสทางการเกษตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการทดลอง เก่ียวกับ จลศาสตร พลศาสตร กลศาสตรของไหล คลื่น 

เสียง อุณหพลศาสตร ไฟฟา ทัศนศาสตร เซลลแสงอาทิตย ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรังสี 

และการประยุกตใชฟสิกสทางการเกษตร รวมถึงการสรางทักษะในการวิเคราะหและ

คํานวณปญหาดานเกษตรกรรม 

 Study and practice of experimental laboratory on kinematics, dynamics, 

fluid mechanics, waves, sound, thermodynamics, electricity, optics, solar 

cells, fundamental of radiation and Physics application for agriculture 

including creative skill of analysis and calculation of Agriculture problems. 

 

FUNSC204 หลักเคมี 3(2-3-5) 

 Principles of Chemistry 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC107 หลักเคมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางอะตอมและตารางธาตุ  พันธะเคมี สารละลาย  

กรด เบส เกลือ  ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟาเคมี  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และสมดุลเคมี 

 Study and practice of atomic structure and periodic, chemical bond, 

solution, acid- base, salt, chemical reaction and electrochemistry, rate of 

chemical reaction and chemical equilibrium. 
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FUNSC205 เคมีอินทรีย 3(2-3-5) 

 Organic Chemistry 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC108 เคมีอินทรีย 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ โครงสราง สมบัติ ปฏิกิริยาและการเตรียมของสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนและอนุพันธ ชนิดสารประกอบ อะลิฟาติก สารประกอบอะลิไซคลิก 

สารประกอบอะโรมาติกและอนุพันธ สเตอริโอเคมี 

 Study and practice of the structure, properties, reaction and preparation of 

hydrocarbon compounds and derivatives, aliphatic compound, alicyclic 

compound, aromatic compound and derivatives, stereochemistry. 

 

FUNSC208 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Agricultural Biochemistry 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับเซลล และองคประกอบของเซลล เอ็นไซม โครงสรางและ

สมบัติของสารชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมของ คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีนและกรด

นิวคลีอิก การถายทอดขอความทางพันธุกรรม ฮอรโมนท่ีควบคุมเมแทบอลิซึมใน

สิ่งมีชีวิต  

 Study and practice of cells and the composition of cells, enzymes, structure 

and properties of biomolecules, metabolism of carbohydrates, fats, 

proteins, nucleic acids, inheritance of the genetic message, hormones that 

regulate metabolism in living organisms. 
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FUNSC301 ชีววิทยา 3(2-3-5) 

 Biology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC112 ชีววิทยา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเซลล เนื้อเยื่อ โครงสรางของสิ่งมีชีวิต สรีรวิทยาข้ันพ้ืนฐานของ

สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต 

 Study and practice of cell, tissues, structure of organisms, basic physiology 

of organism, ecology, biodiversity and taxonomy of organisms  

 

FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) 

 General Microbiology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC113 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญทางจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา และโครงสรางของ

จุลินทรีย  การจําแนกจุลินทรีย  การดํารงชีพและเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย  การ

สืบพันธุ และการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ฟงไจ ไวรัส ริคเกตเซีย และ แคลมายเดีย 

โรคและภูมิคุมกัน จุลชีววิทยาประยุกต 

 The study and practice about the importance of microorganism, 

morphology and structure of microorganisms, microbial classification, living 

and metabolism of microorganism, reproduction and growth of bacteria, 

fungi, virus rickettsia and chlamydia, disease and immunity, applied 

microbiology. 

 

FUNMA118 สถิตแิละคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

 Statistics and Mathematics for Agriculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCCC206 สถิติและคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับระบบจํานวนจริง อัตราสวน สัดสวนและรอยละ ความรูพ้ืนฐานทางสถิติ 

ความนาจะเปน การแจกแจงของตัวแปรสุมท่ีสําคัญ การประมาณคาและการทดสอบ

สมมติฐานคาเฉลี่ยกลุมเดียวและสองกลุม การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะห

การถดถอยและสหสัมพันธ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการเกษตร 
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 Study of real number system, ratio, proportion and percentage, preliminary 

statistics, probability, distribution of important random variable, estimation 

and hypothesis testing of one and two sample means, analysis of variance, 

regression and correlation analysis, using statistical package for agriculture 

 

2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางเกษตรศาสตร  22  หนวยกิต 

BSCAG001 เกษตรท่ัวไป 3(2-3-5) 

 General Agriculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ ระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตวและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ

ทําการเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการฟารม 

การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูทางการเกษตร การตลาดท่ีเก่ียวของกับสินคา

เกษตร  

 Study and practice of cropping, animal husbandry and aquaculture 

systems, new theory agricultural, factors related to farm management, 

maintenance and agricultural pest management and marketing related 

to agricultural products. 
 

BSCAG002 ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 1(0-3-1) 

 Basic Skills for Agriculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกทักษะพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับการเกษตร ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณพ้ืนฐาน

การเกษตรและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 Practice of basic agricultural skills, skills of using basic agricultural tools 

and equipments and teamwork skill. 
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BSCAG006 พันธุศาสตรทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Genetics for Agriculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางทางเคมี คุณสมบัติและหนาท่ีของสารพันธุกรรม 

การแสดงออกของยีนและการควบคุม พันธุศาสตรของเมนเดลและแบบอ่ืนๆ การหา

ตําแหนงยีนบนโครโมโซม การกลายพันธุ พันธุศาสตรเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ การประยุกตใชพันธุศาสตรทางการเกษตร 

 Study and practice of chemical structures, properties and functions of DNA, 

gene expression and regulation, Mendel’ s genetics and others, gene 

mapping, mutation, qualitative and quantitative genetics,  population 

genetics and evolution and the applications of genetics for agriculture. 

 

BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Experimental Designs for Agriculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัยเชิงทดลอง หลักการวางแผนการทดลอง สมมติฐาน

ของการทดลอง แผนการทดลองแบบพ้ืนฐาน และแผนการทดลองประยุกตทางการ

เกษตร การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย สหสัมพันธ สมการถดถอย และการ

วิเคราะหผล 

 Study and practice of experimental research, principles of experimental 

design, hypothesis, basic experimental design, applied experimental design 

in agriculture, means comparison, correlation, regression and data analysis. 
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BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

 Agribusiness Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับความสําคัญ บทบาท  โครงสรางของระบบธุรกิจ หวงโซอุปทาน หวงโซ

คุณคาโลจิสติกส หนวยงานและสถาบันทางเกษตร หลักการวางแผนและการเขียนแผน

ธุรกิจเกษตร การเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร การจัดการ การบัญชีการเงินและ

การตลาดยุคใหม   

Study of importance, role and structure of business system supply chain, 

value chain and logistic, organization and agricultural institutes, principle 

of business planning and agribusiness plan writing, agribusiness 

entrepreneurship, management, financial accounting and the new-age 

marketing 

 

BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟารมอัจฉริยะ 3(1-6-4) 

 Innovation for Smart Farming Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับความรู เบื้องตนทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและดิจิตอล 

เทคโนโลยีระบบฝงตัว อุปกรณรับรูสภาพแวดลอมทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเก่ียวของ การพัฒนาและการประยุกตใชนวัตกรรมฟารมอัจฉริยะทางการผลิตพืช การ

ผลิตสัตว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา อุตสาหกรรมเกษตร และการบริหารจัดการเทคโนโลยี

ฟารมท่ีเหมาะสม ยั่งยืน และเปนมิตรตอสภาพแวดลอม 

 Study and practice of the basic knowledge of electricity, electronics, and 

digital.  Embedded system technology, agricultural environment awareness 

device ( sensors) , related information technology, development and 

application of smart farm innovation in crop production, animal production, 

aquaculture/ agro- industry.  And management of farm technology that is 

appropriate, sustainable, and environmentally friendly. 
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BSCAG013 ทักษะชางเกษตรและเครื่องทุนแรงฟารม 3(1-6-4) 

 Farm Shop Skills and Farm Machinery 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูเบื้องตนและทักษะงานชางท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

เครื่องทุนแรงฟารมทางการเกษตร หลักการเลือก การใช ชนิดของเครื่องทุนแรงทาง

การเกษตร การทํางานอยางเหมาะสมและปลอดภัย การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่อง

ทุนแรงฟารมทางการเกษตร  

Study and practice of basic knowledge and mechanic work skills related to 

agriculture, working principles, use, types of agricultural labor-saving 

machines, working properly and safely, maintenance of agricultural tools 

and farm machinery appropriately. 
 

BSCAG014 การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 Agricultural Technology Transfer and Extension 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG009 การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติความสําคัญของการสงเสริมการเกษตร การเรียนรู และกระบวนการ

เรียนรู การวิเคราะหปญหาการเกษตรเพ่ือการวางแผนสงเสริมแบบยั่งยืน กระบวนการ

ยอมรับนวัตกรรมของเกษตรกร หลักการและวิธีการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

และแหลงขอมูลขาวสารสนเทศทางการเกษตร 

 Study and practice of importances of agricultural extension, learning and 

learning process, problem identification for sustainable promotion 

strategies, the process of innovative technology acceptance of farmers, 

principles and methods of agricultural technology transfer and source of 

information related to agriculture  
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2.3) กลุมวิชาชีพบังคับ  ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

2.3.1 วิชาเอกพืชศาสตร  41  หนวยกิต 

BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบ้ืองตน 3(2-3-5) 

 Principles of Soil Science   

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับ การเกิดดิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและชีวภาพ 

ธาตุอาหารในดิน ปุยและเทคโนโลยีการใชปุย การอนุรักษดินและน้ํา 

Study and practice of the soil information, physical of soil, chemical and 

biological of soil, nutrients, fertilizers and application technology, soil and 

water conservation. 

 

 

BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 1 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Plant Science 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกทักษะพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการใชเครื่องมือ อุปกรณพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการผลิต

พืช การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การกําจัดวัชพืช การปลูกและการยายปลูก และดูแลรักษา 

 Practice of tools basic skills, basic equipments for crop production, planting 

area preparation, weed control, cultivation and transplanting and farm 

management. 

 

BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 2 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Plant Science 2 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกทักษะวิชาชีพทางพืชศาสตรเพ่ือสรางความชํานาญในการผลิตพืชอยางเปนระบบโดย

เพ่ิมพูนความรูในการเลือกใชวัสดุอุปกรณเพ่ือการผลิตพืช การวางผังปลูก การรูจักชนิด

พืช การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก การปลูกการดูแลรักษา และเก็บเก่ียวผลผลิต 

 Practice of professional skills in plant science for crops production system 

by increasing knowledge in materials and equipments selection   for crops 

production, field layout planning, type of crop species, field preparation, 

cultivation, maintenance and harvest. 
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BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 3 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Plant Science 3 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกทักษะวิชาชีพทางพืชศาสตรเพ่ือสรางความเชี่ยวชาญในการผลิตพืชอยางเปนระบบ 

ไดแก การสรางทักษะดานการขยายพันธุพืช การดูแลบํารุงรักษาดิน การใชปุย การ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช การจัดการเก็บเก่ียวพืชประเภทตางๆ 

 Practice of professional skills in plant science for crops production system, 

plant propagation, soil management, fertilizers application, pests 

prevention and control and  harvest management for various types of 

crops. 

 

BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 4 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Plant Science 4 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกทักษะวิชาชีพทางพืชศาสตรเพ่ือสรางประสบการณในการผลิตพืชอยางเปนระบบ 

โดยใหเลือกฝกปฏิบัติงานในแผนกตางๆ ของสาขาพืชศาสตรท่ีนักศึกษาสนใจเปนพิเศษ 

ดําเนินการสรางทักษะในการผลิตพืชครบวงจร เพ่ือใหสามารถเขาใจชองทางในการ

สรางอาชีพและรายได 

Practice of practical skills in plant science for crops production system by 

selecting internship in a desired plant science department’ s sub- divisions 

to complete a cycle of crop production and to gain skills and understanding 

in making a career in agriculture. 
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BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-5) 

 Plant Physiology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบทางเคมีของเซลลพืชและบทบาทหนาท่ีทาง

สรีรวิทยา กระบวนการเมทาโบลิซึมท่ีสําคัญในพืช ธาตุอาหารพืชและการดูดซึม การ

เคลื่ อนย า ยและกา รลํ า เ ลี ย งส า ร ใน พืช  คว ามสั ม พันธ ร ะหว า ง น้ํ า กั บ พื ช   

สารควบคุมการเจริญเติบโตกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช 

 Study and practice of chemical compositions of plant cells and the 

physiological functions, essential metabolism processes in plants, plant 

nutrition and absorption, translocation and transportation in plants, the 

relationship between water and plants and plant growth regulators and 

the growth and development of plants. 
 

BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 3(2-3-5) 

 Plant Propagation Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญ เครื่องมืออุปกรณในการขยายพันธุพืช ปจจัยท่ี

เก่ียวของกับการขยายพันธุพืช การขยายพันธุพืชโดยวิธีการตางๆ การดูแลรักษาตนพันธุ

ท่ีทําการขยายพันธุแลวการใชสารเคมีและเทคนิคตางๆ ในการขยายพันธุพืช 

 Study and practice of importance of plant propagation, tools and 

equipments for plant propagation, factors associated with plant 

propagation, plant propagation methods, cultivars maintenance after 

propagated and chemicals and techniques for plant propagation. 
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BSCAG107 การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-3-5) 

 Plant Breeding 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการสืบพันธุของพืช การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

แหลงกําเนิดของพืช ข้ันตอนในการปรับปรุงพันธุพืช พันธุศาสตรท่ีใชในการปรับปรุง

พันธุพืชผสมตัวเอง วิธีการปรับปรุงพันธุพืชผสมตรง  พันธุศาสตรท่ีใชในการปรับปรุง

พันธุพืชผสมขาม วิธีการปรับปรุงพันธุพืชผสมขาม การปรับปรุงพันธุตานทานโรคและ

แมลง  การปรับปรุงพันธุตานทานโรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีชีวภาพกับการ

ปรับปรุงพันธุพืช และการรับรองพันธุ 

 Study and practice of plant reproduction, genetic inheritance, plants origin, 

plant breeding process, genetics for self- pollinated, method for self-

pollinated plant breeding, genetics for cross- pollinated plant breeding, 

method for cross-pollinated plant breeding, plant breeding for disease and 

insect resistances, biotechnology for plant breeding and cultivar 

certification. 

 

BSCAG601 ผูประกอบการฟารมพืช  3(2-3-5) 

 Crops Farm Entrepreneur  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG113 การจัดการฟารมพืช  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบและขนาดของฟารม สถานการณและแนวโนมการผลิต

พืชในยุคปจจุบัน การจัดการขอมูลสารสนเทศระบบการผลิตพืช การบริหารงบประมาณ

และตนทุนการผลิต การวิเคราะหประสิทธิภาพและความสําเร็จในการผลิตพืช 

เทคโนโลยีใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความแมนยําในการผลิตพืช การสรางแบรนด 

การสรางมูลคาเพ่ิม และการพัฒนาตนเองเพ่ือเปนผูประกอบการในระบบเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
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Study and practice on farm patterns and sizes, current crop production 

situations and trends, information management of crop production 

systems, budget and production costs management, efficiency analysis 

and success in crop production, new technologies to increase efficiency 

and precision in crop production, branding, value- added creation, and  

self- improvement for entrepreneurship in the bio- economy, circular 

economy, and green economy. 

 

BSCAG602 มาตรฐานการผลิตทางพืช 3(2-3-5) 

 Standards for Crops Production  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG108 มาตรฐานการผลิตทางพืช 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของมาตรฐานการผลิตพืชในหวงโซอุปทาน 

กฎหมายและขอตกลงทางการคาท่ีเก่ียวของกับการเกษตรและอาหาร การผลิตพืชใน

แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) ในพืชอาหาร ขาวและมาตรฐานพืชอินทรีย 

หลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) และการวิเคราะหความเสี่ยง 

(HACCP) กระบวนการและข้ันตอนในการรับรอง 

 Study and practice of importance of the standard for crops production in 

supply chain, laws and trade agreements related to agriculture and food, 

good agricultural practice (GAP)  for food crops, rice and organic crops, 

criteria and good manufacturing practice ( GMP) , hazard analysis critical 

control point (HACCP) and the process and procedures for certification. 

 

BSCAG603 วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-5) 

 Weeds and Their  Controls  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG109 วัชพืชและการควบคุม 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญ การจําแนกชนิดชีววิทยาและนิเวศวิทยาของ

วัชพืชหลัก  วิธีการปองกันกําจัดวัชพืช  ประเภทและสรีรวิทยาการทําลายของสารเคมี

กําจัดวัชพืชและความปลอดภัยในการใช 
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 Study and practice of importance of weeds,  biological and ecological 

classification of major weeds, weeds prevention and control, types and 

physiological damage of herbicides and herbicides application and safety. 

 

BSCAG604 โรคพืชและการควบคุม 3(2-3-5) 

 Plant Diseases and Their Controls  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG110 โรคพืชและการควบคุม  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของโรคพืชและผลกระทบท่ีสําคัญตอผลผลิตทาง

การเกษตร ชนิดของเชื้อสาเหตุ กลไกการเขาทําลายพืช ลักษณะอาการของโรค ระบาด

วิทยา การวินิจฉัยโรค ปฏิสัมพันธระหวางพืชกับเชื้อโรค กลไกการปองกันตนเองของพืช 

การควบคุมโรคพืชดวยวิธีการตาง ๆ การประยุกตใชเทคโนโลยีในการควบคุมโรค 

เพ่ือใหทันตอสถานการณการพัฒนาการของโรค และ มาตรการสุขอนามัยพืช 
 Study and practice of the importance of plant disease and their impact on 

agricultural productivity, plant pathogens, infection, disease symptoms, 

epidemiology, disease diagnosis, host-pathogen interactions, plant defense 

mechanisms, plant disease controlling strategies, application the 

technologies for controlling plant disease to keep pace with the situation 

of disease development and International Standards for Phytosanitary 

Measures 

 

BSCAG605 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม 3(2-3-5) 

 Insect Pests and Their Controls  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG111 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของแมลงศัตรูพืช การเจริญเติบโตและการถอดรูป

ของแมลง การจําแนกอันดับของแมลงแมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจรวมท้ัง

หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืชดวยวิธีการตางๆ 

 Study and practice of importance of insect pests, growth and 

metamorphosis of insects, classification of insects, economic insect pests, 

and principle methods for insect pests control. 
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BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ํา 3(2-3-5) 

 Plant Climate and Water Management  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับภูมิอากาศและน้ําในการผลิตพืช ความสัมพันธระหวาง

ภู มิอากาศ ดิน น้ําและพืช ระบบชลประทานในการผลิตพืชและการประเมิน

ประสิทธิภาพการใชน้ําในการผลิตพืช 

 Study and practice of climate and water in crops production,   

the relationship between climate, soil, water and plants, irrigation systems 

and evaluation of water application efficiency in crops production. 

 

BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร 1(0-3-1) 

 Seminar in Plant Science  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสัมมนาและองคประกอบของการสัมมนา นําเสนองาน

อภิปรายปญหาและใหขอเสนอแนะตาง ๆ ในการสัมมนาหรือการประชุมทางวิชาการ 

 Study and practice of the seminar and seminar components, presentations, 

issues discussion and making suggestions in a seminar or an academic 

conference  

 

BSCAG115 ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร 3(0-6-3) 

 Special Problems in Plant Science  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การศึกษาวิจัยและคนควาทดลอง เพ่ือแกปญหาทางพืชศาสตร โดยการเก็บขอมูล นํามา

ประมวลผล สรุป เรียบเรียงและนําเสนอผลการศึกษาเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบท่ี

กําหนด 

 Study and practice of research and experimental research to solve 

problems in plant science by data collection, data processing, summary, 

edit and presentation of the results in a form of the report documents 

according to the required format. 
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BSCAG116 ฝกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร 3(0-40-0) 

 Internship in Plant Science  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกปฏิบัติงานดานพืชศาสตรภายนอกหรือภายในสถานศึกษา โดยเนนการฝกทักษะ 

เพ่ือสรางประสบการณเฉพาะทางดานพืชศาสตรจํานวนไมนอยกวา 320 ชั่วโมง  

โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทํา

รายงานการฝกงาน การนําเสนอและใหขอเสนอแนะในการพัฒนางาน การประเมินผล

ในรายวิชาเปนระดับคะแนน พอใจ (S) และไมพอใจ (U)  

 Plant science training operations outside or inside the university by 

focusing in skill training to create specific experience in plant science for 

at least 320 working hours by integrating knowledge acquired from studies 

and practices in the curriculum with making a report of the internship and 

giving a presentations for feedbacks and comments to improve the 

performance and the evaluation of this course is in a level of satisfactory 

(S) and unsatisfied (U). 

 

BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Plant Science  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 เปนระบบการศึกษาท่ีจัดใหมีการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานพืชศาสตร

และท่ีเก่ียวของอยางมีระบบในบทบาทเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ โดยจัด

ใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน

ประกอบการ โดยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติจะตองตรงกับสาขาพืชศาสตร โดยเนนการ

เรียนรู โดยใชประสบการณจากการทํางานจริงในตําแหนงพนักงานของสถาน

ประกอบการเปนหลัก หรือ โครงงาน (Project) ท่ีมีประโยชนกับสถานประกอบการ 

เชน การปรับปรุง, การเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแกปญหาของกระบวนการทํางาน

หรือในไลนการผลิตในสถานประกอบการ ซ่ึงนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จได

ภายใน 4 เดือน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรู ประสบการณจากการทํางาน และมี

คุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการมากท่ีสุด 
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 Education system that students must do on the job training systematically 

in work place related to their disciplines. Student will be employed as 

company staff or officer. Providing Learning from work place related to 

their disciplines. Emphasis on experience learning from the jobs. 

Conducted the research or project to solved the problems they faced on 

the jobs by research methodology which enhancing the potential of the 

job or production lines in the company within 4 months. Therefore, 

students were able to do that job as the staff after on. 

 

2.3.2  วิชาเอกสัตวศาสตร  41  หนวยกิต 

BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเล้ียง 3(2-3-5) 

 Anatomy and Physiology of Farm Animals 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะในระบบตางๆ ของรางกาย

สัตวเลี้ยง 

 Study and practice of structures and functions of organs’systems in farm 

animals. 

 

BSCAG202 การปรับปรุงพันธุสัตว  3(3-0-6) 

 Animal Breeding 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษา เ ก่ียว กับการถ ายทอดทางพันธุกรรมในลักษณะคุณภาพและปริมาณ 

ของปศุสัตว การประมาณพารามิเตอรทางพันธุกรรม ความสัมพันธทางพันธุกรรม 

วิธีการคัดเลือกและผสมพันธุสัตว การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุง

พันธุ 

 Study of inheritance of qualitative and quantitative traits, genetic parameter 

estimation, inbreeding and relationship coefficients, principles of selection 

and mating system and animal breeding biotechnology. 
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BSCAG203 การผลิตโคนม 

Dairy Cattle Production 

3(2-3-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและสภาพ ผลิตโคนมภายในประเทศ พันธุและ

การปรับปรุงพันธุ มาตรฐานฟารมโคนม โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร 

การจัดการฝูงและการบริหารฟารมโคนม การจัดการของเสีย สุขศาสตรและการจัดการ

สุขภาพฝูงโคนม 

 Study and practice of importance and situation of dairy production in 

Thailand, breeds and breeding, farm standard, housing and equipments, 

feed and feeding management, herd and farm management, waste 

management, sanitation and herd health management. 

 

BSCAG205 การผลิตสุกร 

Swine Production 

3(2-3-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและสภาพการผลิตสุกรภายในประเทศและ

ตางประเทศ ประเภทและพันธุสุกร การคัดเลือกและการผสมพันธุ มาตรฐานฟารมสุกร 

โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การบริหารและการจัดการฟารมสุกร 

การจัดการของเสีย การสุขาภิบาลและปองกันโรคพยาธิตาง ๆ  

Study and practice of importance and situation of swine production of 

the world and Thai land, breeds,  selection and mating system, farm 

standard, housing and equipments, feed and feeding management, farm 

management, waste management, sanitation and parasite management. 
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BSCAG208 โภชนศาสตรสัตว 

Animal Nutrition 

3(2-3-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความสําคัญดานโภชนศาสตรสัตว  โภชนะ

ชนิดตางๆ ในอาหารสัตว การยอยอาหาร ดูดซึมและเมตาโบลิซึมโภชนะแตละชนิด  

ความตองการโภชนะของสัตวเลี้ยง การประเมิน และวิเคราะหคุณคาทางโภชนะใน

อาหารสัตว 

 Study and practice of meaning and importance of animal nutrition, type of 

nutrients, digestion, absorption and metabolism of each nutrient, nutrition 

requirements, and feed nutritive value analysis. 

 

BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 3(2-3-5) 

 Animal Diseases and Sanitation 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในปศุสัตว รวมท้ังโรคพยาธิท่ีสําคัญ  สาเหตุ 

ระยะฟกตัว การระบาด  อาการ  วิธีการตรวจ  การรักษา  การปองกันและกําจัดโรคท่ี

สําคัญ พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว 

 Study and practice of animal diseases, major parasitic diseases, causes, 

incubation period, epidemic systems, symptoms, diagnosis, treatment, 

prevention and eradication of animal diseases, and laws and regulations in 

animal diseases. 
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BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Animal Science 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกงานพ้ืนฐานดานสัตวศาสตรท่ัวไป เพ่ือใหมีความรูและทักษะดานสัตวศาสตร

ครอบคลุมทุกแผนกงานฟารม มีทักษะการจับบังคับสัตวอยางถูกตองและปลอดภัย 

Practice of basic animal science for enhancing knowledge and skill in 

animal science covering every aspect of farm works and proper and safety 

skill for animal handling. 

 

BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 2 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Animal Science 2 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกงานพ้ืนฐานดานสัตวศาสตร เพ่ือใหมีความรูและทักษะดานสัตวศาสตรเฉพาะทาง  

เชน การตอน การผสมเทียม การทําคลอดสัตว การฉีดยา การใหวัคซีน เปนตน 

 Practice of basic animal science for enhancing specific knowledge and skill 

in animal science including castration, artificial insemination (AI), 

parturation, drug administation and vaccination. 

 

BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 3 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Animal Science 3 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกงานดานสัตวศาสตรเฉพาะทางท่ีเนนใหเกิดความรู ความชํานาญ และทักษะ

จนกระท่ังเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ ในการวางแผนงาน การสั่งการ ดําเนินงาน

ฟารม ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานฟารมได 

 Practice of selected topics in animal science for enhancing advance 

knowledge and skills as well as innovative thinking for activity planning, job 

assignment, farm management and farm activities’ evaluation and report 

writing.  
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BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 4 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Animal Science 4 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกงานสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การวิเคราะหและแกไขปญหาในฟารม บนพ้ืนฐาน

ของการใชขอมูลสารสนเทศอยางเหมาะสม ในการจัดการฟารม การเตรียมความพรอม

การฝกงานภายนอกหรือสหกิจศึกษา 

 Practice of special skills in animal science for farm problem analysis and 

solution seeking based on proper farm information management and 

preparing students for the job internship and co-operative education. 

 

BSCAG215 ฝกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร 3(0-40-0) 

 Job Internship in Animal Science 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกงานดานสัตวศาสตรในแขนงท่ีนักศึกษาสนใจ เปนการฝกงานในสถานประกอบการ

ภายนอก จํานวนไมนอยกวา 320 ชั่วโมง เนนการฝกทักษะเฉพาะดานในสาขาสัตว

ศาสตร โดยบูรณาการความรูท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตรกับการปฏิบัติงาน มีการ

จัดทํารายงานการฝกงาน การนําเสนอและใหขอเสนอแนะในการพัฒนางาน การ

ประเมินผลในรายวิชาเปนระดับคะแนน พอใจ (S) และไมพอใจ (U) 

 Practice of interested area in related animal science organizations/companies 

for at least 320 working hours by integrating knowledge acquired from 

studies and practices in the curriculum with making a report of the 

internship and giving a presentation for feedbacks and comments to 

improve the performance and the evaluation of this course is in a level of 

satisfactory (S) and unsatisfied (U). 
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BSCAG216 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 

Special Problems in Animal Science 

3(0-6-3) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาวิจัยและคนควาทดลอง เพ่ือแกปญหาทางสัตวศาสตร โดยการเก็บขอมูล การ

ประมวลผล สรุปผลและเรียบเรียง และนําเสนอผลการศึกษาเปนเอกสารรายงาน 

 Study and practice of research and experimental research for solving 

problems in animal science by data collection, data processing, summary, 

edit and presentation of study results in a form of the report document. 

 

BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Animal Science 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 เปนระบบการศึกษาท่ีจัดใหมีการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานสัตวศาสตร

และท่ีเก่ียวของอยางมีระบบในบทบาทเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ โดยจัด

ใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน

ประกอบการ โดยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติจะตองตรงกับสาขาสัตวศาสตร โดยเนนการ

เรียนรู โดยใชประสบการณจากการทํางานจริงในตําแหนงพนักงานของสถาน

ประกอบการเปนหลัก หรือ โครงงาน (Project) ท่ีมีประโยชนกับสถานประกอบการ 

เชน การปรับปรุง, การเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแกปญหาของกระบวนการทํางานหรือ

ในไลนการผลิตในสถานประกอบการ ซ่ึงนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดภายใน 

4 เดือน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรู ประสบการณจากการทํางาน และมีคุณภาพตรง

ตามความตองการของสถานประกอบการมากท่ีสุด  

 Education system that students must do on the job training systematically 

in work place related to their disciplines. Student will be employed as 

company staff or officer. Providing Learning form work place related to 

their disciplines. Emphasis on experience learning from the jobs. 

Conducted the research or project to solved the problems they faced on 

the jobs by research methodology by which enhancing the potential of the 

job or production lines in the company within 4 months. Therefore, 

students were able to do that job as the staff after on.   
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BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร 1(0-3-1) 

 Seminar in Animal Science 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ปฏิบัติเก่ียวกับการสืบคนและรวบรวมขอมูลทางวิชาการ การเรียบเรียง และเขียน

เอกสารทางวิชาการ การจัดเตรียมและนําเสนอสัมมนาในท่ีประชุมและการอภิปราย

ซักถาม 

 Practice of searching and collecting of relevant academic information, 

editing and writing an academic report, preparation and presentation in 

seminar and questioning and discussion. 
 

BSCAG252 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 

Poultry Production Technology 

3(2-3-5) 

รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG204 การผลิตสัตวปก  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียว กับความสํา คัญและสภาพการผลิตสัตวปก เศรษฐ กิจ

ภายในประเทศและตางประเทศ ประเภทและพันธุสัตวปก การคัดเลือกและการผสม

พันธุ มาตรฐานฟารมสัตวปก โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การ

บริหารและจัดการฟารมสัตวปก การจัดการของเสีย การสุขาภิบาลและปองกันโรคสัตว

ปก นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตสัตวปก 

Study and practice of importance and situation of poultry production of 

the world and Thailand, breeds and type of poultry, selection and mating 

system, farm standard, housing and equipment, feed and feeding 

management, farm management, waste management, sanitation and 

poultry disease management, innovation and technology in poultry 

production. 
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BSCAG253 มาตรฐานฟารมปศุสัตวและความปลอดภัยทางอาหาร 

Livestock Farm Standards and Food Safety 

3(3-0-6) 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG207 มาตรฐานฟารมปศุสัตวและ 

ความปลอดภัยทางอาหาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับระบบการผลิตสัตวท่ีปลอดภัย หลักการผลิตทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 

มาตรฐานฟารมสัตวแตละชนิด การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารม หลักการ

ของ GMP และ HACCP มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารจากฟารมสูโตะอาหาร 

และมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีไดจากปศุสัตว  

 Study of safety system of livestock production, good agricultural practice 

(GAP), farm bio-safety management, principle of GMP and HACCP, standard 

food safety from farm to table and standards of livestock products. 

 

BSCAG254 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว 3(2-3-5) 

 Feed Production Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG209 การผลิตอาหารสัตว 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทของอาหารสัตว วัตถุดิบอาหารสัตว การคํานวณสูตร

อาหารสัตว กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว การตรวจสอบและการ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

Study and practice of type of animal feeds, feedstuffs, feed formulation, 

feed processing and manufacturing technology, feed quality analysis and 

quality control. 
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BSCAG255 เทคโนโลยีการสืบพันธุและการผสมเทียมในปศุสัตว 3(2-3-5) 

 Animal Reproductive Technology And Artificial Insemination in 

Livestock 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG221 การผสมเทียม 

 วิชาบังคับกอน : BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาสัตวเลี้ยง 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ ฮอรโมนท่ีควบคุม

ระบบสืบพันธุ การเปนสัดและวงรอบการเปนสัด ความสมบูรณพันธุ การตั้งทองและ

การคลอด การรีดเก็บน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ และการเก็บรักษาน้ําเชื้อ การ

จัดการระบบสืบพันธุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีและปจจัยท่ีเก่ียวของใน

ระบบสืบพันธุและวิทยาการผสมเทียม 

Study and practice of anatomy and physiology of reproductive system, 

hormone controlling of reproductive system, estrus and estrus cycle, 

fertility, gestation and farrowing.  semen collection, semen quality and 

preservation, management reproductive system for improving, techniques 

and methods for artificial insemination, using the technology and factors 

of animal reproductive system and artificial insemination. 

 

2.3.3  วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  41  หนวยกิต 

BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ํา 3(2-3-5) 

 Aquatic Ecology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับนิเวศวิทยาในแหลงน้ํา หวงโซและสายใยอาหาร ในแหลงน้ํา 

ท้ังน้ําจืด น้ํากรอยและน้ําทะเล  กําลังผลิตของระบบนิเวศในแหลงน้ํา มลภาวะในแหลง

น้ําและแนวทางการควบคุม สมดุลของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

 Study and practice of fundamental of aquatic ecology, food chain and food 

web in freshwater, brackish water and sea water, productivity of aquatic 

ecosystem, water pollution and its control and balanced aquatic 

ecosystem 
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BSCAG305 คุณภาพน้ําและการจัดการบอ 3(2-3-5) 

 Water Quality and Pond Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณภาพน้ําทางดานกายภาพ เคมี ชีวภาพ ตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

และจัดการคุณภาพน้ําในบอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 Study and practice of physical, chemical and biological of water quality, 

water quality analysis and pond management. 

 

BSCAG306 อาหารสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Aquatic Animals Feed 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสารอาหาร ความตองการสารอาหาร การยอยและการดูดซึม

สารอาหาร การผลิตอาหาร การใหอาหารสัตวน้ํา และการคํานวณประสิทธิภาพของ

อาหารเบื้องตน    

 Study and practice of nutrient, nutrient requirement, digestion and 

absorption, feed production and feeding and calculation of feed efficiency. 

 

BSCAG310 คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 Quality of Aquatic Animals and Products 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ความสําคัญ ประเภท คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ

ประมง การเสื่อมคุณภาพของสัตวน้ําและผลิตภัณฑประมง การเก็บรักษาสัตวน้ํา การ

เตรียมสัตวน้ําสําหรับแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพของสัตวน้ํา การแปรรูปผลิตภัณฑ

สัตวน้ํา กฎหมายและมาตรฐานของผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

 Study and practice of principles and importance of quality of aquatic 

animals and products, deterioration, reservation, processed preparation, 

inspection and quality control, product processing, and law and standard 

of aquatic products. 
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BSCAG337 ชีววิทยาสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Biology of Aquatic animals 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับความสําคัญของสัตวน้ํา  ลักษณะรูปราง  อวัยวะภายนอก

และภายในสัตวน้ํา ความสัมพันธระหวางสัตวน้ํากับสิ่งแวดลอม การจําแนกสัตวน้ําท่ี

สําคัญทางเศรษฐกิจตามหลักอนุกรมวิธาน               

 Study and practice of the importance of aquatic animals, morphology, 

external and internal organ of aquatic animals, relationship between 

aquatic animals and the environment and taxonomic classification of 

economically important aquatic animals. 

 

BSCAG338 กฎหมายประมง 2(2-0-4) 

 Fisheries Laws 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการประมง ไดแก พระราชกําหนดการ

ประมง กฎกระทรวงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเก่ียวกับการประมง ประกาศ

และระเบียบกรมประมง และกฎหมายวาดวยการประมงระหวางประเทศ 

 Study of Fisheries law and regulations, royal ordinance on fisheries, 

Ministerial Regulations, announcement of the ministry of agriculture and 

cooperatives on fisheries, announcement and regulations of the 

department of fisheries and international fisheries law. 

 

BSCAG339 เทคโนโลยีการเพาะพันธุสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Aquatic Animal Breeding Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG303 การเพาะพันธุสัตวน้ํา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการเพาะพันธุสัตวน้ํา การเพาะขยายพันธุปลาและ

สัตวน้ําจืดสําคัญทางเศรษฐกิจ การจัดการ และประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการเพาะพันธุ

สัตวน้ํา 
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 Study and practice of process of economically important freshwater fish 

and aquatic animals breeding, broodstock management and application of 

technology in aquatic animals breeding. 

 

BSCAG340 เทคโนโลยีการเล้ียงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Aquatic Animals Culture Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG304 การเลี้ยงสัตวน้ํา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับสถานการณปจจุบันของการเลี้ยงสัตวน้ําโลก และใน

ประเทศไทย การวางแผนการผลิต ระบบ และรูปแบบการเลี้ยงสัตวน้ํา การเตรียมพ้ืนท่ี

เลี้ยงสัตวน้ํา การเตรียมลูกพันธุสัตวน้ํา การเลี้ยง การจัดการ การจับการลําเลียง 

การตลาด และเทคโนโลยีสําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา และปญหาเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวน้ํา

เชิงพาณิชย 

 Study and practice of present situations of aquaculture in the world and 

Thailand, production planning, system and type of aquatic animals culture, 

area preparation for aquatic culture, aquatic offspring preparation, 

cultivation, management, harvesting, transportation, marketing and 

technologies for aquaculture and problems related to commercial scale 

culture of aquatic animals. 

 

BSCAG341 โรคและการใชยารักษาโรคในสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Diseases and Drugs Usage in Aquatic Animals 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG307 โรคและปรสิตสัตวน้ํา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับสาเหตุของการเกิดโรค โรคท่ีเกิดจากปรสิต แบคทีเรีย รา 

ไวรัส และโรคท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เบื้องตน คุณสมบัติและวิธีการใชยาและสารเคมี 

และการคํานวณการใชยาและสารเคมีในการปองกันและรักษาโรคสัตวน้ําเบื้องตน 

 Study and practice of cause of diseases by parasite, bacteria, fungi, virus 

and non-infection disease. Properties and methods of use of drugs and 

chemicals and calculation of drugs and chemicals use for the prevention 

and treatment of aquatic animals diseases. 
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BSCAG342 การจัดการฟารมและธุรกิจเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2(2-0-4) 

 Farm and Business Management for Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG308 การจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับการจัดทําโครงการธุรกิจฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การจัดการธุรกิจ การ

วางแผนธุรกิจ และทํางบประมาณในการทําธุรกิจในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ

บันทึกกิจการ การจัดทําบัญชีฟารมสัตวน้ํา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอตนทุนและ

ผลตอบแทนในการทําฟารม หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตนเก่ียวกับการทําธุรกิจฟารมสัตว

น้ํา การวัดผลสําเร็จและการวิเคราะหธุรกิจฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 Study of aquaculture business plan, management, budgeting, farm record, 

accounting, factors affecting the costs and returns to farm, principle of 

economics, success measurement and analysis of Aquaculture Business  

 

BSCAG343 มาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2(2-0-4) 

 Standards of Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG309 มาตรฐานการผลิตทางการประมง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดีสําหรับฟารมเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา การกํากับ ติดตาม วางแผนการดําเนินงานตามหลักเกณฑ ข้ันตอนเพ่ือการขอ

รับรองมาตรฐาน กฎหมายและระเบียบท่ีสําคัญสําหรับการผลิตสัตวน้ํา 

 Study of standard of good practice in aquaculture, monitoring and planning 

for implementation of the rules, certification process, laws and regulations 

in aquatic animals production. 
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BSCAG344 ทักษะวิชาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Aquaculture 1 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG311 ทักษะวิชาชีพประมง 1 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ปฏิบัติเก่ียวกับการเพาะพันธุสัตวน้ํา การอนุบาลลูกพันธุสัตวน้ํา การผลิตอาหารสัตวน้ํา

วัยออน การใชเครื่องมือในการปฏิบัติการเพาะพันธุสัตวน้ํา และการประเมินผลการ

ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 Practice of aquatic animals breeding, nursery and feed production for 

aquatic animals larvae, using of laboratory equipment in aquatic animal 

breeding and assessment of aquaculture practices. 

 

BSCAG345 ทักษะวิชาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Aquaculture 2 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG312 ทักษะวิชาชีพประมง 2 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ปฏิบัติเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิตอาหาร และการใหอาหารสัตวน้ํา การจัดการ

บอและคุณภาพน้ําในการเลี้ยงสัตวน้ํา การปองกันและรักษาโรคและปรสิตสัตวน้ํา 

 Practice of aquatic animals culture, feed and feeding, pond and water 

quality management in aquaculture, prevention and treatment for aquatic 

animals diseases and parasites. 

 

BSCAG346 ทักษะวิชาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Aquaculture 3 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG313 ทักษะวิชาชีพประมง 3 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกปฏิบัติสรางประสบการณในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางเปนระบบ ตามความสนใจ

ของนักศึกษาเพ่ือใหเขาใจในระบบการสรางอาชีพและรายไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ชนิดนั้นๆ 

 Practice of fisheries skill for aquaculture experience followed by student's 

attention for understanding in occupation and income from aquaculture. 
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BSCAG347 ทักษะวิชาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 4 1(0-3-1) 

 Practical Skills in Aquaculture 4 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG314 ทักษะวิชาชีพประมง 4 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกปฏิบัติงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีเนนใหเกิดความชํานาญ และความคิด

สรางสรรคใหม ๆ ในการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน และดําเนินธุรกิจทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตลอดจนการฝกทักษะและเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ท่ีจําเปน

สําหรับการฝกประสบการณภาคสนาม 

 Practice of aquaculture and new creative planning, work practice in 

aquaculture business including practice skill and preparation for job 

internship. 

 

BSCAG348 ปญหาพิเศษทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3(0-6-3) 

 Special Problem in Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG315 ปญหาพิเศษทางการประมง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกปฏิบัติวิจัย โดยคนควา ทดลองทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประมวล สรุปผลและเรียบ

เรียง นําเสนอเปนเอกสารรายงาน  

 Practice of research in aquaculture topic and compose a written report for 

presentation. 

 

BSCAG349 สัมมนาทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 1(0-3-1) 

 Seminar for Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG316 สัมมนาทางการประมง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการสืบคนและรวบรวมขอมูลทางวิชาการใหมๆ ดานการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําของประเทศ และ/หรือตางประเทศ การเรียบเรียงและการเขียนเอกสารวิชาการ 

การจัดเตรียมและนําเสนอสัมมนาในท่ีประชุมและการอภิปรายซักถาม 

 Practice of searching and collecting of new academic information of 

aquaculture technology in domestic and/or abroad, editing and writing an 

academic report, preparation and presentation, and  in seminar and 

questioning and discussion. 
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BSCAG350 ฝกงานทางวิชาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3(0-40-0) 

 Job Internship in Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG317 ฝกงานทางวิชาชีพประมง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ฝกงานเก่ียวกับดานประมงในหนวยงานภาครัฐ หรือในหนวยธุรกิจเอกชนท่ีประกอบ

กิจการประมง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 320 ชั่วโมง จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

 Internship in either the fisheries public or private sectors for a period not 

less than 320 hours and report writing and presentation. 

 

BSCAG351 สหกิจศึกษาทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 6(0-40-0) 

 Cooperative Education in Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG318 สหกิจทางการประมง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 เปนระบบการศึกษาท่ีจัดใหมีการออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําและท่ีเก่ียวของอยางมีระบบในบทบาทเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ 

โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถาน

ประกอบการ โดยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติจะตองตรงกับสาขาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยเนน

การเรียนรูโดยใชประสบการณจากการทํางานจริงในตําแหนงพนักงานของสถาน

ประกอบการเปนหลัก หรือ โครงงาน (Project) ท่ีมีประโยชนกับสถานประกอบการ 

เชน การปรับปรุง, การเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือการแกปญหาของกระบวนการทํางาน

หรือในไลนการผลิตในสถานประกอบการ ซ่ึงนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จได

ภายใน 4 เดือน ทําใหนักศึกษาสามารถเรียนรู ประสบการณจากการทํางาน และมี

คุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการมากท่ีสุด 

 Education system that students must do on the job training systematically in 

work place related to their disciplines. Student will be employed as company 

staff or officer. Providing Learning form work place related to their disciplines. 

Emphasis on experience learning from the jobs. Conducted the research or 

project to solved the problems they faced on the jobs by research methodology 

by which enhancing the potential of the job or production lines in the company 

within 4 months. Therefore, students were able to do that job as the staff after 

on. 
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2.4) กลุมวิชาชีพเลือก 

2.4.1  วิชาเอกพืชศาสตร  12  หนวยกิตใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

กลุมพืชศาสตรท่ัวไป 

BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3(2-3-5) 

 Seed Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ ชั้นของเมล็ด

พันธุรับรอง  มาตรฐานเมล็ดพันธุรับรอง  การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ การควบคุมและ

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ  กฎหมายเมล็ดพันธุและธุรกิจเมล็ดพันธุสภาวะการผลิต 

และนโยบายการผลิตเมล็ดพันธุในประเทศไทย 

 Study and practice of seed physiology, seed production methodology, 

class of seed certification, seed certification standards, seeds processing, 

seed quality control and testing, seed law and seed business, seed 

production conditions, and seed production policy in Thailand. 
 

BSCAG132 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช 3(2-3-5) 

 Plant Tissue Culture  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติถึงความสําคัญและประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ

เตรียมหองปฏิบัติการ เครื่องมือ  และวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อพืช การเจริญเติบโตและการพัฒนาของเนื้อเยื่อพืช การปรับสภาพและการยาย

ปลูกตนกลา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับการพัฒนาการผลิตพืช การเตรียมตนกลาและ

การยายปลูก ธุรกิจการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกับการพัฒนาทางการเกษตรเพ่ือการคา 

 Study and practice of important and beneficial of plant tissue culture, 

laboratory room, instruments, and essential materials preparation, 

techniques and methods in plant tissue culture, the growth and 

development of plant tissue, pretreatment and transfer of seedlings, plant 

tissue culture with the development of crops production, preparation of 

seedlings and transplanting, plant tissue culture business and agricultural 

trade development. 
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BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช 3(2-3-5) 

 Post Harvest Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและขอบเขตของเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพและอายุการเก็บ

รักษา การเก็บเก่ียว การปองกันกําจัดศัตรูพืชหลังการเก็บเก่ียว การปฏิบัติการหลังการ

เก็บเก่ียว การเก็บรักษาตลอดจนวิธีการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต 

 Study and practice of the postharvest technology importance and scope, 

Physiological and biochemical changes of crop product. Factors that affect 

the quality and storage.  Harvesting method.  Pest control and prevention 

after harvesting. Post harvesting operation. Storage. The quality testing and 

standardized of products. 
 

BSCAG134 การปลูกพืชโดยไมใชดิน 3(2-3-5) 

 Soilless Culture  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความหมาย ประวัติ ความสําคัญการปลูกพืชโดยไมใชดิน  

ระบบการปลูกพืชไมใชดิน ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโตของพืช สารละลายธาตุ

อาหารสําหรับปลูกพืชโดยไมใชดิน การจัดการเพ่ือการผลิตพืชโดยไมใชดิน  แนวคิดการ

ผลิตพืชโดยไมใชดินในเชิงธุรกิจ 

 Study and practice of the soilless culture meaning, history and importance 

of soilless culture, soilless culture systems. Plant growth and development 

factors. Plant nutrient and nutrient solution for soilless culture. 

Management of soilless culture. The business conceptual of soilless 

culture. 
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BSCAG631 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุย 3(2-3-5) 

 Soil and Fertilizer Management Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางการจัดการดินและปุยเพ่ือการผลิตพืชบนพ้ืนฐานของ

เนื้อดิน ความชื้น อินทรียวัตถุ และระดับความอุดมสมบูรณของดิน การใชเทคโนโลยี

จัดการดินและปุยสําหรับพืชเฉพาะอยางและการผลิตพืชอินทรีย มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

 Study and practice of soil and fertilizer management for plant production 

on the basis of soil texture, humidity, organic matter and soil fertility level. 

Soil and fertilizer management technology for a particular plant and 

organic crop production. And field trip education. 

 

BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝงตัวทางการเกษตร 

Embedded System Technology in Agriculture 

3(2-3-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับความรู เบื้องตนทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และดิจิตอล

สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการของระบบฝงตัว การเชื่อมตอระบบฝงตัวกับ

เซ็นเซอรและการใชงานทางการเกษตร 

 Study and practice of introductory electricity, electronics and digital, 

archilecture and operating system of embedded systems, embedded 

connection with sensors and agricultural application. 

 

BSCAG632 เทคโนโลยีปญญาประดิษฐเพ่ือการผลิตพืช 

Artificial Intelligence Technology for Plant Production 

3(1-6-4) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูเบื้องตนดานปญญาประดิษฐและวิทยาการขอมูล การ

ใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเพ่ือวิเคราะหและตัดสินใจจัดการปญหาในการผลิตพืช 

อาทิ โรคพืช แมลงศัตรูพืช วัชพืช การขาดธาตุอาหาร และอ่ืนๆ เปนตน รวมท้ังการ

สรางแบบจําลองการผลิตพืชและการพยากรณผลผลิตเพ่ือใหไดรับผลผลิตท่ีมีคุณภาพ

และปริมาณสูงสุด 
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 Study and practice of the basic knowledge of artificial intelligence and data 

science. The use of artificial intelligence technology to analyze and decide 

to manage problems in crop production such as disease, pests, weeds, 

Nutrient deficiency, etc. , including crop production modeling and yield 

forecasting for highest quality and quantity. 

 

BSCAG633 เทคโนโลยีการผลิตพืชในสภาวะวิกฤติ 

Crop Production Technology in Critical State 

3(2-3-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายของสภาวะวิกฤติทางการเกษตร การวางแผน/

ออกแบบ/การจัดการทรัพยากรการผลิต เทคโนโลยีการผลิตพืชในเมือง/เคหะสถาน/

อ่ืนๆ การดูแลรักษาและการเก็บเก่ียว ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ โลจิสติกส และ

การจําหนายในวิถีตลาดแบบตางๆ 

 Study and practice of the meaning of the agricultural crisis.  Production 

Resource Planning / Design / Management Technology for producing plants 

in the city / home / others. Care and harvest. As well as product processing, 

logistics and distribution in various market ways. 

กลุมวิชาพืชไร 

BSCAG141 พืชไรเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

 Economic Field Crops  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของพืชไรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร การปลูก สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการผลิต การเก็บเก่ียว 

ศัตรูพืชสําคัญ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตพืชไรเศรษฐกิจ 

 Study and practice of the importance of economic field crops, botanical 

characteristics, cultivation, the suitable environments for production,  

harvesting, important pest, innovation and technology in economic field 

crops. 
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BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอาหาร 3(2-3-5) 

 Food Field Crops Production Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของพืชไรอาหารท่ีสําคัญ เชน ขาว  ขาวโพด พืช

ตระกูลถ่ัว ฯลฯ การปลูก สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการผลิต การเก็บเก่ียวและการ

จัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว ศัตรูพืชท่ีสําคัญ การแปรรูปผลผลิต  นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการผลิตพืชไรอาหาร 

 Study and practice of the importance of food field crops, such as rice, corn, 

leguminous plants, etc., cultivation, the suitable environments for 

production, harvesting and post harvest management, important pest, 

product processing, innovation and technology in food field crop 

production. 

 

BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

 Industrial Beverage Crops Production Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของพืชไรอุตสาหกรรมเครื่องดื่มท่ีสําคัญ เชน ชา 

กาแฟ ขาวบารเลย ฯลฯ การปลูก สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการผลิต เทคโนโลยี 

การเก็บเก่ียวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว  การแปรรูปผลผลิต นวัตกรรม

และเทคโนโลยีในการผลิตพืชไรเครื่องดื่ม 

 Study and practice of the importance of industrial beverage crops, such as 

tea, coffee, barley, etc., cultivation, the suitable environments for 

production, harvesting and post harvest management, important pest, 

product processing, innovation and technology in industrial beverage 

crops. 
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BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมพลังงาน 3(2-3-5) 

 Industrial Energy Crops Production Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของพืชไรอุตสาหกรรมพลังงานท่ีสําคัญ เชน ออย 

มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน  ฯลฯ การปลูก สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการผลิต 

เทคโนโลย ีการเก็บเก่ียวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปผลผลิต 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม 

 Study and practice of the importance of industrial biofuel crops, such as 

sugar cane, cassava, palm oil, etc. , cultivation, the suitable environments 

for production, harvesting and post harvest management, important pest, 

product processing, innovation and technology in industrial biofuel crops 

 

BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 3(2-3-5) 

 Para Rubber Production Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับความสําคัญของยางพารา ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

พันธุยางพารา สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต เทคโนโลยีการปลูกและ

การดูแลรักษา การกรีดยาง การจัดการผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป

ผลผลิต สภาวการณตลาดและการจําหนาย 

 Study and practice concerning the importance of para rubber, botanical 

characteristics, para rubber varieties, the suitable environment for growth, 

cultivation and management technologies, harvesting, postharvest 

management, product processing, and marketing. 
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BSCAG641 เทคโนโลยีการผลิตกัญชง กัญชา กระทอม และผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 Hemp-Cannabis and Kratom Production Technology  

and Their Products 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของกัญชง กัญชา และกระทอม ประวัติความ

เปนมา สรรพคุณทางการแพทย กฎหมายท่ีเก่ียวของ การขออนุญาตผลิตกัญชง กัญชา 

และกระทอม การปลูก การขยายพันธุ การปรับปรุงพันธุ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว 

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปผลิตภัณฑ และการจําหนาย 

 Study and practice of the importance of hemp, cannabis, and kratom. The 

history of hemp, cannabis, and kratom, their medical properties, relevant 

laws, obtaining permission to produce hemp, cannabis, and kratom, 

cultivation, propagation, breeding, maintenance, harvesting, postharvest 

management, product processing, and distribution. 

 

กลุมวิชาพืชสวน 

BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก 3(2-3-5) 

 Vegetables Production Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญทางเศรษฐกิจของพืชผักและผักอินทรีย คุณคาทาง

โภชนาการ การจําแนก ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต หลักการและการวางแผนการ

ผลิต การเตรียมปจจัยการผลิต การนําเทคโนโลยีมาใชในการปลูก การดูแลรักษา การ

เก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การขนสง การตลาด และการศึกษาดูงาน 

 Study and practice of the economic importance of vegetables and organic 

vegetables, nutritional value,  classification, factors affecting the growth, 

principles and planning of production preparation,  applying technologies 

in planting, maintenance, harvesting, post-harvest management, 

transportation, marketing and a study tour. 
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BSCAG661 พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีการแปรรูป 3(2-3-5) 

 Medicinal Plants and Processing Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG151 พืชสมุนไพร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของพืชสมุนไพร  การจําแนก  

เทคโนโลยีการปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บ

เก่ียว การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน การใช

ประโยชนและการอนุรักษพันธุกรรม ตํารับยาแพทยแผนไทย ตลาดพืชสมุนไพรในและ

ตางประเทศ 

 Study and practice concerning the meaning and importance of medicinal 

plants, classification, technologies for planting, propagation, maintenance, 

harvesting, and post- harvest management, processing and product 

development for quality and standardization, utilization and genetic 

conservation, traditional Thai medicine formulae, marketing of medicinal 

plants in domestic and abroad. 

 

BSCAG662 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนประดับเพ่ือการคา 3(2-3-5) 

 Ornamental Horticulture Production Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของพืชสวนประดับ ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร พืชสวนประดับท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ การตลาดในประเทศและ

ตางประเทศ ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิต เทคนิคการปลูกและการดูแลรักษาใหไดผลผลิตท่ี

มีคุณภาพ การวางแผนการผลิตและการตลาด การใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิต 

การขยายพันธุ การจัดการโรงเรือนและการดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจัดการหลัง

การเก็บเก่ียว วัสดุปลูกและภาชนะปลูกท่ีเหมาะสมในการขนสงเชิงพาณิชย การบรรจุ

หีบหอ รูปแบบการขนสง 
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 Study and practice of the importance and benefits of ornamental plants, 

botanical characteristics, economically important ornamental plants, 

marketing in domestic and abroad, factors affecting the production, 

cultivation techniques and management for production quality, 

production planning and marketing, technologies for increases production 

rate, propagation, greenhouse management and maintenance, growing 

media and containers to be safe for commercial logistics, packaging, 

transportation. 

 

BSCAG663 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 3(2-3-5) 

 Mushroom Production Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG156 การเพาะเห็ด 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและลักษณะทางชีววิทยาของเหด็ การจําแนกชนิด

ของเห็ด เห็ดพิษและความเปนพิษของเห็ด ปจจัยและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการ

เจริญเติบโตของเห็ด การทําเชื้อเห็ด การผลิตเห็ด  การประยุกตใชเทคโนโลยีในการผลิต

เห็ด การดูแลรักษา การจัดการศัตรูเห็ด การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

ธุรกิจการเพาะเห็ด และการศึกษาดูงาน 

 Study and practice of the importance and biological characteristics of 

mushrooms. mushroom species identification, poisonous mushrooms and 

mushroom toxicity, environmental factors related to mushroom growth, 

pure culture inoculation of mushrooms, mushroom production,  

application of technologies for mushroom production, management, pest 

management, harvesting, post-harvest management, the business of 

mushroom production, and a study tour.  
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BSCAG664 เทคโนโลยีการผลิตไมผลเศรษฐกิจ                                                               3(2-3-5) 

 Economic Fruit Crops Production Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG157 ไมผลเศรษฐกิจ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะทางพฤกษศาสตร  สัณฐานวิทยา  ชนิดและพันธุของ

ไมผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญ การประยุกตเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการวาง

ผัง การปลูก การขยายพันธุ การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว  

มาตรฐานผลไมเพ่ือการสงออก และการตลาด 

 Study and practice of the botanical characteristics, morphology, types and 

species of economic fruits, application of modern and efficient 

technologies for layout, planting, propagation, management, harvesting, 

post-harvest management, fruit standards for export and marketing. 

 

BSCAG665 เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน                                                         3(2-3-5) 

 Greenhouse Plants Production Technology  

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG158 การผลิตพืชในโรงเรือน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของการผลิตพืชในโรงเรือน  ชนิดของโรงเรือน  

วิธีการปลูก ชนิดพืชท่ีเหมาะสม และปจจัยการผลิต การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน

การปลูก  การดูแลรักษา  การควบคุมสภาพแวดลอม การเก็บเก่ียว  การจัดการหลัง

การเก็บเก่ียว การตลาดและการศึกษาดูงาน 

 Study and practice of the importance of greenhouse plants production, 

types of greenhouse, planting  methods, types of optimal plants  and 

factors of production, applying the technologies for planting, management, 

environmental controls, harvesting and post-harvest management, 

marketing and a study tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

กลุมวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 

BSCAG160 ภูมิทัศนเบ้ืองตน 3(2-3-5) 

 Fundamental Landscape   

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวิชาชีพภูมิทัศน  ความหมายและ

ความสําคัญ  คําศัพทท่ีเก่ียวของ  ขอบเขตงานภูมิทัศน  รูปแบบในงานภูมิทัศน  

องคประกอบของภูมิทัศน  วิวัฒนาการของศิลปะในยุคตาง ๆ และศึกษาภูมิทัศน

เฉพาะถ่ิน  ฝกปฏิบัติการเขียนกราฟฟคในงานภูมิทัศน 

 Study and practice of the history of professional landscape, meaning and 

importance, related terminology, scope of landscape, pattern in 

landscape, elements of landscape, evolution of art in various eras and 

study of local landscape, practice of writing graphics in landscape. 

 

BSCAG161 การจําแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช 3(2-3-5) 

 Classification of Plant Materials and Plant Selection 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฎิบัติเก่ียวกับการจําแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดลอม

ในการเจริญเติบโต การใชประโยชน การปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษาพืชพรรณ 

ความสําคัญของการออกแบบ การวางผังพืชพรรณ การเลือกใชประเภทของพรรณไม 

ตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชในงานภูมิทัศน  โดยเนนการใชทางดานสุนทรียภาพและการใช

ประโยชน  

 Study and practice of the classification of plant materials  based on habitat 

and environments for the growth, utilization, cultivation and maintenance, 

the importance of plant layout design, design process, the material 

selection for plant layout,  making plan list for plant layout,  plant layout 

emphasizes on aesthetics and functional. 
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BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน 3(2-3-5) 

 Landscape Maintenance  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการดูแลรักษาในงานภูมิทัศน ประเภทของอุปกรณและเครื่องมือ

ดูแลรักษา การดูแลรักษาอุปกรณและเครื่องมือ การจัดการและการวางแผนการดูแล

รักษาภูมิทัศนดาดนุมและดาดแข็ง 

 Study and practice of landscape maintenance.  Type of equipment and 

tools to maintain landscape.  Maintenance equipment and tools. 

Management and maintenance planning for landscape both the cased soft 

and cased solid. 

 

BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน  3(2-3-5) 

 Landscape Design  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี  

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการออกแบบภูมิทัศน ข้ันตอนการออกแบบ

ภูมิทัศน วัสดุและอุปกรณตกแตงสวน  เทคนิคและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ  

เพ่ือออกแบบภูมิทัศนพ้ืนท่ีขนาดเล็ก เชน สวนหยอมขนาดเล็ก สวนใตบันได สวนไม

กระถางแขวน และสวนเฉพาะกิจ  การออกแบบและนําเสนอผลงานดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป 

 Study and practice of the theory and principle of landscape design,  step 

in landscape design,  garden materials and accessories,  techniques and 

using various software packages in landscape design for small spaces such 

as a small garden, park under the ladders, garden hanging plant and 

specific garden,  landscape design and presentation using computer 

software. 
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BSCAG164 การวางผังโครงการ 3(2-3-5) 

 Site Planning  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและกระบวนการวางผัง ทฤษฎี หลักการ แนวคิด 

กรณีศึกษา นโยบายและขอจาํกัดในการวางผังโครงการ การศึกษาขอมูลเพ่ือการวางผัง

โครงการ การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และปฏิบัติการวางผังและนําเสนอผัง

บริเวณ 

 Study and practice concerning the definition and planning process, theory, 

principle, concept, case studies, policy and constraints in project planning, 

informative study for project planning, data analysis and synthesis, and 

practice in layout and presentation. 

 

BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน 3(2-3-5) 

 Fundamental Geographic Information System  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

ไดแก ระบบฮารดแวร ระบบซอฟทแวร การไดมาซ่ึงขอมูล โครงสรางของขอมูล 

ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี และเทคนิคการวิเคราะหขอมูล สมรรถนะของคอมพิวเตอรในการ

จัดเก็บขอมูล ปรับปรุงขอมูล คํานวณ วิเคราะห และการใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ืออธิบาย

สภาพตาง ๆ  บนพ้ืนผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตรเปนตัวเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางขอมูล วิธีการจําแนกประเภทขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

วิธีการประมาณคาทางพ้ืนท่ี กระบวนการสรางภาพแผนท่ีใหปรากฏออกมาในรูปแบบ

สองมิติและสามมิต ิ

 Study and practice of the basic essential components of Geographic 

Information System (GIS)  such as hardware, software, acquisition of data, 

data structure, area database and data analysis techniques, computer 

proficiency in data storage, data improvement, calculations, analysis and 

the use the area data to describe the state of the Earth's surface by 

geography as a link between the information, classification of GIS data, 

estimation method for value in the area, the process of creating the map 

image to appear in the form of two and three-dimensions. 
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BSCAG169 การสํารวจจากระยะไกล 3(2-3-5) 

 Remote Sensing  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบื้องตนของการสํารวจขอมูลระยะไกล การสํารวจ

ขอมูลธรรมชาติดวยดาวเทียม คุณสมบัติของแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา ระบบการสราง

ภาพชนิดตาง ๆ  การปรับปรุงคุณภาพขอมูล การจําแนกประเภทขอมูล การไดมาซ่ึง

ขอมูลภาพท่ีสงมาโดยทางอากาศและจากทางอวกาศรวมถึงอุปกรณเซ็นเซอรท่ีใชรับ-สง

สัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟา เพ่ือใหไดผลผลิตเปนภาพถายรูปขาวดํา ภาพสี ภาพผสมสี

เท็จ และภาพดาวเทียม การใชประโยชนจากภาพดาวเทียมและการตรวจสอบขอมูลใน

ภาคสนาม 

 Study and practice of the introductory remote sensing, a survey of natural 

resource with satellite, the properties of the electromagnetic system, 

various system in image creation, data quality improvement, information 

classification, the acquisition of image data sent via air and aerospace 

including sensor used for signal electromagnetic waves for black and white 

photo output, color image, false color composite, and satellite images,  

the use of satellite images and information check in the field. 

 

2.4.2  วิชาเอกสัตวศาสตร  12  หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

กลุมวิชาสรีรวิทยาสัตวเล้ียง 

BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว 3(3-0-6) 

 Biotechnology for Animal Production  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือ

การสืบพันธุ การปรับปรุงพันธุ  การผลิตอาหาร การสรางภูมิคุมกัน การพัฒนา

ผลิตภัณฑ และการกําจัดของเสียในการผลิตสัตว ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพตอ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ขอบเขตและขอจํากัดการใชเทคโนโลยีชีวภาพ และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพในการผลิตสัตว 
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 Study of Biotechnology development and application for reproduction, 

breeding, food production, immunization, product development, and 

waste management. Effects of biotechnology on economic, Social, and 

environmental. Scope and limitation of using bio-technology, and 

Biosafety in Bio-technology. 

 

BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว 3(3-0-6) 

 Behavior and Animal Welfare  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมสัตวตาง ๆ ของสัตวเลี้ยง  การประยุกตใชพฤติกรรมเพ่ือการ

ผลิตสัตวและสวัสดิภาพสัตว  สวัสดิภาพสัตวกับการคายุคใหม กฎหมายสวัสดิภาพสัตว 

 Study of animal behavior  and applies for animal production and animal 

welfare, Animal welfare with modern trade, Law of animal welfare. 

 

กลุมวิชาปรับปรุงพันธุสัตว 

BSCAG222 การปรับปรุงพันธุสัตวเฉพาะทาง 3(2-3-5) 

 Animal Improvement for Special Purpose  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 

 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการปรับปรุงพันธุสัตวเลี้ยงเพ่ือจุดประสงคเฉพาะอยาง ดาน  

การผลิตเพ่ือความสวยงาม เพ่ือบํารุงรักษาพันธุ และเพ่ือการผลิตปศุสัตวอินทรียภายใต

ขอกําหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานการรับรองท่ีเปนสากล 

Study and practice of animal breeding for special purpose interm of 

contest, preservative, and The organic livestock production organize which 

all under the regulation law and global standardization. 
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BSCAG223 การประกวดสัตวและการตัดสิน 3(2-3-5) 

 Animal Show and Judging  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและผลประโยชนจากการประกวดและการตัดสิน

สัตว  ลักษณะประจําพันธุของสัตวเลี้ยง  ลักษณะท่ีดีและดอยของสัตวเลี้ยงประเภทตาง 

ๆ การเตรียมสัตวเขาประกวด  หลักเกณฑในการพิจารณาประกวดตัดสินสัตว  การ

เตรียมสถานท่ีสําหรับประกวดสัตว 

 Study and practice of importance and benefit of animal showing and 

judging, intinguish characteristic on each animal breed, satified and 

unsatified charateristic of animal for contest. Preparation of animal 

contest guidelines for animal judging contest.  Site preparation for 

competition animals. 

 

กลุมวิชาการผลิตสัตว 

BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3(2-3-5) 

 Beef Cattle and Buffalo Production 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติ เ ก่ียวกับความสํา คัญและสภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ

ภายในประเทศไทย  พันธุและคัดเลือกพันธุ โรงเรือนและอุปกรณ อาหารและการให

อาหาร การผสมพันธุ  มาตรฐานฟารม การจัดการของเสีย  การสุขาภิบาลและการ

ปองกันโรค การขุนโค  เกรดและคุณภาพซาก  การตลาดโคเนื้อและกระบือ 

 Study and practice of importance and situation of beef cattle and buffalo 

production in Thailand. Breed and selection, housing and equipments, 

feed and feeding, breeding, farm standardize, waste management, 

sanitation and disease prevention, fattening, carcass quality and grades, 

beef cattle, and buffalo marketing. 

 

 

 

 

 

 



119 

BSCAG225 การผลิตสัตวเคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก 3(2-3-5) 

 Small Ruminant Production 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก กายวิภาค

และสรีรวิทยา ระบบทางเดินอาหาร การสืบพันธุ พันธุและการคัดเลือกพันธุ อาหาร

และการใหอาหาร มาตรฐานฟารม การจัดการของเสีย การสุขาภิบาลและการปองกัน

โรค  ผลิตภัณฑจากสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก  ธุรกิจและการตลาดสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาด

เล็ก 

 Study and practice of importance of small ruminant prodution, anatomy 

and physiology, digestive system, reproductive system, breed and 

breeding, feed and feeding, farm standardize, waste management, 

sanitation and disease prevention, product from small ruminant, small 

ruminant business and marketing. 

 

BSCAG226 ไขและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

Egg and Egg  Products 

รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับปริมาณการผลิตและการตลาดไขสัตวปกภายในประเทศและ

ตางประเทศ โครงสรางและสวนประกอบทางโภชนะของไขสัตวปก  การประเมิน

คุณภาพของไขสัตวปก  มาตรฐานไขสัตวปก การเปลี่ยนแปลงของไขระหวางเก็บรักษา 

วิธีการเก็บรักษา  และผลิตภัณฑจากไขสัตวปก 

 Study and practice of egg production and marketing in domestic and 

international, structure and nutrient composition of avian egg, evaluation 

of egg quality, standardization of egg, changes of egg during storage, 

preservation method, and egg products. 
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BSCAG227 น้ํานมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 Milk and Milk Products 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับองคประกอบ คุณภาพและการตรวจคุณภาพน้ํานม การฆาเชื้อ

เพ่ือถนอมและรักษาคุณภาพ  ผลิตภัณฑจากน้ํานม กฎหมายเก่ียวกับอาหารนมและ

ผลิตภัณฑ การจัดการของเสียจากระบบการแปรรูปน้ํานม 

Study and practice of composition, quality, and evaluation of milk, 

disinfection for milk preservation, milk product, laws related on milk 

products. And waste management of milk processing. 

 

BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ 

Meat and Meat Products 

3(2-3-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสราง  คุณสมบัติ และองคประกอบของเนื้อสัตว  การ

เตรียมสัตวกอนฆา  วิธีการฆาและการตัดแตงชิ้นสวน  การจําแนกคุณภาพเนื้อ 

มาตรฐานโรงงานและอุปกรณ  การจัดการของเสีย การเก็บรักษาเนื้อ  ผลิตภัณฑและ

การทําผลิตภัณฑเนื้อท่ีนิยมในประเทศไทย 

 Study and practice of structure, property, and composition of meat, 

preparing livestock for slaughter, slaughtering method and trimming, meat 

grading, standardization of slaughter house and equipment, waste 

management, meat storage, and meat products and their popular in 

Thailand. 

 

BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว 

Animal Waste Management 

3(2-3-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติของของเสียจากสัตว ปญหาท่ีเกิดจากของเสียจาก

สัตวและแนวทางในการแกไข การจัดการ และการนําของเสียมาใชประโยชนดานตาง ๆ 

การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสียจากสัตว 
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 Study and practice of property of animal waste, problem of animal waste 

and solution seeking, management and reuse the waste to other purpose. 

Renewable energy from using animal waste. 

 

BSCAG230 การจัดการฟารมสัตวปา 3(3-0-6) 

 Wildlife Farm Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการจัดการฟารมสัตวปาแตละชนิด การออกแบบโรงเรือนและกรง

เลี้ยง หลักการสุขาภิบาล การใหอาหารและการบํารุงเลี้ยง การจัดบังคับเบื้องตน โรค

และการรักษาเบื้องตน กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 Study of principle of wildlife species farm management, housing design 

and capacities, principle of animal sanitation, animal feeding and raise, 

basic animal restrains, basic of treatment and disease, law and regulation 

in wildlife animals. 

 

BSCAG231 การจับบังคับสัตว 3(2-3-5) 

 Animal Handling and Restraint 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจับบังคับสัตวแตละชนิด การจับบังคับสัตวแตละชนิด 

อันตรายท่ีเกิดข้ึนจากสัตว อุปกรณ เครื่องมือท่ีเก่ียวของกับการจับบังคับและการ

ปองกันภาวะติดเชื้อท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

 Study and practice of principle of animal restrain, types of animal restrain, 

hazard on animal, equipment, tools with restrain, and prevention of 

infection caused by the operation. 
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BSCAG232 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-3-5) 

 Incubation and Hatchery Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟกไขสัตวปกในธรรมชาติ การพัฒนาของตัวออนสัตวปก 

โรงฟกและตูฟกไข การฟกไขและการจัดการโรงฟกในระบบอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล

โรงฟกและตูฟก การจัดการของเสีย 

 Study and practice on natural poultry hatching, embryo development, 

hatchery and incubators, egg hatching and business management, 

sanitation of hatchery and incubators, waste management. 

 

BSCAG233 ฟารมผสมผสาน 3(2-3-5) 

 Integrated Farms 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ และวิธีการทําฟารมผสมผสาน  แนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการวงจรการผลิต ตนทุนการผลิตและการจําหนาย 

 Study and practice of principle and method of integrated farms, concept 

of sufficiency economy philosophy, management of production cycle, 

production cost, and marketing. 

 

BSCAG234 การผลิตปศุสัตวอินทรีย  3(2-3-5) 

 Organic Livestock Production  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญ หลักการพ้ืนฐานเกษตรอินทรียและ 

ปศุสัตวอินทรีย รูปแบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย การรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย 

ตนทุนการผลิตและการจําหนาย 

 Study and practice of meaning, importance, principle of organic agriculture 

and livestock, pattern of organic livestock production, certification of 

organic livestock, production cost, and marketing. 
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BSCAG235 สัตวเล้ียงเพ่ือนรัก 3(3-0-6) 

 Companion Animal  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับพันธุ การคัดเลือกและการผสมพันธุ อาหารและการใหอาหาร การเลี้ยงดู

ในระยะตางๆ โรคและการสุขาภิบาล โรงเรือนและอุปกรณ ธุรกิจและการตลาดของ

สัตวเลี้ยงเพ่ือนรัก 

 Study of breeds and breeding, feed and feeding, raised in stages, disease 

and sanitation, housing and equipment, business and marketing of 

companion pet. 

 

BSCAG237 การจัดการฟารมสุกร 3(2-3-5) 

 Swine Farm Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 การวางแผนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม การจัดการฟารมสุกร ปจจัยทางธุรกิจท่ีเก่ียวของ

กับการผลิตสุกร วิวัฒนาการในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร การประเมินตนทุนและกําไร

ในการทําฟารมสุกร และการจัดจําหนายผลิตผลจากสุกร 

 Study and practice of industrial production planning, swine farm 

management, factors of swine business, evolution of swine production 

industry, evaluation of cost and benefit in swine farm, and distribution of 

swine products. 

 

BSCAG239 การจัดการสวนสัตวและสวนจัดแสดงสัตวน้ํา 3(3-0-6) 

 Zoological Park and Aquarium Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการและวัตถุประสงคของการจัดการสวนสัตวและสวนจัดแสดงสัตว

น้ํ า  หลักการออกแบบสวนจัดแสดงสัตว และกรง เลี้ ย ง  หลักการสุขาภิบาล  

โรคและการรักษาเบื้องตน หลักการใหอาหารและบํารุงเลี้ยง หลักการจับบังคับเบื้องตน 

หลักการคัดเลือกและผสมพันธุ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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 Study of principle and objective of zoo park and aquarium management 

exhibition. Principle of design and capacity, animal sanitation, disease and 

basic treatment, feed and raise, basic animal restrain, and mating and 

selection. Law and regulation. 

 

BSCAG256 จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวของกับปศุสัตว 3(3-0-6) 

 Ethics and Livestock Laws 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG240 กฎหมายเก่ียวของกับปศุสัตว 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับสิทธิ หนาท่ี และบทบาทของนักสัตวบาลท่ีพึงมีในการปฎิบัติงาน 

พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตว พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พระราชบัญญัติการฆา

และการจําหนายเนื้อสัตว พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พระราชบัญญัติ

โคนมและผลิตภัณฑนม พระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติการพนัน พระราชบัญญัติ

ปองกันการทารุณกรรมสัตว พระราชบัญญัติ ระเบียบและเทศบัญญัติท่ีเก่ียวของกับ 

ปศุสัตว 

Study of right, responsibility and role of animal husbandy, act of animal 

husbandry, animal disease, animal slaughter and distribution, animal feed 

control, dairy cow and product, drug, gambling, and animal abuse.  Act, 

law, and regulation with animal livestock. 

 

BSCAG257 การผลิตสัตวปกในเชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 

 Industrial Poultry Production 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ อุตสาหกรรมการผลิตสัตวปกของโลกและของประเทศไทย 

การวางแผนและวิเคราะหการตลาด การจัดการธุรกิจการผลิตสัตวปกแบบครบวงจร 

มาตรฐานฟารมสัตวปก การจัดการโรงฟกไขและโรงฆาสัตวปกในเชิงอุตสาหกรรม พันธุ

สัตวปกสําหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โรงเรือนและระบบควบคุมการผลิต 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตสัตวปก 
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Study and practice of international and domestic industrial poultry 

production, plan and market analysis, Integrated poultry production 

business management, poultry farm standards, industrial hatchery and 

poultry slaughter house management, poultry breeds for industrial 

productions, housing and controlling system, novel technology and 

innovation in industrial poultry production. 
 

 

BSCAG258 การเล้ียงไกพ้ืนเมืองเชิงพาณิชย 3(2-3-5) 

 Commercial Native Chicken Production 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับพันธุไกพ้ืนเมืองในประเทศไทย โรงเรือนและอุปกรณการเลี้ยง

ไกพ้ืนเมือง อาหารและการใหอาหาร การคัดเลือกและการผสมพันธุ โรคและการ

ปองกันโรค ภูมิปญญาชาวบานกับการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การแปรรูปและการเพ่ิมมูลคา

ของไกพ้ืนเมือง การตลาดและการจัดการความเสี่ยงในการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

Study and practice of domestic native chicken breeds, housing and 

equipment, feed and feeding, traits, selection and breeding program, 

disease and disease prevention, local wisdom on raising native chickens, 

processing and value- added of native chicken, marketing and risk 

management in native chicken production. 

 

BSCAG259 การผลิตสัตวเศรษฐกิจทางเลือก 3(3-0-6) 

 Alternative Economic Animal Production 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ชนิด และศักยภาพของสัตวเลี้ยงทางเลือก โรงเรือนและ

อุปกรณ อาหารและการใหอาหาร การคัดเลือกพันธุ การผสมพันธุ การจัดการฟารม

และการดูแลสุขาภิบาล กฎหมายท่ีเก่ียวของ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะหตนทุน

การผลิต การตลาด และระบบโลจิสติกส 
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Study of meaning, types, potential, opportunity and risk of alternative 

economic animal production, housing and equipment, feed and feeding, 

traits, selection, breeding program, farm management and sanitation, 

related laws and regulations, business plan, cost analysis, marketing and 

logistic system. 

 

BSCAG260 ผูประกอบการดานปศุสัตวยุคใหม          3(3-0-6) 

 Modern Livestock Entrepreneur 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ลักษณะ และแนวคิดของการประกอบการยุคใหม แนวคิด

และรูปแบบของธุรกิจปศุสัตว คุณลักษณะของผูประกอบการดานปศุสัตว การเตรียม

ความพรอมสําหรับการเปนผูประกอบการ การศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ การเขียน

แผนธุรกิจ  การหาแหลงทุน การบริหารความเสี่ยง ระบบการตลาดและการแขงขันใน

ตลาดสินคาปศุสัตว ภาษีและการกีดกันทางการคาของสินคาปศุสัตว มาตรฐานการ

สงออกนําเขาสินคาปศุสัตว 

 Study of definitions, characteristics, and concept of modern entrepreneur, 

concept and types of livestock business, characteristics of livestock 

business entrepreneur, competency preparation for being an 

entrepreneur, business feasibility and planning, fund seeking, risk 

management, marketing system and livestock marketing competition, tax 

and trade barriers of livestock products, livestock products import- export 

standard. 
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BSCAG261 ผลิตภัณฑผลพลอยไดจากสัตว           3(2-3-5) 

 Products of Animal By-products 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบ และการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยไดจากสัตว

เบื้องตน เชน กระดูก นม ไขมัน เลือด ขน และ หนังสัตว แนวปฏิบัติมาตรฐานท่ี

เก่ียวของกับการผลิต การตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ การติดฉลากและการ

ตรวจสอบยอนกลับ  

 Study and practice of preliminary products of animal by-products such as 

bones, milk, fat, blood, fur and leather, standard practices related to 

production, marketing, packaging design, labeling and traceability. 

 

BSCAG262 โลจิสติกสและหวงโซอุปทานในการผลิตสัตว 3(2-3-5) 

 Logistic and Supply Chain in Animal Production 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในการผลิตสัตว 

การวางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดเก็บผลผลิต การจัดเก็บขอมูล การขนสง

สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว กฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 Study and practice of logistic and supply chain management system for 

animal production, production planning and control, product   

management, warehouse, data collection, animal and animal products 

transportation, related laws. 
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กลุมวิชาโภชนาการสัตว 

BSCAG241 การวิเคราะหอาหารสัตว 3(2-3-5) 

 Feed Analysis                                        

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญของการวิเคราะหอาหารสัตว เครื่องมือและ

อุปกรณท่ีใช การเตรียมสารละลาย การสุมเก็บตัวอยางอาหารสัตว การวิเคราะหอาหาร

สัตวโดยประมาณ การวิเคราะหแรธาตุหลักบางชนิด การวิเคราะหแบบ van soest ใน

พืชอาหารสัตว และการวิเคราะหคาพลังงานในอาหารสัตว 

 Study and practice of importance of feed analysis, tools and equipment, 

dilutions solution, preparation, feed sampling, proximate analysis, some of 

macro mineral analysis, van soest system analysis, and energy analysis in 

feed. 

 

BSCAG242 พืชอาหารสัตว 3(2-3-5) 

 Forage Crops 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจําแนกพันธุและคุณคาทางอาหารของพืชอาหารสัตว  

การใชประโยชนของพืชอาหารสัตว การปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเก่ียว การ

คัดเลือกและขยายพันธุ  การบํารุงรักษาทุงหญา และการจัดระบบน้ําในแปลงพืชอาหาร

สัตว การถนอมพืชอาหารสัตวไวใชในฤดูท่ีขาดแคลน 

 Study and practice of identification of varieties, nutritional value, benefit, 

plantation, post- harvest, selecting and breeding, maintenance, and water 

system of forage crops.  Preservation of the forage for use in a meager 

season. 
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BSCAG243 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม 3(3-0-6) 

 Ruminant Nutrition and Feeding 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตวกระเพาะรวม จุลชีพในกระเพาะรูเมน การยอยและ

การดูดซึมโภชนะ และกระบวนการเมตาโบลิซึมของคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และ

สารประกอบไนโตรเจนท่ีไมใชโปรตีน  การประยุกตใชพืชทองถ่ิน และวัสดุเหลือใชจาก

การเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเปนอาหารสัตวกระเพาะรวม และการใหอาหารสัตว

กระเพาะรวม 

 Study of ruminant digestive system, rumen microorganisms, digestion and 

absorption, and metabolism of carbohydrate, fat, protein, and non-protein 

nitrogen. Application of local crop, crop residues and agro-industry for 

ruminant rations and feeding. 

 

BSCAG244 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก 

Poultry Nutrition and Feeding 

3(3-0-6) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาระบบทางเดินอาหาร การยอย การดูดซึม และเมตาโบลิซึมของโภชนะหลัก ความ

ตองการโภชนะชนิดตาง ๆ ของสัตวปก การประกอบสูตรอาหาร การประยุกตใชพืช

ทองถ่ิน และวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเปนอาหารสัตวปก

และการใหอาหารสัตวปก 

 Study of poultry digestive system, digestion, absorption and metabolism 

of nutrition, requirement of poultry, feed formulation, application of local 

crop, crop residues and agro-industry on poultry rations and feeding. 
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BSCAG245 โภชนศาสตรและการใหอาหารสุกร   3(3-0-6) 

 Swine Nutrition  and Feeding 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาระบบทางเดินอาหาร การยอย การดูดซึม และเมตาบอลิซึมของโภชนะหลัก 

ความตองการโภชนะชนิดตางๆ ของสุกร การประกอบสูตรอาหาร การประยุกตใชพืช

ทองถ่ิน และวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมเปนอาหารสุกรและ

การใหอาหารสุกร 

 Study of swine digestive system, digestion, absorption and metabolism of 

nutrition, requirement of swine, feed formulation, application of local crop, 

crop residues and agro-industry on swine rations and feeding. 

 

กลุมวิชาสุขศาสตรสัตว 

BSCAG246 ปรสิตในสัตว 3(2-3-5) 

 Animal Parasitology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : BSCAG210 โรคและสุขาภิบาลสัตว 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับปรสิตท่ีสําคัญในปศุสัตว สัณฐาน ชีพจักร ความรายแรง  การ

ติดตอ การปองกัน การควบคุม และกําจัดปรสิต 

 Study and practice of animal parasites importance, morphology, life cycle, 

virulence, contagenosis route, prevention, control and eradication. 

 

BSCAG247 ยาและการใชยาสัตว 3(2-3-5) 

 Animal Drugs and Usage  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : BSCAG210 โรคและสุขาภิบาลสัตว 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทและรูปแบบของยาสัตว หลักและวิธีการให การออก

ฤทธิ์ของยา  ยารักษาโรคติดเชื้อ  ยากําจัดปรสิต  สารเสริมหรือเรงการเจริญเติบโต  

วัคซีน ฮอรโมน ยาฆาเชื้อ ยาลางเชื้อ  และสมุนไพรท่ีใชเปนยาสัตว 

 Study and practice of classification, forms, principle and how to, 

pharmacokinetic, antibiotic, anthelmintic, growth promotor, vaccine, 

hormone, antiseptic, disinfectant and herb in animal drug. 
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BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร 3(2-3-5) 

 Swine Diseases and Sanitation  

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : BSCAG210 โรคและสุขาภิบาลสัตว 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโรคตางๆท่ีเกิดข้ึนในการเลี้ยงสุกรรวมท้ังโรคพยาธิท่ีสําคัญ 

สาเหตุ ระยะฟกตัว การระบาด อาการ วิธีการตรวจ การรักษา การปองกันและการ

กําจัดโรคท่ีสําคัญ พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว 

 Study and practice of swine disease, swine parasitic, causing agents, 

incubation period, outbreak, symptoms, diagnostic methods, treatment 

prevention and eradication in swine disease, law and regulation for control 

of animal disease. 

BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก 3(2-3-5) 

 Avian Diseases and Sanitation 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโรคตางๆท่ีเกิดข้ึนในการเลี้ยงสัตวปก รวมท้ังโรคพยาธิท่ีสําคัญ 

สาเหตุ ระยะฟกตัว การระบาด อาการ วิธีการตรวจ การรักษา การปองกันและการ

กําจัดโรคท่ีสําคัญ พระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว 

 Study and practice of avian disease, avian parasitic, causing agents, 

incubation period, outbreak, diagnostic methods, treatment prevention 

and eradication in avian disease, law and regulation for control of animal 

disease. 
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กลุมวิชาเทคโนโลยีประยุกต 

BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการปศุสัตว 3(2-3-5) 

 Computer Application for Livestock 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอร และโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

จัดทําเอกสาร ฐานขอมูล นําเสนอขอมูล และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีเก่ียวของกับการปศุ

สัตว 

 Study and practice of using computer and software packages, 

documenting, database, presentation and program packages involved 

livestock. 

 

BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร 

Information Technology for Animal Science 

3(2-3-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศการใชและการสราง

ระบบสารสนเทศทางสัตวศาสตร เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต การสราง

มัลติมีเดียในงานสารสนเทศทางสัตว ระบบสารสนเทศในสัตวเลี้ยงชนิดตางๆ การ

วิเคราะหขอมูลสัตวเลี้ยงผานระบบสารสนเทศ 

 Study and practice of information system infrastructure, information 

system of animal science technology, internet and intranet technology, 

multimedia of animal information, information system on livestock 

production, data analysis on information system. 

 

 

 

 

 

 

 



133 

2.4.3  วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  12  หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3-5) 

 Marine Biology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเ ก่ียวกับความรู เบื้องตนเ ก่ียวกับวิทยาศาสตรทางทะเล 

สภาพแวดลอมทางทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเล เชน แบคทีเรีย ฟงไจ แพลงกตอน ปลา 

สัตวเลื้อยคลาน สัตวเลี้ยงลูกดวยนม พืชในทะเล สภาพแวดลอมและพืชพันธุในปาชาย

เลน ถ่ินท่ีอยูและประชาคมสิ่งมีชีวิตแบบตางๆ ในทะเล การอนุรักษและการใชประโยชน

จากทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน 

 Study and practice of fundamental marine science, marine environment, 

marine organisms such as bacteria, fungi, plankton, fish, reptile, mammal, 

marine plants, environments and vegetation in mangrove forest, Life 

habitats and community life styles, conserve and sustainably use the 

oceans, seas and marine resources 

 

BSCAG322 ส่ิงแวดลอมทางการประมง 3(2-3-5) 

 Fisheries Environment 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม ความรู

เ ก่ียวกับมลพิษทางน้ํา ยาปราบศัตรูพืชในแหลงน้ํา ชีววิเคราะห ชีววิทยาน้ําเสีย 

วิเคราะหและผลกระทบของสิ่งแวดลอมทางการประมง แนวทางการแกไขและการ

จัดการสิ่งแวดลอมทางการประมง 

 Study and practice of fundamental science and environments.  Water 

pollution, pesticides in water resources, bioassay, biology of waste water, 

environment analysis and impact in fisheries, guideline of resolution and 

management of environment in fisheries. 
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BSCAG323 แพลงกตอนวิทยา 3(2-3-5) 

 Planktonology 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับแพลงกตอน การสํารวจและเก็บตัว

แพลงกตอน การจําแนกชนิดแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว การเพาะเลี้ยงแพลงก

ตอน และประโยชนของแพลงกตอน 

 Study and practice of general plankton, survey and sampling of plankton, 

classification of phytoplankton and zooplankton, plankton culture, and 

benefit of plankton. 

 

BSCAG328 การใชยาและสารเคมีในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Application of Drugs and Chemicals in Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติ วิธีการ ใชยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ความรูเก่ียวกับยาตานจุลชีพ การทดสอบความไวตอยาตานจุลชีพ การเลือกและการใช

ยาและสารเคมี การคํานวณการใชยาและสารเคมี ขอกําหนดและมาตรฐานการใชยาและ

สารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 Study and practice of properties, drugs administration, and chemicals in 

aquaculture, antimicrobial, drug sensitivity, application of drugs and 

chemicals, calculation of drugs and chemicals, regulation and 

standardization of chemicals and drugs in aquaculture. 
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BSCAG330 ฮอรโมนท่ีใชในการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Hormone in Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับประเภทและแหลงท่ีมาของฮอรโมน ระบบฮอรโมนท่ี

เก่ียวของกับการสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตวน้ํา การใชฮอรโมนและการควบคุม

ฮอรโมนในสัตวน้ําเพ่ือประโยชนในการเพาะเลี้ยง 

 Study and practice of type and source of hormone, endocrine systems 

related to reproduction and growth of aquatic animals, hormone 

application and control in aquatic animals for aquaculture. 

 

BSCAG335 การจัดการทรัพยากรประมง 3(3-0-6) 

 Fisheries Resources Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมในแหลงน้ํา ปญหาท่ีเกิดจากการใชทรัพยากร

ประมง หลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในแหลงน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

ยั่งยืน หลักคิดและทฤษฎีในการจัดการประมง มาตรการในการจัดการประมง กฎหมาย 

ระเบียบ และขอตกลงท่ีเก่ียวของกับการจัดการประมง 

 Study of fisheries resources and aquatic environment, problems of uses of 

fisheries resources, principle of fisheries resources and aquatic environment 

management in maximize sustainability, concept and theory in fishery 

management, fishery management measures, laws, regulations and 

agreements in relation to fishery management. 

 

BSCAG352 อนุกรมวิธานของปลาทองถิ่น 3(2-3-5) 

 Taxonomy of Local Fish 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG319 อนุกรมวิธานของปลา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานทางอนุกรมวิธานของปลา  การเก็บรวบรวม

และรักษาตัวอยางปลา  การเก็บขอมูลบนตัวอยางปลา  การจัดจําแนกและลักษณะ

สําคัญในแตละอันดับ วงศ และสกุลของปลาทองถ่ิน 
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 Study and practice of fundamental of taxonomy of fish, collection and 

preservation of fish specimens, data collection on fish specimen, 

classification and diagnose character in order, family and genus of Local 

fish. 

 

BSCAG353 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงกบ 3(2-3-5) 

 Frog Culture Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG324 การเพาะเลี้ยงกบ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงกบในรูปแบบตาง ๆ การสุขาภิบาล การ

อนุบาล การเลี้ยง การจับลําเลียงและการจําหนาย 

 Study and practice of model, sanitation, nursing, rearing, harvesting, 

transportation and marketing in frog culture. 

 

BSCAG354 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา 3(2-3-5) 

 Ornamental Aquaculture and Aquatic Plants Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG325 ปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดสัตวน้ําสวยงาม และพรรณไมน้ําเศรษฐกิจ เครื่องมือ 

อุปกรณท่ีใชเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม และพรรณไมน้ํา การคัดเลือก และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

สวยงาม และพรรณไมน้ําเศรษฐกิจ วิธีการจัดตูปลาน้ําจืด และตูปลาทะเล เทคโนโลยี

สําหรับการเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม และพรรณไมน้ําเศรษฐกิจ และการตลาดปลาสวยงาม 

และพรรณไมน้ําเศรษฐกิจ 

 Study and practice of species, equipment, selection and breeding of 

economically aquatic ornamental animals and plants, freshwater 

aquariums and saltwater aquariums setup, technology for aquatic 

ornamental animals and plants culture and marketing. 

 

 

 

 

 

 

 



137 

BSCAG355 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 3(2-3-5) 

 Coastal Aquaculture Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG326 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ 

และการตลาด รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงและแนว

ทางการปองกัน แกไข 

 Study and practice of coastal aquaculture technology in important 

economy, marketing, and environmental impact of coastal aquaculture, 

and guidelines of prevention and resolution. 

 

BSCAG356 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงกุง 3(2-3-5) 

 Shrimp Culture Technology 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG327 การเพาะเลี้ยงกุง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนการผลิต มาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุง ระบบและ

รูปแบบการเพาะเลี้ยงกุง การเตรียมพ้ืนท่ีเลี้ยง การเพาะพันธุ การเลี้ยงและการจัดการ 

การจับ การลําเลียง และการตลาด 

 Study and practice of production planning, standardization, system and 

type of culture, pond preparation, breeding, rearing and management, 

harvesting, transportation, and marketing of shrimp culture. 

 

BSCAG357 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Technology for Aquatic Animals Improvement 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG329 การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติเก่ียวกับพันธุกรรมสัตวน้ํา การถายทอดลักษณะทางคุณภาพและ

ปริมาณ อัตราพันธุกรรม แนวทางในการคัดเลือกพันธุ การปรับปรุงพันธุ การแปลงเพศ

สัตวน้ํา และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ 

 Study and practice of quality and quantitative traits inheritances, 

heritability, aquatic animals improvement, broodstock management, 

mating systems and genetic improvement by technology. 
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BSCAG358 เทคโนโลยีการจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Technology for Aquatic Animals Hatchery Management 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG331 การจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและฝกปฏิบัติการเก่ียวกับความรูเบื้องตนดานเทคโนโลยีของการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

หลักการเบื้องตนของเทคโนโลยีและระบบดานการเพาะเลี้ยงสัตว หลักการของแตละ

ระบบ และวิธีการเลี้ยง ขอดีขอเสีย การจัดการและแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว

น้ํา การสํารวจ ออกแบบฟารม โรงเพาะฟก  ความปลอดภัยในฟารม และการบําบัดของ

เสียในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 Study and practice of principles of technology in aquaculture, essential 

knowledge in Technology and aquaculture systems, principle, advantage 

and disadvantage of each culturing system and the prospect of aquaculture 

development, surveying and designing for farm and hatchery, safety and 

waste managements in aquaculture. 

 

BSCAG359 ชุมชนสัมพันธและสงเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Community Relations and Promotion in Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG332 ปฏิบัติการชุมชนทางการประมง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาความหมายและแนวคิดเก่ียวกับการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หลักการ วิธีการ

สงเสริม การวางแผน การประเมินผล วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขงานดาน

การการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของชุมชน ปฏิบัติงานเพ่ือสรางทักษะการสื่อสารงานเพาะเลี้ยง

เพ่ือชุมชน หลักการใชสื่อและโสตทัศนูปกรณในการสงเสริม 

 Study and practice of educational fieldtrip in aquaculture business or 

fisheries activities, success, failure and problem analysis in classroom 

discussion activities, utilization of information and technology trends and 

communication equipment. 
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BSCAG360 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3(3-0-6) 

 Environmental Impact Assessment for Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG333 การประเมินผลกระทบทรัพยากรประมง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาสภาพปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การวิเคราะหปญหา

และผลกระทบ การสรางแผนแกไขผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ การประเมินผล

กระทบทรัพยากรสัตวน้ํา 

 Study of problems and impacts of aquaculture, problem and impact 

analysis, mitigation plan, monitoring and impact assessment of fisheries 

resources. 

 

BSCAG361 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Selected Topics in Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : BSCAG336 เรื่องเฉพาะทางการประมง 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับความรู แนวความคิดในทฤษฎีตางๆ และนวัตกรรมใหมๆ 

ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในปจจุบัน และหัวขอสามารถเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

เรียน 

 Study and practice of knowledge, conceptual theory topics and new 

innovation of aquaculture in present time, with will evolve year-to-year to 

up-to-date in each semester. 

 

BSCAG362 การเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสาน 3(2-3-5) 

 Integrated Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน การเลี้ยงสัตวน้ํา

รวมกับการเลี้ยงสัตวและการปลูกพืช การวางแผนการผลิต การจัดการบอ และการ

จัดการผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน 

 Study and practice of principle and method of integrated farms, concept 

of sufficiency economy philosophy, management of production cycle, 

pond management and marketing. 
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BSCAG363 เทคโนโลยีเพ่ือระบบฟารมเพาะเล้ียงสัตวน้ําอัจฉริยะ 3(2-3-5) 

 Technology for Smart Aquaculture Farm 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญ แนวคิด ความหมาย ของเทคโนโลยีในระบบฟารม

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอัจฉริยะ ออกแบบ และประดิษฐอุปกรณท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

รวมกับการใชเทคโนโลยี 

 Study and practice of knowledge technology for smart aquaculture farm, 

design and create aquaculture equipment. 

 

BSCAG364 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Information Technology and Database System for Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศและระบบฐานขอมูล 

ประเมินและเลือกใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดอยางถูกตองกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองานดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

การสรางมัลติมีเดียเพ่ือการสื่อสารงานทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 Study and practice of knowledge of information technology and database 

system, consider to select the information, information technology’s legal, 

use application software and information technology for aquaculture and 

implement the multimedia for aquaculture information. 

 

BSCAG365 โลจิสติกสและหวงโซอุปทานสําหรับสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Logistic and Supply Chain for Aquatic Animal 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานเพ่ือวาง

แผนการผลิตสัตวน้ําและนําแผนไปปฏิบัติ ควบคุมการผลิต การจัดการผลผลิต การบรรจุ 

ลําเลียง การจัดเก็บขอมูล การนําสงสินคาสัตวน้ําแตละชนิดไดถูกตอง ปลอดภัย ไปยัง

ผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 



141 

 Study and practice on concepts of management for production and 

purchasing, information system for logistics management, transportation, 

effective management of logistics organization in aquatic business 

 

BSCAG366 การเปนผูประกอบการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 Entrepreneurship in Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการจัดการ การประกอบกิจการ หลักการบริหารธุรกิจ

ท่ีมีความเหมาะสมกับการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การแกไขปญหาและการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการประกอบกิจการ การพัฒนาธุรกิจและขยายกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

 Study and practice of aquatic farm management, economics principles and 

theories for entrepreneurs, organizational styles, problem solving and 

decisions on business operations, the development and expansion of 

aquaculture businesses. 

 

BSCAG367 โลกทัศนทางการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2(1-3-3) 

 Observational Study on Aquaculture 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี 

 นักศึกษาไดมีโอกาสเรียนรูระบบงานทางดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางเปนรูปธรรม 

จากสื่อ การสืบคน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การไดฟงการถายทอดประสบการณจาก

วิทยากรในงานทางดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือเปนการกระตุนและสงเสริมการเรียนรูและ

พัฒนาทักษะความคิด และนําเสนอแนวคิดในการนํามาพัฒนาการเรียนและการ

ประกอบอาชีพ 

 Study and practice of learning aquaculture system from media, searching, 

field trips, instructive in aquaculture experience work by expert speakers to 

motivate learning and skills developing that benefit for learning and career 
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3.วิชาเลือกเสรี 

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยเปนรายวิชาท่ีเปดสอนใน

ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบ  

3.1 สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา หรือ 

3.2 สามารถเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบ หรือ 

3.3 รายวิชาจากหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ดังนี้ 

3.3.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 

GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล      3(3-0-6) 

English in the Digital World  

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาอังกฤษ เขาใจความหลากหลายของ

วัฒนธรรมสากลผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการ

ฟง พูด อาน เขียน และเลือกใชไดอยางเหมาะสมในโลกดิจิทัล  

Study and Learn English vocabulary, expressions, and structures. 

Understand multicultural society through media and technology.  

Develop English skills in the areas of listening, speaking, reading, and 

writing for appropriate use in the digital world.  

 

GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม     3(3-0-6) 

English for Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาคําศัพทเทคนิคสําหรับงานวิศวกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนการ

เขียนและการนําเสนองานทางดานวิชาการท่ีเก่ียวกับงานอาชีพดานวิศวกรรม 

Study and Understand technical terminology for engineering.  Develop 

English skills emphasized on writing and presenting academic work 

related to engineering careers. 
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GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบธุรกิจ     3(3-0-6) 

English for Business Career 

รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี  

วิชาบังคับกอน : ไมมี 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะการใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจท้ังการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือ

เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพผานสถานการณจําลอง เชน การโทรศัพทติดตอ

ธุรกิจ การสมัครงาน การสัมภาษณงาน และการเขียนจดหมาย 

Study about business English skills such as listening, speaking, reading, 

and writing as a tool for future career by simulating scenarios, for 

example, making business calls, applying for jobs, and interviewing as 

well as writing letter in English. 

 

GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมจีน 

 

 

Study fundamental Chinese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Chinese culture. 

 

GEBLC110 สนทนาภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Japanese Conversation 

 รหัสรายวิชาเดิม :  GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาญ่ีปุนเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมญี่ปุน 

Study fundamental Japanese focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Japanese culture. 
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GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Korean for Communication 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาเกาหลีเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมเกาหลี 

Study fundamental Korean focusing on listening and speaking skills 

for daily communication, including Korean culture  

 

GEBLC112 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Burmese 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBLC601 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาภาษาพมาเบื้องตนทางดานการฟงและการพูดสําหรับการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน ควบคูกับเรียนรูวัฒนธรรมพมา 

Study fundamental Burmese focusing on listening and speaking 

skills for daily communication, including Burmese culture. 

 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 

 Report Writing and Presentation  

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ และประเภทของรายงาน สวนประกอบ

ของรายงาน หลักการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ และการนําเสนองาน  

Study and Understand the meaning, significance, and various types 

of reports. Discover report components and the principles of 

writing a comprehensive report, as well as practice presentations. 
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GEBLC203 วรรณกรรมทองถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Literature 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมมี   

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของทองถ่ินรวมถึงประเพณีและ

วัฒนธรรมอันทรงคุณคาดานตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็น

คุณคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถ่ินตน ตลอดจนสามารถนํา 

องคความรูท่ีไดไปบรูณาการเขากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช

ชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Study and Learn about local's history as well as valuable traditions 

and cultures. Allow learners to be aware of and appreciate the 

value of their community's good culture and traditions, as well as 

to effectively integrate the knowledge gained into their education, 

occupation, and social life. 

GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 Thai Language for Foreigners 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไมมี   

วิชาบังคับกอน : ไมมี   

ศึกษาเก่ียวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ฝกทักษะการ

ออกเสียง การอาน การเขียนเบื้องตน การฟง การพูด ในชีวิตประจําวัน และ

เรียนรูศิลปวัฒนธรรม 

Study and Learn the fundamentals of Thai language, including 

consonants, vowels, and tones. Practice pronunciation, 

fundamental reading and writing in Thai, listening and speaking in 

daily life, as well as Thai culture. 
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3.2 กลุมวิชาสุขภาพ 

GEBHT602 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Exercise for Health 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายตอระบบตางๆของ

รางกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการ

ประเมินสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง การสรางโปรแกรมการออกกําลังกายดวย

ตนเอง การออกกําลังกายในการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การ

ปฏบิัติท่ีเปนพ้ืนฐานในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย  

Study and Practice physiology and the effects of exercise on various 

body systems, as well as how to avoid exercise-related injuries. Be 

able to self-test, assess one's physical fitness, and create an exercise 

program. Practice playing sports and exercising for good health. 

 

GEBHT603 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Sports for Health 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬา สุขภาพสวนบุคคล หลักการเลือก

กีฬาเพ่ือสุขภาพ การเลนกีฬาใหเหมาะสมกับวัยหรือสภาพรางกาย การวางแผนการ

เลนกีฬา พ้ืนฐานการเลนกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดตางๆ การบาดเจ็บ

ทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Study and Improve understanding of sports science, personal health, and 

sports for health principles. Learn how to select sports based on your 

age or physical condition. Learn about sports planning, the basis of sports 

playing, physical fitness for various sports, sports injuries, and the 

management model of sports contests for health and sports activities. 

 

 

 

 

 

 



147 

GEBHT604 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Recreation for Health Promotion 

 รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT104 นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพ เกม

นันทนาการ การเปนผูนํานันทนาการ การบริหารจัดการคายกิจกรรมตางๆ ประเภท

ของกิจกรรมนันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬา

และการละเลนพ้ืนบานของไทยและชาติตางๆ 

 Study and Practice in Creating health and practice recreational games 

and other types of recreational activities by engaging in recreational 

activities. Learn how to become a recreational leader, manage camp 

activities, design programs, and participate in recreational activities. Learn 

about Thai and other countries' traditional sports and games. 

 

3.3 กลุมวิชาบูรณาการ 

GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย 3(3-0-6) 

 Aesthetics and Human Growth 

 รหัสรายวิชาเดิม :   ไมมี 

 วิชาบังคับกอน : ไมมี   

 ศึกษาเก่ียวกับความรูเบื้องตนดานสุนทรียภาพ การมองเห็นคุณคาและความงาม

ของสิ่งตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตมนุษย ความงอกงามของมนุษยในทัศนะของโลก

ตะวันออกและโลกตะวันตก และการดําเนินชีวิตอยางมีความหมายในโลกท่ี

เปลี่ยนแปลง 

 Study and Understand fundamental of aesthetics, perception of value 

and beauty of various aspects related to human life, human growth in 

the views of Eastern and Western concepts and learn to live 

meaningfully in a changing world. 
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3.2  ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง วิชาเอกพืชศาสตร  

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นายกุลวิชญ  พานิชกุล 

355990012XXXX 

วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บ

เก่ียว) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2552 

 

2548 

ผูชวยศาสตราจารย - สัมมนาพืชศาสตร 

- การปลูกพืชโดยไมใชดิน 

- เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 

- มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร 

- หลักพืชสวน 

2 นางสุมิตรา สุปนราช 

354990011xxxx 

กษ.ม. (สงเสริมการเกษตร) 

 

วท.บ. (พืชศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

วิทยาลัยเทคโนโลย ี

และอาชีวศึกษา 

2547 

 

2530 

รองศาสตราจารย - การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลย ี

  การเกษตร 

- การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 

- พืชสวนประดับ 

- การผลติกลวยไมเพ่ือการคา 

3 นางสาวเมทินี นาคดี 

165040012xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตร

การเกษตร) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2557 

อาจารย - ปฐพีวิทยาเบ้ืองตน 

- การจัดการดินและปุย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง วิชาเอกสัตวศาสตร  

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวปยมาสฐ  

ตัณฑเจริญรัตน 

363010049xxxx 

Ph.D. (Sciences)  

 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

Massey University,  

New Zealand 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2556 

 

2545 

2541 

ผูชวยศาสตราจารย - การผลิตสัตวปก 

- ไขและผลิตภัณฑ 

- การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

- เนื้อและผลิตภัณฑ 

2 นายนิรันดร  กองเงิน

352030037xxxx 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2536 

2531 

ผูชวยศาสตราจารย - โภชนศาสตรสัตว 

- อาหารและการแปรรูปอาหารสัตว 

- โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก 

- การผลิตโคนม 

3 นายวรวุธ  ชัยเนตร 

340990084xxxx 

Dr. sc. agr. (Animal 

Breeding and  Animal 

Genetic) 

วท.ม.  (เกษตรศาสตร)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

Georg-August- University 

of Goettingen, Germany 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2544 

 

 

2536 

2530 

ผูชวยศาสตราจารย - กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 

- เทคโนโลยีการจัดการฟารม 

 

4 นายสุนทร  วิทยาคุณ

530210010xxxx 

Ph.D.  (Nutrition) 

 

วท.ม.(เกษตรศาสตร)  

วท.บ.(เกษตรศาสตร)  

Mississippi State 

University, USA. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2542 

 

2536 

2533 

รองศาสตราจารย - โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว

กระเพาะรวม 

- การผสมเทียมสัตว 

- การจับบังคับสัตว 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

 - สัมมนาสัตวศาสตร 

- การผลิตสัตวและความปลอดภัยดาน

อาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางพรพิมล  จุลพันธ 

367030108xxxx 

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

วท.บ. (สัตวศาสตร-ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2545 

2532 

ผูชวยศาสตราจารย - การเลี้ยงสัตวน้ํา 

- คุณภาพน้ําและการจัดการบอ 

- อาหารสัตวน้ํา 

- โรคและปรสิตสัตวน้ํา 

- มาตรฐานการผลิตทางการประมง 

- ทักษะวิชาชีพประมง 2 

- การใชยาและสารเคมีในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

- การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน 

- ฮอรโมนท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

- เรื่องเฉพาะทางการประมง 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

2 นายสมเกียรติ  ตันตา 

352120028xxxx 

วท.ม. (การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา 

2556 

 

2548 

อาจารย - สิ่งแวดลอมทางการประมง 

- การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและ

พรรณไมน้ํา 

- นิเวศวิทยาทางน้ํา 

- ทักษะวิชาชีพประมง 1 

- การเพาะเลี้ยงกบ 

- การจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา 

- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3 นายเรืองพันธุ ทรัพยมี 

480990000xxxx 

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2549 

2535 

อาจารย - การเพาะพันธุสัตวน้ํา 

- ปญหาพิเศษทางการประมง 

- ฝกงานทางวิชาชีพทางการประมง 

- สหกิจศึกษาทางการประมง 

- ทักษะวิชาชีพประมง 4 

- การเพาะเลี้ยงกุง 

- การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 

- อนุกรมวิธานปลา 

- มีนวิทยา 

 



152 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

4 นางสาวสุภัทรชา ธุระกิจ 

155990016xxxx 

วท.ม. (การจัดการประมง) 

วท.บ. (การประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2559 

2555 

อาจารย - การจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

- ทักษะวิชาชีพประมง 3 

- คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

- สัมมนาทางการประมง 

- ชีววิทยาทางทะเล 

- แพลงกตอนวิทยา 

- การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

- ปฏิบัติการชุมชนทางการประมง  

- การจดัการทรัพยากรประมง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก วิชาเอกพืชศาสตร  

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางพรวิภา สะนะวงศ 

365010017XXXX 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)  

ทษ.บ. (พืชไร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

แมโจ 

2539 

2534 

อาจารย - เกษตรท่ัวไป 

- วัชพืชและการควบคุม 

- ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร 

- เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรม

เครื่องด่ืม 

- เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอาหาร 

- เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 

- เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

2 นายพรเทพ เกียรติดํารงคกุล 

3650100788504 

 

ปร.ด. (พันธุศาสตร) 

วท.ม. (พันธุศาสตร)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2562 

2545 

2539 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

-พันธุศาสตรทางการเกษตร 

-เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางเกษตร 

3 นางสาวสุจริตพรรณ  บุญมี 

154990017xxxx 

Ph.D. (Agricultural and 

Applied Bioresource 

Science – Allelopathy) 

M.S. (Agriculture – Plant 

Biochemistry) 

วท.ม. (โรคพืช) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

Ehime University, Japan 

 

 

Kagawa University, Japan 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2563 

 

 

2560 

 

2556 

2554 

อาจารย - โรคพืชและการควบคุม 

- พืชสมุนไพร 

- การเพาะเห็ด 

- สัมมนาพืชศาสตร 

- แมลงศัตรูพืชและการควบคุม 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

4 นางสาวสุรียรัตน  บัวชื่น 

160990002xxxx 

 

 

วท.ม. (วิทยาศาสตร

การเกษตร) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 

 

2550 

อาจารย วิชาท่ีสอน 

- ปฐพีวิทยาเบื้องตน 

- การปลูกพืชโดยไมใชดิน 

- เทคโนโลยีการผลิตผัก 

- สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร 

- การจัดการดินและปุย 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก วิชาเอกสัตวศาสตร  

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางสาวณวรรณพร  จริารัตน 

364060001xxxx 

วท.ม. (เกษตรศาสตร) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2545 

2540 

อาจารย - กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว

เลี้ยง 

- เนื้อและผลิตภัณฑ 

- เทคโนโลยีการจัดการฟารมปศุสัตว 

- การจัดการธุรกิจเกษตร 

- มาตรฐานฟารมปศุสัตวและความ

ปลอดภัยทางอาหาร 

- ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1, 2 

- การผลิตสัตวปก 

- พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว 

- ธุรกิจปศุสัตว 

- การผลิตสัตวและอาหารปลอดภัย 

- โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว

สัตวปก 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

2 นางสาวอุษณียภรณ  สรอย

เพ็ชร 

353990027xxxx 

ปร.ด. (สัตวศาสตร) 

วท.ม. (สัตวศาสตร) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2559 

2550 

2547 

อาจารย - ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

- การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

- สัมมนาสัตวศาสตร 

- โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการปศุสัตว 

- ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1, 2, 3, 4 

- โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก 

- การผลิตปศุสัตวอินทรีย 

- การผลิตสัตวปก 

3 นายอัษฎาวุธ  สนั่นนาม 

365990034xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร

การเกษตร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร

การเกษตร) 

วท.บ. (สัตวศาสตร) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  

2557 

 

 

2552 

 

2548 

อาจารย - ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

- ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1 

- การผลิตอาหารสัตว 

- สัมมนาสัตวศาสตร 

- ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 

- การวางแผนทดลองทางการเกษตร 

- โภชนศาสตรและการใหอาหารสุกร 

- การจัดการของเสียจากสัตว 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

4 นายอติชาต ทองนํา  

140990123xxxx 

วท.ม. (สัตวศาสตร) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2563 

2560 

 

อาจารย - กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว

เลี้ยง  

- การผลิตโคนม  

- มาตรฐานฟารมปศุสัตวและความ

ปลอดภัยทางอาหาร  

- ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1, 2, 3, 4 

- โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการปศุ

สัตว  

- พืชอาหารสัตว  

- โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว

กระเพาะรวม  

- การผลิตโคเนื้อและกระบือ   
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน 

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

1 นางจารวี  เลิกสายเพ็ง 

393030028xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (สัตวศาสตร-ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ     

2541 

 

2535 

ผูชวยศาสตราจารย - มีนวิทยา 

- นิเวศวิทยาทางน้ํา 

- ชีววิทยาทางทะเล 

- สัมมนาทางการประมง 

2 นายประวัติ  ปรางสุรางค 

380130095xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรเกษตร) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2547 

2536 

อาจารย - การเพาะพันธุสัตวน้ํา 

- การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

- อาหารสัตวน้ํา 

-การวางแผนการทดลองทาง

การเกษตร 

-แพลงกตอนวิทยา 

3 นางสาวรุงระวี ทองดอนเอ 

373020007xxxx 

ปร.ด. (วิทยาศาสตรการ

ประมง) 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการ

ประมง) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2556 

 

2548 

 

2544 

อาจารย - โรคและปรสิตสัตวน้ํา 

- การใชยาและสารเคมีในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

- ผลิตภัณฑประมง 

- เรื่องเฉพาะทางการประมง  
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 
ปท่ีสําเร็จ ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน 

เลขประจําตัวประชาชน การศึกษา 

4 นายสุภภณ  พลอยอ่ิม 

318010028xxxx 

วท.ม. (การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพิษณุโลก 

2549 

 

 

2544 

อาจารย - สิ่งแวดลอมทางการประมง 

- คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน วิชาเอกพืชศาสตร  

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

1 นางสาวอภิรยา  เทพสุคนธ 

155990000XXXX 

วท.ด. (พืชสวน) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2554 

2548 

อาจารย - สรีรวิทยาพืช   

- การจัดการฟารมพืช  

- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

- พืชสวนประดับ  

- สัมมนาพืชศาสตร  

-ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 

2 นางปราโมทย ทิมขํา 

370060008XXXX 

 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร

การเกษตร พืชศาสตร) 

วท.ม. (วิทยาศาสตร

การเกษตร) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

2556 

 

2549 

 

ผูชวยศาสตราจารย - ปฐพีวิทยาเบื้องตน  

- การเพาะเห็ด  

- การจัดการดินและปุย  

- สัมมนาพืชศาสตร  
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

วท.บ. (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2532 - ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 

3 นางสาวปทมา  จันทรเรือง 

171050006XXXX 

ปร.ด. (โรคพืช) 

วท.ม. (โรคพืช) 

วท.บ. (เกษตรศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2563 

2555 

2551 

อาจารย - โรคพืชและการควบคุม   

- แมลงศัตรูพืชและการควบคุม  

- สัมมนาพืชศาสตร  

-การวางแผนทดลองทางการเกษตร  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน วิชาเอกสัตวศาสตร 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

1 นางสาวรัชนี  บัวระภา 

342090114xxxx 

ปร.ด. (สัตวศาสตร) 

วท.ม. (สัตวศาสตร)  

วท.บ. (วิทยศาสตรสุขภาพ

สัตว) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2557 

2546 

2540 

อาจารย -การวิเคราะหอาหารสัตว 

-อาหารและการแปรรูปอาหารสัตว 

-พืชอาหารสัตว 

2 นางสาวสุธาทิพย  ไชยวงศ 

355070005xxxx 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)  

วท.บ. (เกษตรศาสตร)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

2550 

2547 

อาจารย - หลักการผลิตสัตว 

- โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อปศุสัตว 

- นํ้านมและผลิตภัณฑ 

- การผลิตสัตวปก 

3 นายกฤษณธร สินตะละ 

565089000xxxx 

วท.ม. (สัตวศาสตร)  

วท.บ. (สัตวศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตร บางพระ 

2550 

2540 

อาจารย - หลักการวางแผนการทดลอง 

- การผลิตโคนม 

- การปรับปรุงพันธุสัตว 

- สรีรวิทยาและเทคโนโลยีการสืบพันธุ 

- การผลิตพืชอาหารสัตว 

4 นายเกชา  คูหา 

354980015xxxx 

ปร.ด. (สัตวศาสตร) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)  

ทษ.บ. (สัตวศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

แมโจ 

2548 

2542 

2536 

รองศาสตราจารย - การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 

- สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียม 

- การผลิตโคเน้ือ 

- การปรับปรุงพันธุสัตว 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน  

5 นางวิไลพร จันทรไชย 

316020012xxxx 

วท.ด. (สรีรวิทยาการสัตว) 

วท.ม. (เกษตรศาสตร)  

วท.บ. (สัตวศาสตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2552 

2541 

2531 

ผูชวยศาสตราจารย - การผลิตสัตวและความปลอดภัยทาง

อาหาร 

- เทคโนโลยีการจัดการฟารมปศุสัตว 

- การผลิตปศุสัตวอินทรีย 

- ธุรกิจเกษตร 

6 นางสาวศุภมาศ ทรัพททวี

ธนกิจ 

1101401156XXX 

วท.ม. (สัตวศาสตร) 

วท.บ. (สัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร) 

มหาวิทยาเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2560 

2553 

อาจารย - โภชนศาสตรสัตว 

- การจัดการของเสียจากสัตว 

- โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

- การประกวดและตัดสินสัตว 

- การสงเสริมและการถายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษต 

- การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

- การเล้ียงไกพื้นเมือง 

7 นายวุฒิกร สระแกว วท.ม. (สัตวศาสตร) 

วท.บ. (สัตวศาสตร) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2552 

2541 

อาจารย - การผลิตอาหารสัตว 

- กายวิภาคสัตว 

- โภชนศาสตรสัตว 

- การวิเคราะหอาหารสัตว 

- โรคและการสุขาภิบาลสัตว 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

1 นายอมรชัย  ลอทองคํา 

346990023 xxxx 

วท.ม. (วิทยาศาสตรการ

ประมง) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

2551 

2538 

ผูชวยศาสตราจารย - มีนวิทยา 

- เกษตรท่ัวไป 

- ทักษะวิชาชีพประมง 2 

- ทักษะวิชาชีพประมง 3 

- ปญหาพิเศษทางการประมง 

- อนุกรมวิธานของปลา 

2 นายเอกชัย ดวงใจ 

333050126 xxxx 

 

ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) 

วท.บ. (ประมง) 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2558 

2548 

2544 

ผูชวยศาสตราจารย - ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

- ปญหาพิเศษทางการประมง 

- การจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา 

- ฮอรโมนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

- สัมมนาทางการประมง  

3 นางสาวเชาวลีย  ใจสุข 

355090002 xxxx 

ปร.ด. (วาริชศาสตร) 

วท.ม. (วาริชศาสตร) 

วท.บ. (วาริชศาสตร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

2561 

2551 

2544 

อาจารย - คุณภาพน้ําทางการประมง 

- ชีววิทยาทางทะเล 

- การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

- การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 
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ลําดับ 
ช่ือ-สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วิชาท่ีสอน หรือผลงานวิชาการ หรือ

ผลงานวิจัย 

4 นายจุลทรรศน  คีรีแลง 

356010038xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีการ

ประมง) 

วท.บ. (ประมง) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

 

2547 

อาจารย - อาหารสัตวน้ํา 

- แพลงกตอนวิทยา 

- มาตรฐานการผลิตทางการประมง 

- ทักษะวิชาชีพประมง 

-  ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ

จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

 4.1.2 สามารถบูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนํามาแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีและมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถาน

ประกอบการได 

 4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

 4.1.6 สามารถสื่อสารท้ังวาจาและเปนลายลักษณอักษร กับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

 4.1.7 สามารถวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ในเชิงตัวเลขไดอยางดีจากการปฏิบัติงานท่ีมีการทดลอง

และมีการใชตัวเลขในการวิเคราะหขอมูลนั้น ๆ 

4.2 ชวงเวลา  

ชั้นปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 หรือ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  

ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอท่ีเก่ียวของทางดานเกษตรศาสตรหรือเปนโครงงาน

ท่ีมุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานดานเกษตรศาสตร การประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต หรือ

เพ่ือการเรียนการสอนโดยมีจํานวนผูรวมทําโครงงานไมเกิน 3 คน และมีรายงานท่ีตองนําสงตามรูปแบบและ

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานท่ีมุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน

ดานเกษตรศาสตร 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

โครงงานทางเกษตรศาสตรท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน

ประโยชนท่ีจะไดรับจากการทําโครงงาน โดยจัดกลุม ๆ ละไมเกิน 3 คน ซ่ึงข้ึนอยูกับหัวขอท่ีสนใจอาศัยการ

บันทึก เก็บขอมูล วิเคราะห พรอมอภิปรายผล เรียบเรียงเขียนเปนรายงานและนําเสนอภายใตการดูแลของ

อาจารยท่ีปรึกษามีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ

ดําเนินงานได 

 



166 

5.2.2 นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือท่ีใชในทางเกษตรศาสตรในการทํา

โครงงาน   

5.2.3 นักศึกษาสามารถดําเนินงานตามแผนงานท่ีจัดทําไวตามโครงราง 

5.2.4 นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลและมีความซ่ือสัตยในการนําเสนอจากแหลงขอมูลอางอิง

ประเภทตาง ๆ  

 5.2.5 นักศึกษาสามารถวิเคราะหผล อภิปรายผล เรียบเรียงเปนรายงานและนําเสนอตอ

อาจารยท่ีปรึกษา 

5.3 ชวงเวลา  

ชั้นปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี  1 หรือ 2 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

อาจารยทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนําแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเปนผูเลือก

อาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีตนสนใจ มีการจัดตารางเวลาเพ่ือใหคําปรึกษาและติดตาม

การทํางานของนักศึกษา รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือใหเพียงพอตอการใชงาน มีเจาหนาท่ีดูแล

อุปกรณเครื่องมือ ใหอยูสภาพพรอมใชงาน 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน โดยอาจารยท่ีปรึกษาและประเมินผลจาก

รายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบ หรือประเมินจากการจัดสอบการนําเสนอตามระยะเวลา และการจัดสอบการ

นําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา  3 คน 
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หมวดท่ี 4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล   

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

จิตสาธารณะ ภาวะผูนํา และทํางาน

เปนทีม 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแกชุมชนของ

ผูเรียนเกษตรศาสตร   

- กิจกรรมคายอาสา 

- กิจกรรมจิตอาสา 

ความมีวินัย - มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตัวเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา 

เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน 

บัณฑิตนักปฏิบัติท่ีสามารถบูรณาการ

ความรู และเทคโนโลยีมาใชทางการ

เกษตรได (Young Smart Farmer) 

จัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน STEM Education หรือ WiL 

หรือ PBL หรือ CDIO หรือ PjBL เปนตน เพ่ือสงเสริมการผลิต

บัณฑิตนักปฏิบัติและสามารถบูรณาการความรู และเทคโนโลยี

มาใชทางการเกษตรได 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และกลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ  

คณิตศาสตร 

2.1.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน ตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd) 

2.1.1.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง

ราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละรายวิชา  ตองสงเสริมให

นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

(4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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นอกจากนั้น ยังมีรายวิชาสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรมและจรรยา

วิชาชีพ เชน วิชาการพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน และวิชาศิลปะการ

ใชชีวิต ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดใหมีการ

วัดผลแบบมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ดวยการสังเกตพฤติกรรมระหวางการทํา

กิจกรรม  และมีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้น

เรียน นักศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติไมผานเกณฑอาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผูสอน

ตองสอดแทรกและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และสงเสริมใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ 

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ยกยองและเชิดชูนักศึกษาท่ีทําความดีและเสียสละ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในดานตาง ๆ ไดแก 

(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา ท่ี

มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 

(2) ความมีวินัยและความใสใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) ความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) ความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและการสอบ 

2.1.1.2  ดานความรู 

1) ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรู เ ก่ียวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีศึกษาซ่ึงประกอบกันข้ึน           

เปนองคความรูท่ีจะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูและเขาใจ ดังนั้นมาตรฐาน

ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถติดตามความกาวหนา ใฝรู ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชา 

ท่ีศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

การทดสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการใชขอสอบวัดผลในรายวิชา

ท่ีเรียนท้ังการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 

 

 



169 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning : WiL)  CDIO :(Conceiving - Designing  

-Implementing –Operating)  โดยมุงเนนท้ังหลกัการทางทฤษฎี และการประยุกตใชความรูในการปฎิบัติ

ในสภาพแวดลอมจริงและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง

โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ท้ังนี้ ให

เปนไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 

3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใชการวัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) รายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

(4) งานท่ีไดมอบหมาย 

(5) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(6) แฟมสะสมผลงาน 

2.1.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษา 

ดังนั้น นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญา พรอมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ

เรียนการสอนตองเนนใหนักศึกษารูจักคิดหาเหตุผล  เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา  แนวคิดและวิธีการ

แกปญหาดวยตนเอง นักศึกษาท่ีผานกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

ท้ังทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2) มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาใชแนวขอสอบท่ีใหนักศึกษาได

อธิบายแนวคิดและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา หรือใหนักศึกษาเลือกใชวิชาชีพท่ี

เหมาะสมกับสถานการณท่ีกําหนดให  

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ใชการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ และการบูรณาการ 

การเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning)/STEM Education มุงเนนใหนักศึกษารูจัก

วิเคราะหองคประกอบของสถานการณตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมติสถานการณจําลอง และกรณีศึกษาเพ่ือ

เปนตัวอยางใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหแนวทางแกไขใหถูกตอง  
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3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณจําลอง 

(2) การเลือกใชวิธีการเพ่ือแกใขปญหาในบริบทตางๆ 

(3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(4) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ 

2.1.1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    

1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล นักศึกษาจึงตอง

ไดรับการฝกประสบการณเพ่ือเรียนรูการปรับตัวใหเขากับบุคคลและกลุมบุคคลตางๆ  ดังนั้นผูสอนตอง

แนะนําการวางตัว  มารยาทในการเขาสังคม และทักษะท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนี้ 

(1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

การวัดและประเมินผลทําไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ 

ทํากิจกรรมกลุมท้ังในและนอกชั้นเรียน และผลสะทอนกลับจากการฝกประสบการณตาง ๆ 

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุม การทํางานท่ีตองประสานงานกับผูอ่ืน หรือ

คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณผูท่ีมีประสบการณและประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

(5) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(6) มีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลท่ีติดตอสื่อสารดวย  และสามารถวางตนได

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแตละ

วัฒนธรรม 
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3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 

(2) พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 

2.1.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ในยุคปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

นักศึกษาตองมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  

การติดตอสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวกับการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรูเก่ียวกับ

สาขาวิชา ดวยเหตุนี้ ผูสอนตองใชเทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝกใหนักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 

(2) สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

(3) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ

และสอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 

การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหวางการสอนโดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลเพ่ือนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นในกลุม หรือจัดกิจกรรมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร หรือ

นําเสนอผลงานตางๆ  

2) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนดวยกิจกรรม Active Learning/Flipped Classroom ท่ีนักศึกษาตอง

ติดตอสื่อสาร คนควาหาขอมูล และนําเสนอผลจากการคนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข   การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 

(2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาขอมูล 

(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการนําเสนอผลงาน 

(4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมแตละกลุม 
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3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 

(2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาหาขอมูล 

(3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 

(4) จรรยามารยาทในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมกับสถานการณและ

วัฒนธรรมสากล 
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2.1.2 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรูของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับ อุดมศึ กษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd)  

2.1.2.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 

(1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดลอม 

(4) เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2.1.2.2 ดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจท้ังดานทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาท่ีศึกษา 

(2) สามารถติดตามความกาวหนา ใฝรู ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาท่ี

ศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรูทางวิชาชีพกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.1.2.3 ดานปญญา 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกตความรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ท้ัง

ทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2) มีทักษะในการนําความรูมาคิดและใชอยางเปนระบบ 

2.1.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธและมารยาทสังคมท่ีดี 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 

(3) สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชความรูในศาสตรมาชวยเหลือสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2.1.2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) เลือกใชวิธีการและเครื่องมือสื่อสารไดเหมาะสม 

(2) สืบคน ศึกษา วิเคราะหและประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาอยางเหมาะสม 

(3) ใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางถูกตองตามกาลเทศะ  

และสอดคลองกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาบังคับ                 

1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                 

3 GEBLC105  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทํางาน                 

4 GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย                 

5 GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                 

6 GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา                   

7 GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                   

8 GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต                 

วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือก                 

1 GEBSC301  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน                 

2 GEBSC302  มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม                 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

3 GEBSC303  กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและ

การสรางนวัตกรรม 
                

4 GEBSC304 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ                 

5 GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน                 

6 GEBSC401  คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน                 

7 GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน                 

8 GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม                 

9 GEBSO502 ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจและการ

เมืองไทย 
                

10 GEBSO503 มนุษยสัมพันธ                 

11 GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิงบวก                 

12 GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล                               

13 GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค                  

14 GEBSO507 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน                 

15 GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองคการในโลกยุคใหม                 

16 GEBSO509 มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21                 
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รายวิชา 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี                 

1 GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล                 

2 GEBLC107 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิศวกรรม                 

3 GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธรุกิจ                 

4 GEBLC109  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร                 

5 GEBLC110 สนทนาภาษาญีปุ่นพืน้ฐาน                 

6 GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                 

7 GEBLC112  ภาษาพมาพื้นฐาน                 

8 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ                 

9 GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน                 

10 GEBLC204 ภาษาไทยสาํหรับชาวตางประเทศ                 

11 GEBHT602  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                 

12 GEBHT603 กีฬาเพื่อสุขภาพ                 

13 GEBHT604 นันทนาการเพื่อสงเสริมสุขภาพ                 

14 GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย                 
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2.2 มาตรฐานการเรียนรูหมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชากลุมวิชาชีพทางเกษตรศาสตร กลุมวิชาชีพบังคับ และกลุมวิชาชีพเลือก 

2.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคณุธรรมจริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยาง

ราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรก เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ ดังนี้ 

(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติ

ในทางสงเสริมความดีและคุณคาความเปนมนุษย มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม 

ซ่ือสัตยสุจริตและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันติ 

(2) มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.2.1.2. กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกรเพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ

เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ

รับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มี

ความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารย

ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดีทําประโยชนแกสวนรวมและเสียสละ เปนตน 

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงาน

ตามกําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและการเขารวมกิจกรรมท่ีกําหนด 

(2) ประเมินจากความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) ประเมินจากความซ่ือสัตยสุจริตในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายและการสอบ 

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

(5) ประเมินจากผลงานท่ีไมคัดลอกผลงานผูอ่ืนหรือมีการอางอิงเอกสารทางวิชาการ

เพ่ือใหเกียรติแกเจาของผลงาน 

(6) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานในชั้นเรียนท่ีไมเลือกปฏิบัติและการไมละเมิด

สิทธิของผูอ่ืน 

 

 

 

 



178 

2.2.2  ความรู 

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับวิชาชีพทางการเกษตรเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนา

สังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู ความเขาใจ ในสาขาวิชาชีพท่ีเรียน

อยางถองแทและเปนระบบ ท้ังหลักการ ทฤษฎีและการประยุกตใชความรูท่ี

ทันสมัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

(2) มีความรอบรู หมายถึง มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิต รู เทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและ

สิ่งแวดลอม 

2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตทาง

ปฎิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยมี

การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝก

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

(4) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการท่ีนําเสนอ 

(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(6) ประเมินจากรายวิชาฝกงานหรือสหกิจศึกษา 

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเ ม่ือจบ

การศึกษาเเลวดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรมจริยธรรม

และความรู ในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของ

ปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง นักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิด

ทักษะทางปญญาดังนี้ 
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(1) สามารถคิดวิเคราะหงานอยางเปนระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห

อยางมีเหตุผลและคิดแบบองครวม 

(2) สามารถคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคจาก

พ้ืนฐานของความรูท่ีเรียน นํามาพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม 

(3) ใฝรูและรูจักวิธีการเรียนรู หมายถึง แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตางๆ อยาง

สมํ่าเสมอและรูจักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรูและสามารถนําไปใชในการแสวงหา

ความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง และกรณีศึกษาทางการเกษตร เพ่ือคนหา

ขอเท็จจริง ทําความเขาใจ ประเมินขอมูลและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

(2) การอภิปรายกลุมเพ่ือระดมความคิดวิเคราะหขอมูลและประยุกตใชขอมูลท่ีไดมา

หรือเลือกใชความรูท่ีเรียนมาแกไขโจทยปญหาท่ีกําหนด 

(3) ใหนักศึกษาปฏิบัติจริงเพ่ือแกไขปญหาสถานการณเฉพาะหนา 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1) ประเมินจากผลงานการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(2) การสัมภาษณหรือการสอบปากเปลา  

(3) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือขอสอบ 

 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับบุคคลอ่ืน ความสามารถท่ี

จะปรับตัวใหเขากับกลุมคนตางๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น อาจารยตองสอดแทรกการสอนท่ีเก่ียวของ

กับทักษะทางสังคมดังตอไปนี้  

(1) ภาวะผูนํา หมายถึง กลาแสดงออก กลาหาญ อดทน หนักแนน รูจักเสียสละ ให

อภัย และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชนดวยหลักแหงเหตุผล

และความถูกตอง มีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม รักองคกร เปนผูนํากลุมกิจกรรมไดทุกระดับและ

สถานการณท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเองท้ังในฐานะผูนําและผูตาม 

(2) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสํานึกหวงใยตอสังคม สิ่งแวดลอม 

และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไมดูดาย มุงทําประโยชนใหสังคม สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
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2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ รับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงาน

กับผูอ่ืนหรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืนหรือผูมีประสบการณ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

(2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานได       

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 

(5) มีภาวะผูนําและผูตามในการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

(6) สามารถวางตนไดเหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติ

เฉพาะของแตละวัฒนธรรม 

2.2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น

ของขอมูล  
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ในยุคปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

นักศึกษาตองมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน   

การติดตอสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะท่ีเก่ียวกับการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู   

ดานเกษตรศาสตร ดังนี้ 

(1) มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาไทย ท้ังการฟง   

พูด อานและเขียน เพ่ือการสื่อสารใหเหมาะกับสถานการณ และการใชภาษาอังกฤษ ในการอาน พูด ฟง 

และเขียน 

(2) มีทักษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน

การสื่อสารและคนควาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง

สถานการณเสมือนจรงิหรือแกไขปญหาจากกรณีศึกษาหรือในการปฏิบตัิงานจริง แลวนําเสนอการแกปญหา

ท่ีเหมาะสม เรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย

สถานการณ  

2.2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอและการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขท่ีเก่ียวของในการนําเสนอขอมูล 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ขอจํากัด

เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ ประมวลผลและแปลความหมาย 

(3) การนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 

2.2.6  ทักษะพิสัย (ถามี) 

2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

นักศึกษามีความสามารถปฏิบัติงานทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองไดโดยนักศึกษาตองมี

คุณสมบัติตางๆจากทักษะการปฏิบัติ ดังนี้ 
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มีทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ สามารถแกปญหาอยางเปนระบบโดยประยุกตใชความรูท่ีเรียนมา และพัฒนาตอยอดองคความรู

ทางวิชาชีพ 

2.2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ 

ใชการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู

ทักษะการปฏิบัติในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ 

2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ประสิทธิภาพในทักษะการปฏิบัติอยางถูกตอง 

(2) ความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนา 

(3) ความสําเร็จและคุณภาพของผลงาน 
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2.3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)  สรุปผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

2.3.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1) มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทาง

สงเสริมความดีและคุณคาความเปนมนุษย มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซ่ือสัตยสุจริตและสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันติ 

2) มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

2.3.2 ความรู   

1) มีความรูในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู ความเขาใจ ในสาขาวิชาชีพท่ีเรียนอยางถองแท

และเปนระบบ ท้ังหลักการ ทฤษฎีและการประยุกตใชความรูท่ีทันสมัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

2) มีความรอบรู หมายถึง มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกตใชในการดํารงชีวิต

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

 

2.3.3 ทักษะทางปญญา   

1) สามารถคิดวิเคราะหงานอยางเปนระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล

และคิดแบบองครวม 

2) สามารถคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคจากพ้ืนฐาน

ของความรูท่ีเรียน นํามาพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม 

3) ใฝรูและรูจักวิธีการเรียนรู หมายถึง แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตางๆ อยางสมํ่าเสมอ

และรูจักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรูและสามารถนําไปใชในการแสวงหาความรูดวยตนเองได

อยางเหมาะสม 

 

2.3.4 ความสัมพันธระหวางบุคคลเเละความรับผิดชอบ   

1) ภาวะผูนํา หมายถึง กลาแสดงออก กลาหาญ อดทน หนักแนน รูจักเสียสละ ใหอภัย และ

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชนดวยหลักแหงเหตุผลและความ

ถูกตอง มีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม รักองคกร เปนผูนํากลุมกิจกรรมไดทุกระดับและสถานการณท่ี

เหมาะสม มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตนเองท้ังในฐานะผูนําและผูตาม 

2) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสํานึกหวงใยตอสังคม สิ่งแวดลอม และสา

ธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไมดูดาย มุงทําประโยชนใหสังคม สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไข

สถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
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2.3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1) มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาไทย ท้ังการฟง พูด อานและ

เขียน เพ่ือการสื่อสารใหเหมาะกับสถานการณ และการใชภาษาอังกฤษ ในการอาน พูด ฟง และเขียน 

2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการ

สื่อสารและคนควาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.3.6 ทักษะพิสัย (ถามี)  

 มีทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถแกปญหาอยางเปนระบบโดยประยุกตใชความรูท่ีเรียนมา และพัฒนาตอยอดองคความรูทางวิชาชีพ 
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สรุปแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

1.กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร             

1 FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร             

2 FUNSC204 หลักเคมี             

3 FUNSC205 เคมีอินทรีย             

4 FUNSC208 ชีวเคมีทางการเกษตร             

5 FUNSC301 ชีววิทยา             

6 FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป             

7 FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร             
2. กลุมวิชาชีพพ้ืนฐานทางเกษตรศาสตร             

1 BSCAG001 เกษตรท่ัวไป             

2 BSCAG002 ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร             

3 BSCAG006 พันธุศาสตรทางการเกษตร             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

4 BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร             

5 BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร             

6 BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟารมอัจฉริยะ             
7 BSCAG013 ทักษะชางเกษตร และเครื่องทุนแรงฟารม             

8 BSCAG014 การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร             

3. กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาเอกพืชศาสตร             

9 BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องตน             

10 BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 1             

11 BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 2             

12 BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 3             

13 BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 4             

14 BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช             

15 BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช             

16 BSCAG107 การปรับปรุงพันธุพืช             

 



187 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

17 BSCAG601 ผูประกอบการฟารมพืช             

18 BSCAG602 มาตรฐานการผลิตทางพืช             

19 BSCAG603 วัชพืชและการควบคุม             

20 BSCAG604 โรคพืชและการควบคุม             

21 BSCAG605 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม             

22 BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ํา             

23 BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร             

24 BSCAG115 ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร             

25 BSCAG116 ฝกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร             

26 BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร             

4. กลุมวิชาชีพเลือก วิชาเอกพืชศาสตร             

27 BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ             

28 BSCAG132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช             

29 BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

30 BSCAG134 การปลูกพืชโดยไมใชดิน             

31 BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝงตัวทางการเกษตร             

32 BSCAG141 พืชไรเศรษฐกิจ             

33 BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอาหาร             

34 BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม             

35 BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมพลังงาน             

36 BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา             

37 BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก             

38 BSCAG160 ภูมิทัศนเบื้องตน             

39 BSCAG161 การจําแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช             

40 BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน             

41 BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน              

42 BSCAG164 การวางผังโครงการ             

43 BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

44 BSCAG169 การสํารวจจากระยะไกล              

45 BSCAG631 เทคโนโลยกีารจัดการดินและปุย             

46 BSCAG632 เทคโนโลยปีญญาประดิษฐเพ่ือการผลิตพืช             

47 BSCAG633 เทคโนโลยีการผลิตพืชในสภาวะวิกฤติ             

48 BSCAG641 
เทคโนโลยีการผลิตกัญชง กัญชา กระทอม และ

ผลิตภัณฑ 
            

49 BSCAG661 พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีการแปรรูป             

50 BSCAG662 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนประดับเพ่ือการคา             

51 BSCAG663 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด             

52 BSCAG664 เทคโนโลยกีารผลิตไมผลเศรษฐกิจ             

53 BSCAG665 เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน             

5. กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาเอกสัตวศาสตร             

54 BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง              

54 BSCAG202 การปรับปรุงพันธุสัตว              
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

56 BSCAG253 
มาตรฐานฟารมปศุสัตวและความปลอดภัยทาง

อาหาร 
            

57 BSCAG255 
เทคโนโลยีการสืบพันธุและการผสมเทียม 

ในปศุสัตว 
            

58 BSCAG203 การผลิตโคนม             

59 BSCAG252 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก             

60 BSCAG205 การผลิตสุกร             

61 BSCAG253 
มาตรฐานฟารมปศุสัตวและความปลอดภัยทาง

อาหาร 
            

62 BSCAG208 โภชนศาสตรสัตว             

63 BSCAG254 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว             

64 BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว             

65 BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1             

66 BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 2             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

67 BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 3             

68 BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 4             

69 BSCAG215 ฝกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร             

70 BSCAG216 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร             

71 BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร              

72 BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร              

6. กลุมวิชาชีพเลือกวิชาเอกสัตวศาสตร 

73 BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว             

74 BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว             

75 BSCAG222 การปรับปรุงพันธุสัตวเฉพาะทาง             

76 BSCAG223 การประกวดสัตวและการตัดสิน             

77 BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ             

78 BSCAG225 การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก             

79 BSCAG226 ไขและผลิตภัณฑ             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

80 BSCAG227 น้ํานมและผลิตภัณฑ             

81 BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ             

82 BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว             

83 BSCAG230 การจัดการฟารมสัตวปา             

84 BSCAG231 การจับบังคับสัตว             

85 BSCAG232 การฟกไขและการจัดการโรงฟก             

86 BSCAG233 ฟารมผสมผสาน             

87 BSCAG234 การผลิตปศุสัตวอินทรีย             

88 BSCAG235 สัตวเลี้ยงเพ่ือนรัก             

89 BSCAG237 การจัดการฟารมสุกร             

90 BSCAG239 การจัดการสวนสัตวและสวนจัดแสดงสัตวน้ํา             

91 BSCAG256 จรรยาบรรณและกฎหมายเก่ียวของกับปศุสตัว             

92 BSCAG241 การวิเคราะหอาหารสัตว             

93 BSCAG242 พืชอาหารสัตว             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

94 BSCAG243 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม             

95 BSCAG244 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก             

96 BSCAG245 โภชนศาสตรและการใหอาหารสุกร               

97 BSCAG246 ปรสิตในสัตว             

98 BSCAG247 ยาและการใชยาสัตว             

99 BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร             

100 BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก             

101 BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการปศุสัตว             

102 BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร             

103 BSCAG257 การผลิตสัตวปกในเชิงอุตสาหกรรม             

104 BSCAG258 การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเชิงพาณิชย             

105 BSCAG259 การผลิตสัตวเศรษฐกิจทางเลือก             

106 BSCAG260 ผูประกอบการดานปศุสัตวยุคใหม             

107 BSCAG261 ผลิตภัณฑผลพลอยไดจากสัตว              
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

108 BSCAG262 โลจิสติกสและหวงโซอุปทานในการผลิตสัตว             
7. กลุมวิชาชีพบังคับ วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

109 BSCAG337 ชีววิทยาสัตวน้ํา             

110 BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ํา             

111 BSCAG339 เทคโนโลยีการเพาะพันธุสัตวน้ํา             

112 BSCAG340 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ํา             

113 BSCAG305 คุณภาพน้ําและการจัดการบอ             

114 BSCAG306 อาหารสัตวน้ํา             

115 BSCAG341 โรคและการใชยารักษาโรคในสัตวน้ํา             

116 BSCAG342 การจัดการฟารมและธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             

117 BSCAG343 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             

118 BSCAG310 คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ             

119 BSCAG344 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1             

120 BSCAG345 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2             

 



195 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

121 BSCAG346 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3             

122 BSCAG347 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4             

123 BSCAG348 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             

124 BSCAG349 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             

125 BSCAG350 ฝกงานทางวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             

126 BSCAG351 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             

8. กลุมวิชาชีพเลือก วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

127 BSCAG352 อนุกรมวิธานของปลาทองถ่ิน             

128 BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล             

129 BSCAG322 สิ่งแวดลอมทางการประมง             

130 BSCAG323 แพลงกตอนวิทยา             

131 BSCAG353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบ             

132 BSCAG354 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงามและพรรณไม

น้ํา 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

133 BSCAG355 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง             
134 BSCAG356 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง             
135 BSCAG328 การใชยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             
136 BSCAG357 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา             
137 BSCAG330 ฮอรโมนท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             
138 BSCAG358 เทคโนโลยีการจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา             
139 BSCAG359 ชุมชนสัมพันธและสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             

140 BSCAG360 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 
            

141 BSCAG362 การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน             
142 BSCAG335 การจดัการทรัพยากรประมง             
143 BSCAG338 กฎหมายประมง             
144 BSCAG361 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             
145 BSCAG363 เทคโนโลยีเพ่ือระบบฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอัจฉริยะ             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู 

3.ทักษะทาง

ปญญา 

4.ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลขและการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.ดาน

ทักษะ 

พิสัย 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 

146 BSCAG364 
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูลการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
            

147 BSCAG365 โลจิสติกสและหวงโซอุปทานสําหรับสัตวน้ํา             
148 BSCAG366 การเปนผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             
149 BSCAG367 โลกทัศนทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา             
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4. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร ตาม

วัตถุประสงคท่ีระบุไวขางตนซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรตลอดจนความตองการของผู มีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวย

ผูประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน บุคลากรของภาควิชาและผูบริหารของ

มหาวิทยาลัยดังนี้  

 

PLO 1 : เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนํา  ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตอาสา

และสํานึกสาธารณะ และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพเกษตร  

Sub PLO 1 : 1A มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทาง

สงเสริมความดีและคุณคาความเปนมนุษย มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซ่ือสัตย

สุจริตและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันติ (Lo 2.3.1.1) 

 1B มีจรรยาบรรณ ไดแก มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (Lo 2.3.1.2) 

    1C ภาวะผูนํา หมายถึง กลาแสดงออก กลาหาญ อดทน หนักแนน รูจักเสียสละ ใหอภัย 

และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชนดวย

หลักแหงเหตุผลและความถูกตอง มีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม รักองคกร เปนผูนํา

กลุมกิจกรรมไดทุกระดับและสถานการณท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบตอบทบาท

หนาท่ีของตนเองท้ังในฐานะผูนําและผูตาม (Lo 2.3.4.1) 

 1D มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสํานึกหวงใยตอสังคม สิ่งแวดลอม  

และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไมดูดาย มุงทําประโยชนใหสังคมสามารถเปนผูริเริ่ม

แสดงประเด็นในการแกไขสถานณการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืน

อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม (Lo 2.3.4.2) 

 

PLO 2 : สามารถบูรณาการความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร  วิชาชีพทางการเกษตร (พืชศาสตร/ 

สัตวศาสตร/การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา) และความรู ด านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม 

ปฏิบัติงานในวิชาชีพท่ีตนเองสนใจได  

Sub PLO 2 : 2A มีความรูในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู ความเขาใจ ในสาขาวิชาชีพ ท่ีเรียนอยาง

ถองแทและเปนระบบท้ังหลักการ ทฤษฎี และการประยุกตใชความรูท่ีทันสมัยใน

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ (Lo 2.3.2.1) 
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 2B มีความรอบรู หมายถึง มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

(Lo 2.3.2.2) 

 2C ใฝรูและรูจักวิธีการเรียนรู หมายถึง แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตางๆ อยาง

สมํ่าเสมอและรูจักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรูและสามารถนําไปใชใน

การแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม (Lo 2.3.3.3) 

 

PLO 3 มีกระบวนการคิดเชิงระบบทางดานวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในการสื่อสาร 

และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําการเกษตร 

Sub PLO 3 : 3A สามารถคิดวิเคราะหงานอยางเปนระบบ หมายถึง มีทักษะในการคิดวิเคราะห

อยางมีเหตุผลและคิดแบบองครวม (Lo 2.3.3.1) 

 3B สามารถคิดริเริ่มสรางสรรค หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคจาก

พ้ืนฐานของความรูท่ีเรียน นํามาพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม (Lo 

2.3.3.2) 

 3C มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาไทย ท้ังการฟง พูด อาน

และเขียน เพ่ือการสื่อสารใหเหมาะกับสถานการณ และการใชภาษาอังกฤษ ใน

การอาน พูด ฟง และเขียน (Lo 2.3.5.1) 

 3D มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสมในการสื่อสารและคนควาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ (Lo 2.3.5.2) 

 

PLO 4. มีทักษะและความเช่ียวชาญในวิชาชีพเฉพาะดาน (พืชศาสตร/ สัตวศาสตร/การเพาะเล้ียงสัตว

น้ํา) สามารถวางแผนงาน ประเมินและประยุกตใชประสบการณแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม และนํา

ความรูท่ีไดไปบูรณาการใหเกิดประโยชนตอการประกอบอาชีพของตนเอง และสังคม 

Sub PLO 4 : 4A 

 

 

 

มีทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  สามารถแกปญหาอยางเปนระบบโดยประยุกตใชความรูท่ีเรียน

มา และพัฒนาตอยอดองคความรูทางวิชาชีพ (Lo 2.3.6.1) 
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5. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

1 นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง มีความรอบรู คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ

และมีความคิดสรางสรรค สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี มี

คุณธรรม สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต การปรับตัวและดํารงตนอยูใน

สังคมไดเปนอยางดี มีความสุขในการใชชีวิต มีความรูและทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

(พืชศาสตร สัตวศาสตรและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) สามารถใชเครื่องมือ อุปกรณ

พ้ืนฐาน และเครื่องทุนแรงทางการเกษตร มีทักษะชางพ้ืนฐานท่ีใชในการทําฟารม และ

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 

2 มีความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตร ภาษาศาสตรท่ีจะสามารถนํามาประยุกตใชกับ

การทําการเกษตร สามารถนําความรู ทักษะทางดานนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไปประยุกตใชทางการเกษตรได และมีความรูดานพ้ืนฐานวิชาชีพเกษตรศาสตรเฉพาะ

ทาง (พืชศาสตร สัตวศาสตร และเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) ดังนี ้

ดานพืชศาสตร 

นักศึกษามีทักษะและสามารถใชความรูในกระบวนการผลิตพืช ดูแลและจัดการตาม

มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรท่ีดีในการผลิตพืช 

ดานสัตวศาสตร 

นักศึกษามีทักษะและความรูดานโครงสรางและระบบการทํางานของรางกายสัตว 

คุณคาทางโภชนะของอาหารท่ีจําเปนในการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของสัตว 

สามารถใชความรูในการดูแลการผลิตสัตวเศรษฐกิจไดตามมาตรฐาน การปฏิบัติการ

ทางการเกษตรท่ีดีในการผลิตสัตว 

ดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

นักศึกษามีความรูพ้ืนฐาน และทักษะเบื้องตนสําหรับการปฏิบัติงานดานเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา รวมท้ังดานชีววิทยาสัตวน้ํา นิเวศวิทยาทางน้ํา คุณภาพน้ําและการจัดการบอ โรค

และการใชยารักษาโรคในสัตวน้ํา โดยบูรณาการและประยุกตใชรวมกับความรูดาน

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
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ปการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

3 นักศึกษามีความชํานาญดานวิชาชีพ (พืชศาสตร สัตวศาสตรและเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา) มีกระบวนการคิดและวางแผนในการแกปญหาทางการเกษตร สามารถนํา

ความรูท่ีไดไปถายทอดและวางแผนการประกอบอาชีพดานการเกษตรได  

ดานพืชศาสตร 

นักศึกษามีทักษะและสามารถใชความรูในกระบวนการผลิตพืชท่ีสนใจเปนพิเศษและ

สามารถนําไปประกอบอาชีพอิสระไดแบบครบวงจร 

ดานสัตวศาสตร 

นักศึกษามีทักษะและสามารถใชความรูในการผลิตสัตวท่ีสนใจเปนพิเศษ สามารถผลิต

อาหารสัตว ดูแลปองกันโรคและการสุขาภิบาลสัตว ขยายพันธุและปรับปรุงสายพันธุ

สัตวเลี้ยง  

ดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

นักศึกษามีทักษะและความชํานาญในกระบวนการผลิตสัตวน้ํา คุณภาพสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา โดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เก่ียวของ ตลอดจนมีความรูความเขาใจดานการจัดการธุรกิจเพ่ือนําไปสูการเปน

ผูประกอบการ 
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ปการศึกษาท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

4 มีกระบวนการคิด มีการบูรณาการองคความรู เพ่ือแกไขปญหาและสรางสรรคผลงาน

ทางการเกษตร มีทักษะการเขียนและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และมีการสะสม

ประสบการณทางวิชาชีพจากสถานประกอบการ โดยสามารถแบงตามความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ (พืชศาสตร สัตวศาสตร และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) ดังนี ้

ดานพืชศาสตร 

นักศึกษามีทักษะและสามารถใชความรูทําโครงการหรือปญหาพิเศษทางพืชศาสตร 

และสามารถฝกปฏิบัติงานนอกสถานศึกษาท้ังในรูปแบบสหกิจศึกษาหรืออ่ืน ๆ มีความ

เชี่ยวชาญในการผลิตตามกลุมพืชท่ีสนใจนําไปประกอบอาชีพ 

ดานสัตวศาสตร 

นักศึกษามีกระบวนการคิด วิเคราะห สามารถบูรณาการองคความรูทางดานสัตว

ศาสตรและศาสตรอ่ืน ๆ ในการทําโครงการหรือปญหาพิเศษ รวมถึงมีทักษะจากการฝก

ปฏิบัติในสถานประกอบการ สามารถนําประสบการณท่ีไดมาจัดการเลี้ยงดูสัตว

เศรษฐกิจในฟารมเลี้ยงสัตวได 

ดานการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

นักศึกษามีความเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การจัดการฟารมและธุรกิจ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  สามารถบูรณาการความรูดานวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมท่ีเก่ียวของในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เสริมสรางทักษะ ประสบการณวิชาชีพ

ในสถานประกอบการดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพ่ือนําไปสูการเปนผูประกอบการ 
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หมวดท่ี 5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

1.1 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ใหปฏิบัติตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 การประเมินผลการศึกษา ตองกระทําเม่ือสิ้นภาคการศึกษาในแตละ

ภาคการศึกษา โดยใหผลของการประเมินแตละวิชาเปนระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

ระดับคะแนน (Grade) คาระดับคะแนนตอหนวยกิต ผลการศึกษา 

ก        หรือ     A 

ข+      หรือ      B+ 

ข        หรือ     B 

ค+      หรือ     C+ 

ค        หรือ     C 

ง+       หรือ     D+ 

ง         หรือ     D 

ต        หรือ     F 

ถ        หรือ     W 

ม.ส.    หรือ       I 

พ.จ.    หรือ      S 

ม.จ.    หรือ      U 

ม.น.    หรือ     AU 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

ดีเยี่ยม (Excellent) 

ดีมาก (Very Good) 

ดี (Good) 

ดีพอใช (Fairly Good) 

พอใช (Fair) 

ออน (Poor) 

ออนมาก (Very Poor) 

ตก (Fail) 

ถอนรายวิชา (Withdrawn) 

ไมสมบูรณ (Incomplete) 

พอใจ (Satisfactory) 

ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

ไมนับหนวยกิต (Audit) 

 

1.2 ระยะเวลาการศึกษา  

1.2.1 สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา สําเร็จ

ไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษา ไมเกิน 8 ปการศึกษา 

1.2.2 สําหรับการลงทะเบียนแบบไมเต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปการศึกษา 

สําเร็จไดไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใชเวลาศึกษาไมเกิน 12 ปการศึกษา 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการ

จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและมีการประเมินขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุง

กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ

หนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปท่ี 1  ปท่ี 5  เปนตน 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยตองศึกษา

รายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและสอบผานทุกรายวิชาตามเกณฑท่ีกําหนดโดยไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  2.00  และเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีไมขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  และตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดท่ี 6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัยสถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก

การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย   

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาการสนับสนุนดานการศึกษา

ตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังใน

ประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิมพูนประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงหรือในสาขาท่ีสัมพันธกัน 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
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หมวดท่ี 7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีไดประกาศใชเม่ือ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 

1.1 มีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร แตละวิชาเอกไมนอยกวา 3 คน และเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและไดนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแลว 

1.2 มีคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยาง

นอย 2 คน 

1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด ไมเกิน 5 ป โดยจะตองปรับปรุงใหเสร็จ

และอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6 

1.4 มีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

หลักสูตรไดมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว 

2. บัณฑิต 

การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ  

มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะตองเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม  

มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง

มีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  

มีคุณลักษณะตามอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวขอตอไปนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิต ท่ี พึง

ประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดาน

คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมิน

จากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  
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2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

ใชแบบสอบถามกับผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือหารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 

ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ท่ีไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป 

นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตท่ีตอบ

แบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใชระบบการรับนักศึกษาและการสงเสริมความพรอมทางการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา ดังตอไปนี้  

3.3.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เชน โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตา

ประเภทตางๆ โครงการความรวมมือกับโรงเรียนเครือขาย โครงการความรวมมือกับสถานประกอบการ 

โครงการความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เปนตน 

3.3.2 คัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ 

และรูปแบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาตอตามความเหมาะสมของแตละโครงการ ซ่ึงโครงการสวนใหญจะมี

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. สอบขอเขียน ซ่ึงมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูท่ีมีความเชี่ยวชาญใน

การออกขอสอบลักษณะตางๆ ใหขอสอบมีความเปนมาตรฐาน และสามารถคัดกรอง

ผูสมัครเพ่ือใหไดนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยใชขอสอบดังนี้ 

- วิชาศึกษาท่ัวไป  - วิชาชีพพ้ืนฐาน  - วิชาชีพเฉพาะสาขา 

ในแตละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาไดตามความเหมาะสม 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ / ปฏิบัติ  

3. สอบสัมภาษณ/ สอบปฏบิัต ิ

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาตอ 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหม โดยหลักสูตรพิจารณาจากความตองการและจําเปนของ

การปรับพ้ืนฐานของผูเรียน รวมกับการแนวนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยฯ และปรับใหเหมาะสมกับ

สภาวะการณปจจุบัน โดยสามารถดําเนินการ เชน 

3.2.1 การสํารวจความตองการในการปรับพ้ืนฐานทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาใหม  

3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.2.3 การวัดและประเมินผลการปรับพ้ืนฐานของนักศึกษา  
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3.3 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  

3.3.1  การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาดานวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาใน

หลักสูตร ไดแก 

1. การจัดโครงการปฐมนิเทศกอนเปดภาคการศึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางการเรียนใน

หลักสูตรสาขาวิชา การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ความรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2. โครงการปจฉิมนิเทศกอนสําเร็จการศึกษา เพ่ือชี้แจงแนวทางการเตรียมความพรอม

กอนจบการศึกษา และการสมัครงาน 

3. ระบบการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแก

นักศึกษาในดานวิชาการ ดานบริการและพัฒนานักศึกษา และดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (พืชศาสตร สัตวศาสตร และการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ํา) ไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. โครงการบูรณาการ การเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ  

2. สงเสริมกิจกรรมสรางสรรคของนักศึกษา 

3. โครงการจัดการเรียนรูรวมกันกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

4. โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานของนักศึกษา  

3.4 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา อาทิเชน การคงอยูของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังตอไปนี้  

3.4.1 มีการดําเนินการสํารวจขอมูล และตรวจสอบขอมูลจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในแต

ละปการศึกษา ในระบบฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.2 หลักสูตรเกษตรศาสตร รับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียนของนักศึกษาผานสายตรงท่ี

ปรึกษา หัวหนาหลักสูตร และหัวหนาสาขา ตลอดจนผานกลองรับฟงความคิดเห็น และอาจารยท่ีปรึกษา 

กอนแจงใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และฝายท่ีเก่ียวของพิจารณาแกไขและปรับปรุง 

3.4.3 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.4.4 ในกรณีท่ีมีขอรองเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการจัดการขอ

รองเรียนและผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และเสนอใหหัวหนาสาขาวิชา ใหนําเสนอรองคณบดี

ประจาํพ้ืนท่ี เพ่ือปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษาและการจัดการขอรองเรียน 

4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  

4.1.1 ระบบการรับและแตงตัง้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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- การรับสมัครอาจารย ดําเนินการตามระบบและกลไกการรับสมัครอาจารยใหมของ

มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรมีสวนรวม 

- การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย  

หลักสูตรดําเนินการวางแผนบริหารอาจารยรวมกับสาขา คณะ ในการพัฒนาอาจารยท้ัง

ดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และพัฒนาความรู ความสามารถทางดานวิชาชีพ และประสบการณ

เพ่ือใหการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหอาจารยมีโอกาสพัฒนาตนเองทาง

วิชาการหรือวิชาชีพได 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 

1) การพัฒนาศักยภาพอาจารยผูสอน (ฝงตัว) ในสถานประกอบการ  

2) การสงเสริมการจัดทําผลงานทางวิชาการ  

4.2 คุณภาพอาจารย  

- สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน และผลิตผลงานทางวิชาการ

อยางตอเนื่องเพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

- การคงอยูของอาจารย อาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 

- ความพึงพอใจของอาจารย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจตอการบริหาร

หลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

- ระดับปริญญาตรี มีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการกํากับคุณภาพ

สาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูท่ีชัดเจน 

2. เนื้อหาของหลักสูตรแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา มีการเปด

วิชาใหมใหนักศึกษาเรียน 

3. จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาท่ีกําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา 
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5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 การกํากับระบบการจัดผูสอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผูสอนท่ีมีความรูความสามารถใน

รายวิชาท่ีสอน หากรายวิชาใดท่ีตองการผูมีประสบการณมาสอนจะมีการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษเฉพาะ

รายวิชา 

5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 

- กําหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสง มคอ.3 และ มคอ.4 กอนเปดภาคเรียน  

30 วัน 

- อาจารยผูสอนทุกคนตองแจงประมวลรายวิชาแกนักศึกษาและสอนใหตรงกับประมวล

รายวิชา    

5.3 การประเมินผูเรียน  

5.3.1 มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)  

5.3.2 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรประชุมพิจารณา มคอ.5 เทียบกับ มคอ.3 หากพบความผิดปกติของผลการประเมินแจงให

ผูรับผิดชอบรายวิชาชี้แจงหรือปรับปรุงแกไข 

5.3.3 มีการกํากับการประเมินการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) โดยกําหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาสง มคอ.5 และ มคอ.6 หลังปดภาคเรียน 30 วัน และ

กําหนดใหประธานหลักสูตรสง มคอ.7 หลังปดภาคเรียนท่ี 2 ภายใน 60 วัน 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามตัวบงชี้การดําเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 ขอ 7 

 

6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

6.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

การรับสมัคร สอบคัดเลือก และแตงตั้งบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ดําเนินการ

ตามระบบและกลไกการรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรมีสวนรวม 

6.1.2 ระบบการสงเสรมิและพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก 

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการฝกอบรมสรางความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง และการสงเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน  
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6.2 การเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 

สงเสริมใหบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมีทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน โดย

การทํางานวิจัยรวมกับอาจารย หรือทัศนศึกษาดูงานเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพรวมกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

7. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

มีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ 

เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ พ้ืนท่ีทํากิจกรรมของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี 

และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 

หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ โดยมีระบบ

การดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และมี

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ซ่ึงสามารถแสดงไดดังนี้ 

7.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจาํป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

7.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

7.2.1 หองเรียน มีดังนี้ 

7.2.1.1 หองบรรยายขนาด.......80....... ท่ีนั่ง จํานวน....2....หอง 

7.2.1.2 หองบรรยายขนาด.......60....... ท่ีนั่ง จํานวน....4....หอง 

7.2.1.3 หองบรรยายขนาด.......30....... ท่ีนั่ง จํานวน....6....หอง 

7.2.1.4 หองบรรยายขนาด.....120....... ท่ีนั่ง จํานวน....1....หอง 

7.2.1.5 หองบรรยายขนาด.....350....... ท่ีนั่ง จํานวน....1....หอง 

7.2.2  หองปฏิบัติการ  มีดังนี้    

7.2.2.1 หองปฏิบัติการ พืชศาสตร ไดแก หองปฏิบัติการพืชศาสตร/พืชไร/พืชสวน 

(โรงเรือน) หองปฏิบัติการปฐพีวิทยา หองปฏิบัติการโรคพืช หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ หองปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมี 

หองปฏิบัติการกีฏวิทยา หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด หองปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุพืช 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

1 เครื่องผสมดิน 1 

2 ชุดปฏิบัติการใหน้ําแบบสปริงเกอร 3 

3 เครื่องพนสารระบบพนหมอก 3 

4 เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบติดเครื่องยนต 3 

5 เครื่องสีขาวกลอง 1 

6 เครื่องผสมดิน 1 

7 เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH  meter) 5 

8 เครื่องวิเคราะหแรธาตุ 1 

9 เครื่องวัดความเค็มของดิน 1 

10 เครื่องวัดความชื้นในดิน 1 

11 เครื่องวัดความเปนกรดเปนดาง ภาคสนาม 1 

12 ชุดตรวจหาธาตุในดิน 1 

13 ตูอบลมรอน 2 

14 กลองจุลทรรศนชนิด Stereo microscope 15 

15 หมอนึ่งความดันชนิดอัตโนมัติ 2 

16 ตูบมเชื้อแบบเขยาชนิดควบคุมอุณหภูมิสูง 1 

17 ตูบมเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิต่ํา 1 

18 เครื่องนับโคโลนี (Colony  counter) 2 

19 ตูเย็น 1 

20 ตูแชแข็ง 1 

21 ตูถายเชื้อ 1 

22 เครื่องกรองแบคทีเรียพรอมปมสุญญากาศ  1 

23 ครุภัณฑงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1   

24 หมอนึ่งฆาเชื้อความดันแบบไฟฟา 1 

25 ตูอบลมรอน 1 

26 อุปกรณตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ   1 

27 เครื่องนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) 2 

28 ชุดการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 1 

29 เครื่องวัดความเจริญเติบโตของพืช 1 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

30 เครื่องวัดความเขมของแสงแบบมือถือ 1 

31 เครื่องวัดความหนาแนนของผลไม 1 

32 เครื่องวัดความหวานของผลไม 1 

33 เครื่องวัดพ้ืนท่ีใบ 1 

34 รถการเกษตรกระบะเหล็กแบบเทได 1 

35 เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม  1 

36 เครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง  1 

37 ตูแชเยือกแข็ง -80 °ซ 1 

38 เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 

39 Hot  plate  stirrer 1 

40 เครื่องเหวี่ยงตกตะกอนสารขนาดเล็ก 2 

41 ตูเย็นเก็บเชื้อจุลินทรีย 1 

42 เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ 1 

43 ตูเก็บสารเคมีไอระเหย 1 

44 เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม แบบ Real-time 1 

45 เครื่องเจลอิเล็คโตรโฟรีซีส  1 

46 เครื่องถายภาพและวิเคราะหสารพันธุกรรม 1 

47 ชุดเครื่องดูดจายสารละลายชนิดปรับปริมาตร 2 

48 เครื่องวิเคราะห UV-VIS spectrophotometer 1 

49 ตูดูดควัน  1 

50 ชุดเคลื่อนยายโมเลกุลดวยกระแสไฟฟา  1 

51 เครื่องเขยาแนวนอน  (Orbital shaker) 1 

52 ตูบมเชื้อ 1 

53 เครื่องเขยาผสมสาร 2 

54 เคร่ืองชั่งไฟฟาทศนิยม 3 ตําแหนง 2 

55 เครื่องเขยาดินพรอมตะแกรงสแตนเลส 1 

56 เครื่องวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจน 1 

57 เครื่อง Flame Photometer 1 

58 เครื่องมือเจาะเก็บตัวอยางดิน 1 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

59 เครื่องกวนสาร (Machanic stirrer) 2 

60 เครื่องสับยอยก่ิงไม 5.5 แรงมา 1 

61 จานปนเม็ดปุย 1 

62 เครื่องตีปนปุยอินทรีย 1 

63 ตูปลอดเชื้อ 5 

64 ตูถายเนื้อเยื่อพืช 1 

65 เครื่องกลั่นน้ํา 2 

66 เครื่องกรองน้ํา 1 

67 เครื่องผลิตน้ําDI 1 

68 เคร่ืองทดสอบความชื้นเมลด็ขาว 1 

69 ระบบเพาะชาํพันธุไม 2 

70 ตูเพาะเมล็ด 1 

71 ระบบน้ําตั้งเวลา 3 

72 กลองจุลทรรศนชนิดสามตา 1 

73 เครื่องผสมข้ีเลื่อย 1 

74 เครื่องพนหมอกในโรงเปดดอก 1 

75 เครื่องอัดกอนเชื้อเห็ดแบบ 8 หัว 1 

76 ชั้นวางเชื้อเห็ดสแตนเลส 1 

77 เครื่องเขยาสารแนวราบ 1 

78 หมอตมไอน้ําพรอมชุดนึ่งฆาเชื้อกอนเห็ด 1 

79 เครื่องยนตอเนกประสงคเพ่ือการเกษตร 1 

80 เครื่องเย็บกระสอบแบบมือถือ ดายคู 1 

81 เครื่องพรวนดินขนาดเล็ก พรอมอุปกรณ 1 

82 เครื่องซีลสุญญากาศ 1 

83 รถแทรกเตอรคูโบตา 1 

84 รถเก่ียวขาวพรอมนวด 1 

85 เครื่องดํานา 1 

86 เครื่องหยอดเมล็ด 1 

87 เครื่องสีขาวโพด 1 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

88 รถไถเดินตาม 1 

89 เครื่องตัดหญาสะพายหลัง  1 

90 รถตัดหญา 3 ลอ  1 

91 ชุดสาธิตการใหปุยรวมกับน้ํา 1 

92 ตูปลอดเชื้อสําหรับงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  1 

93 เครื่องวัดคลอโรฟลลฟูออเรสเซนส  1 

94 ตูเก็บสารเคมีและอุปกรณทางวิทยาศาสตร 1 

95 กลองจุลทรรศนสเตอริโอ  1 

96 ชุดเครื่องมือเจาะเก็บตัวอยางดิน 1 

97 รถเข็นสแตนเลสตากแหงเครื่องแกวแบบเคลื่อนยายได 1 

98 สมุดเทียบสีดิน Munsell Soil Colour Chart 1 

99 เครื่องปนกวนสารละลายดิน  1 

100 เครื่องวัดความชื้นในดินภาคสนาม 1 

101 เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง 1 

102 เครื่องวัดคาความเปนกรดดางและไอออนในสารละลาย 1 

103 เครื่องวัดคาการนําไฟฟาในสารละลาย 1 

104 เครื่องเขยาไฟฟาอัตโนมัติ 1 

105 ชุดตะแกรงรอนตัวอยางดิน 1 

106 แผนเทียบมาตรฐานสีตัวอยางพืช 1 

107 โรงเรือนพาะชําสําเร็จรูป 1 

108 ตูเก็บเคร่ืองมืออุปกรณ 4 

109 เครื่องประมวลผลประกอบระบบน้ําตั้งเวลาระบบเพาะชําพันธุไม 1 

110 ระบบเพาะชําพันธุไม 2 

111 รถลาก 2 ลอ 1 

112 รถเข็นหญา 3 ลอ 1 

113 กลองเก็บตัวอยาง 1 

114 เครื่องยอยเทอรโมรีแอคเตอร 1 

115 เครื่องมือวัดน้ํา 1 

116 เครื่องทําสุญญากาศ 1 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

117 ตัวกรอง 1 

118 ตูดูดไอกรดแบบไรทอ 1 

119 เครื่องวิเคราะหปริมาณสารดวยเทคนิคโครมาโทกราฟฟของเหลว 1 

120 เครื่องวิเคราะหออกซิเจนท่ีละลาย 1 

121 เครื่องยอยดิน 1 

122 เครื่องวิเคราะหแรธาตุและโลหะหนัก 1 

123 ตูบม BOD 1 

124 เครื่องวิเคราะหกรด-ดาง แบบพกพา 1 

125 อากาศยานไรคนขับสําหรับประเมินภูมิอากาศทางการเกษตรและ

กายวิภาคของพืชปลูก 

1 

126 อากาศยานไรคนขับสําหรับฝกอบรม 1 

127 ชุดฝกระบบปลูกพืชไรดินแบบอัจฉริยะ 1 

128 เครื่องตัดแตงก่ิงไม 2 

129 เครื่องผสมดินและกรอกดิน  

130 บันไดตัดแตงก่ิงไม 3 ตอน 2 

131 บันไดตัดแตงก่ิงไมสไลด 2 

132 เคร่ืองชั่งไฟฟา  4 ตําแหนง 1 

133 รถเข็นพันธุไม 2 

134 ตูเพาะเมล็ด  

135 เคร่ืองวัดความเปนกรด-ดาง 1 

 

7.2.2.2 หองปฏิบัติการ สัตวศาสตร ไดแก หองปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพอาหารสัตว 

หองปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาสัตว หองปฏิบัติการโรคสุขาภิบาลสัตว หองปฏิบัติการผสมเทียม 

หองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

1 ชุดปฏิบัติการวิเคราะหอาหารสัตว  3 

2 ชุดตรวจคุณภาพไข  2 

3 เครื่องผสมอาหารสัตว  6 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

4 เครื่องชั่งสัตวใหญ  4 

5 ชุดผาตัดและผาซาก  7 

6 เครื่องตรวจการตั้งทองสุกร   1 

7 เครื่องพนน้ําแรงสูง  4 

8 เครื่องอัดหญาแหงชนิดลอลาก  1 

9 เครื่องรีดนมอัตโนมัติ  2 

10 ชุดปฏิบัติการผสมเทียม  3 

11 เครื่องอัดฟอนหญาแหง  1 

12 ระบบสปริงเกอรใหน้ํา  3 

13 ชุดปฏิบัติการน้ํานม  3 

14 เครื่องบรรจุน้ํานมอัตโนมัติ  2 

15 โรงเก็บและผสมอาหารสัตว  3 

16 เครื่องวิเคราะหพลังงาน   3 

17 กลองจุลทรรศน 2 ตา 10 

18 กลองจุลทรรศนพรอมอุปกรณฉายภาพข้ึนจอ 2 

19 เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน  2 

20 เครื่องปนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ  2 

21 เครื่องอานไมโครอิไลซา  2 

22 เครื่องวัดสีเนื้อสัตว  2 

23 ชุดดูดสารละลายอัตโนมัติ  6 

24 ตูควบคุมอุณหภูมิ  6 

25 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)  3 

26 เครื่อง Near infrared (NIR) 1 

27 เครื่องวิเคราะหไขมันคุณภาพสูง  2 

28 เครื่องวิเคราะหโปรตีนคุณภาพสูง  2 

29 เครื่องวิเคราะหคุณภาพน้ํานม  3 

30 เครื่องปนเนย 1 

31 เครื่องแยกครีม 1 

32 เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยมสองตําแหนง 1 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

33 เครื่องกวนสารละลาย  4 

34 เครื่องหาความเขมขนน้ําเชื้อสุกร 2 

35 เครื่องวัดสารพันธุกรรม 2 

36 เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ 2 

37 ตูบมเชื้อดวยคารบอนไดออกไซต 1 

38 เครื่องตัดพืชอาหารสัตว 2 

39 เครื่องผสมอาหารผสมเสร็จ 2 

40 เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง 2 

41 เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยมสี่ตําแหนง  8 

42 อางน้ําควบคุมอุณหภูมิพรอมเครื่องเชยา 2 

43 ตูฟกไขความจุ 576 ฟอง  1 

44 เครื่องหั่นหญาสดอาหารสัตว 1 

45 เครื่องบดวัตถุดิบอาหาร 2 
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7.2.2.3 หองปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก หองปฏิบัติการมีนวิทยา และคุณภาพน้ํา 

หองปฏิบัติการโรคสัตวน้ํา หองปฏิบัติการแพลงกตอน หองปฏิบัติการชีววิทยาประมง โรงเรือนเพาะพันธุ

และอนุบาลสัตวน้ํา 

ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

1 ชุดปฏิบัติการวิเคราะหคุณภาพน้ําภาคสนาม 3  

2 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน 4  

3 เครื่องวัดความนําไฟฟา 2  

4 เครื่องวัดความขุน 1  

5 เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ 1  

6 ถุงลากแพลงกตอน 5  

7 อุปกรณเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน 3  

8 กระบอกเก็บตัวอยางน้ํา 2  

9 เครื่องทําน้ํากลั่น 2  

10 เครื่องชั่งละเอียด 4  

11 เครื่องมือวิเคราะหโปรตีน 2  

12 เครื่องมือวิเคราะหไขมัน 2  

13 เครื่องบดวัตถุดิบอาหาร 3  

14 เครื่องผสมอาหาร 4  

15 อวนทับตลิ่ง 6  

16 ชุดเพาะฟกไขปลานิล 3  

17 เครืองวัดการดูดกลืนแสง 3 

18 ถังไฟเบอร 27  

19 เครื่องสูบน้ํา 4  

20 โรงเพาะฟกสัตวน้ํา 7  

21 เครื่องปนเหวี่ยง 2  

22 ตูอบไอรอน 3  

23 ตูบม 2  

24 กลองจุลทรรศน 20  

25 ตูเข่ียเชื้อ 2  

26 หมอนึ่งความดัน 2  

27 ตูแชแข็ง 5 
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ลําดับ ช่ือครุภัณฑ จํานวน 

ตัว/ชุด/เครื่อง 

28 ปมลม 6 

29 ตะแกรงรอนตัวอยางสัตวหนาดิน 2 

30 เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ํา 1  

31 เครื่องกวนสารชนิดแมเหล็กพรอมใหความรอน 1 

32 เครื่องเขยาสาร 1 

33 เครื่องดูดจายสารละลาย 1  

34 เตาใหความรอน 1 

35 เครื่องอุนสไลด 1 

36 เครื่องวัดคลอรีน 1 

37 เครื่องวัดความกระดางของน้ํา 1 

38 เครื่องวัด pH ของน้ํา 1 

39 ถังออกซิเจน 4 

40 กลองจุลทรรศนกําลังขยายต่ําพรอมชุดตอพวงทีวี 6 

41 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 2 

42 รถตัดหญา 1 

43 เครื่องใหอากาศแบบโรตารี ่ 1 

44 ตูแช 4 องศา 1 

45 ตูเย็น 2 

46 เครื่องวัดความเค็ม 1 

47 ตูเ้ก็บกลอ้งจลุทรรศน ์ 1 

48 ชดุอปุกรณก์รองตวัทาํละลายโดยใชส้ญูกาศ  1 

 

7.2.3 หองสมุด 

ใชหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ซ่ึงมีหนังสือ  ตําราเรียน  

วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส  ศูนยการเรียนรูดวยตนเองการใหบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet)  และการ

ใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งตีพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ขอมูลจากหองสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 

7.2.3.1 หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย   67,453 เลม 

7.2.3.2 หนังสืออางอิงภาษาไทย    2,496 เลม 

7.2.3.3 หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ     16,919 เลม 
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7.2.3.4 หนังสืออางอิงอังกฤษ     18,303 เลม 

7.2.3.5 วิจัย       822 เลม 

7.2.3.6 วิทยานิพนธ      251 เลม 

7.2.3.7 วารสาร      205 เลม 

7.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย    9,285 เลม 

7.2.3.9 Electronic resources     1,127 เลม 

7.2.3.10 SET Corner      67 เลม 

7.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น     4,187 เลม 

7.2.3.12 วารสารเย็บเลม     36 เลม 

7.2.3.13 วารสารบอกรับ     81 เลม 

7.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL) 363 เลม 

7.2.3.15 E-book (IG Library)     18 เลม 

7.2.3.16 E-book (E-Library)     4,078 เลม 

7.2.3.17 E-Project      206 เลม 

7.2.4 ฐานขอมูล  

7.2.4.1 ACM Digital Library 

7.2.4.2 H.W Wilson 

7.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 

7.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 

7.2.4.5 Web of Science 

7.2.4.6 SpringerLink – Journal 

7.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 

7.2.4.8 Academic Search Complete 

7.2.4.9 ABI/INFORM Complete 

7.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 

7.2.4.11 Education Research Complete 

7.2.4.12 Emerald Management (EM92) 

7.2.4.13 ScienceDirect 

7.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 
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7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 

นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือ 

7.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

7.4.1 ประเมินความพึงพอใจของผูใชทรัพยากรดานการเรียนการสอน ท้ังดานหองเรียน

หองปฏิบัติการ โดยนักศึกษาและอาจารยผูสอน ประเมินจากการสังเกตการใชงานในรายวิชาท่ีสอน แลว

รายงานตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

7.4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวบรวมขอมูลและนําผลการประเมิน เพ่ือจัดทําแผน

ปรับปรุง และดําเนินการตามแผน 

8. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key performance indicator)  

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายดังตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และ

อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา

ใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

 



223 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนนิงานทีร่ายงาน

ใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

(8) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทกุคนไดรับการพฒันาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพฒันา

วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทายบัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดท่ี 8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยคณะผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/

หรือ การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห

ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือคณะผูสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

2.1 นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม 

2.2 ผูวาจางหรือสถานประกอบการ หรือผูใชบัณฑิต หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเกษตรศาสตรและตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมท้ังการผานการประเมินการประกันคุณภาพภาพใน 

(IQA) 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 

4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน เพ่ือดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร 

4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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ภาคผนวก 

 

ก. เหตุผลและความจําเปน  ในการปรับปรุงหลักสูตร  

ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค  หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ค. รายละเอียดความสอดคลอง  ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา   

ง. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง 

ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ช. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2551 

ซ. คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร                  
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ภาคผนวก ก  

เหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เปนหนวยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงตอง

ปรับตัวตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ดวยเปนหนวยงานในการพัฒนาผลิตกําลังคน

ใหมีความพรอมกาวสูกระแสการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 5 ดาน

โดยเฉพาะมาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ท่ีมุงใหบัณฑิตเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและความ

รอบรูดานตาง ๆ ในการสรางสัมมาชีพ เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษท่ี 21 มี

ความสามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพ่ือแกไขหรือแกปญหาทางการเกษตร เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มี

จริยธรรม และยึดม่ันในความถูกตอง จึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร เพ่ือการ

พัฒนาบัณฑิต ดวยการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรมาใช เพ่ือพัฒนาคนใหทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลก ไดแก1.การเปลี่ยนแปลงอํานาจทางเศรษฐกิจจากประเทศมหาอํานาจฝงตะวันตก เปนมหาอํานาจ

ฝงตะวันออก 2.การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบจากพฤติกรรมของ

มนุษย 3.ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหทุกภาคสวนตองเรงพัฒนาตัวเองและกําลังคนใหเทาทัน  

4. โครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงวัย ทําใหแรงงานภาคเกษตรลดลง และ 5.การกาวสู

การเปนมหานครอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ตามกรอบนโยบาย 4 มิติ ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในมิติ สรางและพัฒนาคนไทย ดวยการปรับหลักสูตรไปสูหลักสูตร

อุดมศึกษายุคใหม เพ่ือสรางบัณฑิตนักปฏิบัติดานอาชีพเกษตร ในศตวรรษท่ี 21 โดยพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู (Outcome Based Education) ใหผูเรียนสามารถสรางองคความรู

ไดดวยตัวเอง (Constructionism) สรางบัณฑิตท่ีมีความสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากการฝก

ปฏิบัติจริง (Hands On) ตามอาชีพเกษตรท่ีทันสมัย 
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ภาคผนวก ข 

เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเกษตรศาสตร พ.ศ. 2565 

  

ปรัชญา ปรัชญา 

มุงสรางและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติใน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะปฏิบัติเฉพาะ

ทางท่ีสามารถนําไปพัฒนาดานการเกษตรและ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

 

          มุงสรางและพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ สูการ

เปนผูประกอบการในสาขาวิชาเกษตรศาสตร ท่ีมี

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความเชี่ยวชาญ มี

ทักษะทางวิชาชีพ ท่ีสามารถนําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมไปพัฒนาดานการเกษตร ซ่ึงกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ

อยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค วัตถุประสงค 

   1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีความซ่ือสัตย 

มีวินัย รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ

ปฏิบัติงานดานการเกษตร รวมท้ังมีจิตสาธารณะ มี

ภาวะผูนํา และทํางานเปนทีมได 

   1 .  เ พ่ื อ ผ ลิ ตบัณ ฑิตนั กปฏิ บั ติ ใ ห มี ค ว า ม

รับผิดชอบ ซ่ือสัตย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใน

การปฏิบัติ งานด านการเกษตร รวมท้ัง มีจิ ต

สาธารณะ มีภาวะผูนํา และทํางานเปนทีมได 

   2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีความรูทาง

วิ ช าการและวิ ช าชีพ  มี ทักษะและสามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมทางการเกษตร มี

ความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ สามารถบูรณา

การความรู ท่ี ได ไปใช ให เ กิดประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพของตนเอง ชุมชน และทองถ่ิน 

   2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติใหมีความรูทาง

วิชาการและวิชาชีพ  สามารถพัฒนาและใช

เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเหมาะสมทางการเกษตร 

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ บูรณาการความรูท่ีได

ไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง และสังคม 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดความสอดคลอง  ระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดจัดทําข้ึนเพ่ือผลิตบุคลากรรองรับความ

ตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของโลก โดยในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ใหม ๆ  ทางการ เกษตร เข ามาม ีบทบาทในช ีว ิตประจําว ัน  การดํา เน ินงานทางธ ุรก ิจและใน

ภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดทําข้ึนเพ่ือผลิตบัณฑิตเกษตรนักปฏิบัติ รองรับความตองการ

ในงานดานการเกษตรของตลาดแรงานและสถานประกอบการตาง ๆ โดยเนนใหบัณฑิตมีทักษะดาน

ปฏิบัติการเฉพาะทางการเกษตร คิดเปนทําเปน และสามารถนําความรูมาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม 

ซ่ึงผลท่ีคาดวาจะไดรับ ทําใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และพัฒนาดานการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ ท่ีตอบสนองตอ

วัตถุประสงคของหลักสูตรแตละขอ ดังนี้ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ใ ห มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 

ซ่ือสัตย  มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

ดานการเกษตร รวมท้ังมีจิต

สาธารณะ มีภาวะผูนํา และ

ทํางานเปนทีมได 

หมวดศึกษาท่ัวไป 

GEBHT601 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) 

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) 

GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

GEBIN703 ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 

GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 GEBSO502 ความรูเบื้องตนทางสังคม เศรษฐกิจและ

การเมืองไทย 

3(3-0-6) 

 GEBSO503 มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

 GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษยและจิตวิทยาเชิง

บวก 

3(3-0-6) 

 GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางาน

วิจัยและการสรางนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 พืชศาสตร   

 BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 1 1(0-3-1) 

 BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 2 1(0-3-1) 

 BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 3 1(0-3-1) 

 BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 4 1(0-3-1) 

 BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 3(2-3-5) 

 BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร 1(0-3-1) 

 BSCAG115 ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร 3(0-6-3) 

 BSCAG116 ฝกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร 3(0-40-0) 

 BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร 6(0-40-0) 

 BSCAG631 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุย 3(2-3-5) 

 BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝงตัวทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 BSCAG663 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 3(2-3-5) 

 สัตวศาสตร   

 BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 3(2-3-5) 

 BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1 1(0-3-1) 

 BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 2 1(0-3-1) 

 BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 3 1(0-3-1) 

 BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 4 1(0-3-1) 

 BSCAG215 ฝกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร 3(0-40-0) 

 BSCAG216 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 3(0-6-3) 

 BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร 6(0-40-0) 

 BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร 1(0-3-1) 

 BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG233 ฟารมผสมผสาน 3(2-3-5) 

 BSCAG256 จรรยาบรรณและกฎหมายเก่ียวของกับปศุ

สัตว 

3(3-0-6) 
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 เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

 BSCAG338 กฎหมายประมง 2(2-0-4) 

 BSCAG342 การจัดการฟารมและธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2(2-0-4) 

 BSCAG343 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2(2-0-4) 

 BSCAG344 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 1(0-3-1) 

 BSCAG345 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2 1(0-3-1) 

 BSCAG346 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3 1(0-3-1) 

 BSCAG347 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4 1(0-3-1) 

 BSCAG348 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(0-6-3) 

 BSCAG349 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1(0-3-1) 

 BSCAG350 ฝกงานทางวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(0-40-0) 

 BSCAG351 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 6(0-40-0) 

 BSCAG328 การใชยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 3(2-3-5) 

 BSCAG330 ฮอรโมนท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG335 การจดัการทรัพยากรประมง 3(3-0-6) 

 BSCAG353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบ 3(2-3-5) 

 BSCAG357 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG359 ชุมชนสัมพันธและสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG361 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG366 การเปนผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG367 โลกทัศนทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2(1-3-3) 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ใหมีความรูทางวิชาการและ

วิชาชีพ สามารถพัฒนาและ

ใชเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ี

เหมาะสมทางการเกษตร 

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ 

บูรณาการความรูท่ีไดไปใช

ใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

และสังคม 

หมวดศึกษาท่ัวไป  

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการทํางาน 3(3-0-6) 

GEBLC201 ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแกปญหา   3(3-0-6) 

GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 

GEBSC101 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
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 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 GEBSC302 มโนทัศนและเทคนิคทางวิทยาศาสตรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัย

และการสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

 GEBSC304 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

 FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 FUNSC204 หลักเคมี 3(2-3-5) 

 FUNSC205 เคมีอินทรีย 3(2-3-5) 

 FUNSC208 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 FUNSC301 ชีววิทยา 3(2-3-5) 

 FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) 

 FUNMA118 สถิติและคณิตศาสตรเพ่ือการเกษตร 3(3-0-6) 

 BSCAG001 เกษตรท่ัวไป 3(2-3-5) 

 BSCAG002 ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 1(0-3-1) 

 BSCAG006 พันธุศาสตรทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

 BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟารมอัจฉริยะ 3(1-6-4) 

 BSCAG013 ทักษะชางเกษตร และเครื่องทุนแรงฟารม 3(1-6-4) 

 BSCAG014 การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางการ

เกษตร 

3(2-3-5) 

 พืชศาสตร   

 BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องตน 3(2-3-5) 

 BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 1 1(0-3-1) 

 BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 2 1(0-3-1) 

 BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 3 1(0-3-1) 

 BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 4 1(0-3-1) 

 BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-5) 
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 BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 3(2-3-5) 

 BSCAG107 การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-3-5) 

 BSCAG601 ผูประกอบการฟารมพืช 3(2-3-5) 

 BSCAG602 มาตรฐานการผลิตทางพืช 3(2-3-5) 

 BSCAG603 วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-5) 

 BSCAG604 โรคพืชและการควบคุม 3(2-3-5) 

 BSCAG605 แมลงศัตรูพืชและการควบคุม 3(2-3-5) 

 BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร 1(0-3-1) 

 BSCAG115 ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร 3(0-6-3) 

 BSCAG116 ฝกงานทางวิชาชีพพืชศาสตร 3(0-40-0) 

 BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร 6(0-40-0) 

 BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3(2-3-5) 

 BSCAG132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5) 

 BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 3(2-3-5) 

 BSCAG134 การปลูกพืชโดยไมใชดิน 3(2-3-5) 

 BSCAG631 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุย 3(2-3-5) 

 BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝงตัวทางการเกษตร 3(2-3-5) 

 BSCAG141 พืชไรเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

 BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอาหาร 3(2-3-5) 

 BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 3(2-3-5) 

 BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมพลังงาน 3(2-3-5) 

 BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 3(2-3-5) 

 BSCAG641 เทคโนโลยีการผลิตพืชกัญชง กัญชา กระทอม 

และผลิตภัณฑ 

3(2-3-5) 

 BSCAG661 พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีการแปรรูป 3(2-3-5) 

 BSCAG662 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนประดับเพ่ือการคา 3(2-3-5) 

 BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก 3(2-3-5) 

 BSCAG663 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 3(2-3-5) 
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 BSCAG664 เทคโนโลยีไมผลเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

 BSCAG665 เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน 3(2-3-5) 

 BSCAG160 ภูมิทัศนเบื้องตน 3(2-3-5) 

 BSCAG161 การจําแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช 3(2-3-5) 

 BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน 3(2-3-5) 

 BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน  3(2-3-5) 

 BSCAG164 การวางผังโครงการ 3(2-3-5) 

 BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องตน 3(2-3-5) 

 BSCAG169 การสํารวจจากระยะไกล 3(2-3-5) 

 



234 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 สัตวศาสตร   

 BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 3(2-3-5) 

 BSCAG202 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) 

 BSCAG203 การผลิตโคนม 3(2-3-5) 

 BSCAG205 การผลิตสุกร 3(2-3-5) 

 BSCAG208 โภชนศาสตรสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1 1(0-3-1) 

 BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 2 1(0-3-1) 

 BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 3 1(0-3-1) 

 BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 4 1(0-3-1) 

 BSCAG215 ฝกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร  3(0-40-0) 

 BSCAG216 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร  3(0-6-3) 

 BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร  6(0-40-0) 

 BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร 1(0-3-1) 

 BSCAG252 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 3(2-3-5) 

 BSCAG253 มาตรฐานฟารมปศุสัตวและความปลอดภัย

ทางอาหาร 

3(3-0-6) 

 BSCAG254 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG255 เทคโนโลยีการสืบพันธุและการผสมเทียมใน

ปศุสัตว 

3(2-3-5) 

 BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว 3(3-0-6) 

 BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว 3(3-0-6) 

 BSCAG222 การปรับปรุงพันธุสัตวเฉพาะทาง 3(2-3-5) 

 BSCAG223 การประกวดสัตวและการตัดสิน 3(2-3-5) 

 BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3(2-3-5) 

 BSCAG225 การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก 3(2-3-5) 

 BSCAG226 ไขและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 BSCAG227 น้ํานมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 



235 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 BSCAG228 เน้ือและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG230 การจัดการฟารมสัตวปา 3(3-0-6) 

 BSCAG231 การจับบังคับสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG232 การฟกไขและการจัดการโรงฟก 3(2-3-5) 

 BSCAG233 ฟารมผสมผสาน 3(2-3-5) 

 BSCAG234 การผลิตปศุสัตวอินทรีย  3(2-3-5) 

 BSCAG235 สัตวเล้ียงเพื่อนรัก 3(3-0-6) 

 BSCAG237 การจัดการฟารมสุกร 3(2-3-5) 

 BSCAG239 การจัดการสวนสัตวและสวนจัดแสดงสัตวนํ้า 3(3-0-6) 

 BSCAG256 จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวของกับ 

ปศุสัตว 

3(3-0-6) 

 BSCAG257 การผลิตสัตวปกในเชิงอุตสาหกรรม 3(2-3-5) 

 BSCAG258 การเล้ียงไกพื้นเมืองเชิงพาณิชย 3(2-3-5) 

 BSCAG259 การผลิตสัตวเศรษฐกิจทางเลือก 3(3-0-6) 

 BSCAG260 ผูประกอบการดานปศุสัตวยุคใหม  3(3-0-6) 

 BSCAG261 ผลิตภัณฑผลพลอยไดจากสัตว  3(2-3-5) 

 BSCAG262 โลจิสติกสและหวงโซอุปทานในการผลิตสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG241 การวิเคราะหอาหารสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG242 พืชอาหารสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG243 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวกระเพาะ

รวม 

3(3-0-6) 

 BSCAG244 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก 3(3-0-6) 

 BSCAG245 โภชนศาสตรและการใหอาหารสุกร   3(3-0-6) 

 BSCAG246 ปรสิตในสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG247 ยาและการใชยาสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร 3(2-3-5) 

 BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตวปก 3(2-3-5) 

 BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการปศุสัตว 3(2-3-5) 

 BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร 3(2-3-5) 
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รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 เพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

 BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG305 คุณภาพน้ําและการจัดการบอ 3(2-3-5) 

 BSCAG306 อาหารสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG310 คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

 BSCAG337 ชีววิทยาสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG338 กฎหมายประมง 2(2-0-4) 

 BSCAG339 เทคโนโลยีการเพาะพันธุสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG340 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG341 โรคและการใชยารักษาโรคในสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG342 การจัดการฟารมและธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2(2-0-4) 

 BSCAG343 มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2(2-0-4) 

 BSCAG344 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1 1(0-3-1) 

 BSCAG345 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2 1(0-3-1) 

 BSCAG346 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3 1(0-3-1) 

 BSCAG347 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 4 1(0-3-1) 

 BSCAG348 ปญหาพิเศษทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(0-6-3) 

 BSCAG349 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 1(0-3-1) 

 BSCAG350 ฝกงานทางวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(0-40-0 

 BSCAG351 สหกิจศึกษาทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 6(0-40-0) 

 BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3-5) 

 BSCAG322 สิ่งแวดลอมทางการประมง 3(2-3-5) 

 BSCAG323 แพลงกตอนวิทยา 3(2-3-5) 

 BSCAG328 การใชยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 3(2-3-5) 

 BSCAG330 ฮอรโมนท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG335 การจดัการทรัพยากรประมง 3(3-0-6) 

 BSCAG352 อนุกรมวิธานของปลาทองถ่ิน 3(2-3-5) 

 BSCAG353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกบ 

 

3(2-3-5) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

 BSCAG354 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําสวยงาม

และพรรณไมน้ํา 

3(2-3-5) 

 BSCAG355 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 3(2-3-5) 

 BSCAG356 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุง 3(2-3-5) 

 BSCAG357 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG358 เทคโนโลยีการจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG359 ชุมชนสัมพันธและสงเสริมการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

 BSCAG360 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

3(3-0-6) 

 BSCAG361 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG362 การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน 3(2-3-5) 

 BSCAG363 เทคโนโลยีเพ่ือระบบฟารมเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําอัจฉริยะ 

3(2-3-5) 

 BSCAG364 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

 BSCAG365 โลจิสติกสและหวงโซอุปทานสําหรับสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG366 การเปนผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

 BSCAG367 โลกทัศนทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2(1-3-3) 
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ภาคผนวก ง 

เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

หมวดวิชา/กลุมวิชา 

เกณฑขัน้ตํ่า 

ของ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2560 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

(หนวยกิต) 

พืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง พืชศาสตร สัตวศาสตร 
เพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 30 30 30 30 30 30 

   1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร 

 3 3 3 3 3 3 

   1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

 3 3 3 3 3 3 

   1.3 กลุมวิชาภาษาและการ

สื่อสาร 

 12 12 12 12 12 12 

   1.4 กลุมวิชาสุขภาพ  3 3 3 3 3 3 

   1.5 กลุมวิชาบูรณาการ  9 9 9 9 9 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 96 96 96 96 96 96 

   2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  48 48 48 43 43 43 

   2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  33 39 39 41 41 41 

   2.3 กลุมวิชาชีพเลือก  15 9 9 12 12 12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 6 6 6 

รวม 120 132 132 132 132 132 132 
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ภาคผนวก จ 

เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

1.หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี  จํานวน 30 หนวยกิต ดังนี้ 

 

หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี 

- หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ระดับปริญญาตรี 

- 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

 1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

 GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิต 

3(3-0-6)   

 GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชี วิ ตและ

สังคม 

3(3-0-6)  GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมาย 

3(3-0-6)  GEBSO502  ค ว า ม รู เ บื้ อ ง ต น ท า ง สั ง ค ม 

เศรษฐกิจและการเมืองไทย 

3(3-0-6) 

 GEBSO104  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6)  GEBSO503  มนุษยสัมพันธ 3(3-0-6) 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)   

GEBSO106  จิตวิทยาเ พ่ือการดําเนินชีวิต 

และการทํางาน 

3(3-0-6)   

  GEBSO504  การพัฒนาศักยภาพมนุษยและ

จิตวิทยาเชิงบวก 

3(3-0-6) 

  GEBSO505  พลเมืองดิจิทัล 3(3-0-6) 

  GEBSO506  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

สรางสรรค 

3(3-0-6) 

  GEBSO507  ศาสตรพระราชากับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

3(3-0-6) 

  GEBSO508  จิตวิทยาการจัดการองคการใน

โลกยคุใหม 

3(3-0-6) 

  GEBSO509  มนุษยกับจริยธรรมในศตวรรษท่ี 

21 

 

 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

 2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   2. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

 GEBSC101 ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ถิ ติ ใ น

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)  GEBSC401 ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ ส ถิ ติ ใ น 

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปนใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)  GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเปน ใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิ ง

วิทยาศาสตร 

3(3-0-6)  GEBSC302  ม โ น ทั ศ น แ ล ะ เ ท ค นิ ค ท า ง

วิทยาศาสตรสมัยใหม 

3(3-0-6) 

 GEBSC104  การสร า งกระบวนการทา ง

วิทยาศาสตรเพ่ือทํางานวิจัยและ

การสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6)  GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ือ

ทํางานวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

 GEBSC105  วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBSC304 วิทยาศาสตรเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 

 GEBSC106  สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา          3(3-0-6)  GEBSC305 สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 3(3-0-6) 

   GEBSC402 สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

               เบื้องตน 

3(3-0-6) 

 3. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร   3. กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  

 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6)  GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6)    

 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผูประกอบ

วิชาชีพ 

3(3-0-6) 

 

  

 GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6)  GEBLC201  ศิลปะการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการ

นําเสนอ 

3(3-0-6) 

 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ

นําเสนอ 

3(3-0-6) 

 GEBLC203  วรรณกรรมทองถ่ิน 3(3-0-6) GEBLC203 วรรณกรรมทองถ่ิน  3(3-0-6) 

 GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ 3(3-0-6) 

 GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC109 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุนพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 GEBLC601  ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) GEBLC112 ภาษาพมาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หนวยกิต หลักสูตรปรับปรุง หนวยกิต 

  GEBLC105 ภาษา อั งกฤษเ พ่ือ ทักษะการ

ทํางาน 

3(3-0-6) 

  GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 

  GEBLC107 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 

  GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบ

ธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 4. กลุมวิชาสุขภาพ   4. กลุมวิชาสุขภาพ  

 GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT601  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT602  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT603  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) 

 GEBHT104  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)  GEBHT604  นันทนาการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 

 5. กลุมวิชาบูรณาการ   5. กลุมวิชาบูรณาการ  

 GEBIN101  กระบวนการคิดและการ

แกปญหา   

3(3-0-6) 

 

 GEBIN701  กระบวนการคิดและการ

แกปญหา   

3(3-0-6) 

 

 GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)  GEBIN702  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 GEBIN103  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6)  GEBIN703  ศิลปะการใชชีวิต 3(3-0-6) 

GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)    

   GEBIN704  สุนทรียภาพและความงอกงาม

ของมนุษย 

3(3-0-6) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร พ.ศ. 2565   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

102 

หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

102 

หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  

1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  1. กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 1.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

BSCCC104 ฟสิกสทางการเกษตร 3(2-3-5) FUNSC119 ฟสิกสทางการเกษตร 3(2-3-5) 

BSCCC107 หลักเคมี 3(2-3-5) FUNSC204 หลักเคมี 3(2-3-5) 

BSCCC108 เคมีอินทรีย 3(2-3-5) FUNSC205 เคมีอินทรีย 3(2-3-5) 

BSCCC111 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-5) FUNSC208 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-3-5) 

BSCCC112 ชีววิทยา 3(2-3-5) FUNSC301 ชีววิทยา 3(2-3-5) 

BSCCC113 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) FUNSC302 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(2-3-5) 

BSCCC205 คณิตศาสตรและสถิติ 3(3-0-6) FUNMA118 สถิตแิละคณิตศาสตรเพ่ือ

การเกษตร 

3(3-0-6) 

1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทาง

การเกษตร 

 1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทาง

การเกษตร 

 

BSCAG001 เกษตรท่ัวไป 3(2-3-5) BSCAG001 เกษตรท่ัวไป 3(2-3-5) 

BSCAG002 ทักษะพ้ืนฐานทาง

การเกษตร 

1(0-3-1) BSCAG002 ทักษะพ้ืนฐานทาง

การเกษตร 

1(0-3-1) 

BSCAG003 ทักษะชางเกษตร 2(1-3-3) - - - 

BSCAG004 เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐาน

ทางการเกษตร 

3(3-0-6) - - - 

BSCAG005 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

การเกษตร 

2(1-3-3) - - - 

BSCAG006 พันธุศาสตรทางการเกษตร 3(2-3-5) BSCAG006 พันธุศาสตรทางการเกษตร 3(2-3-5) 

BSCAG007 เครื่องทุนแรงฟารมทาง

การเกษตร 

2(1-3-3) - - - 

BSCAG008 การวางแผนทดลองทางการ

เกษตร 

3(2-3-5) BSCAG008 การวางแผนทดลอง

ทางการเกษตร 

3(2-3-5) 

BSCAG009 การสงเสริมและถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร 

2(1-3-3) BSCAG014 การสงเสริมและถายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร 

3(2-3-5) 
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BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องตน 3(2-3-5) (ยายไปอยูหมวดวิชาชีพบังคับ วิชาเอกพืชศาสตร) 

BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) BSCAG011 การจัดการธุรกิจเกษตร 3(3-0-6) 

- - - BSCAG012 นวัตกรรมการจัดการฟารม

อัจฉริยะ 

3(1-6-4) 

- - - BSCAG013 ทักษะชางเกษตรและ

เครื่องทุนแรงฟารม 

3(1-6-4) 

2. กลุมวิชาชีพบังคับ  2. กลุมวิชาชีพบังคับ  

2.1 กลุมวิชาเอกพืชศาสตร 33 2.1 กลุมวิชาเอกพืชศาสตร 41 

- - - BSCAG010 ปฐพีวิทยาเบื้องตน 3(2-3-5) 

BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 1 1(0-3-1) BSCAG101 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 1 1(0-3-1) 

BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 2 1(0-3-1) BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 2 1(0-3-1) 

BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 3 1(0-3-1) BSCAG103 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 3 1(0-3-1) 

BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 4 1(0-3-1) BSCAG104 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 4 1(0-3-1) 

BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-5) BSCAG105 สรีรวิทยาของพืช 3(2-3-5) 

BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 3(2-3-5) BSCAG106 เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 3(2-3-5) 

BSCAG107 การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-3-5) BSCAG107 การปรับปรุงพันธุพืช 3(2-3-5) 

BSCAG113 การจัดการฟารมพืช                             2(1-3-3) BSCAG601 ผูประกอบการฟารมพืช                                                  3(2-3-5) 

BSCAG108 มาตรฐานการผลิตทางพืช 2(1-3-3) BSCAG602 มาตรฐานการผลิตทางพืช 3(2-3-5) 

BSCAG109 วัชพืชและการควบคุม 2(1-3-3) BSCAG603 วัชพืชและการควบคุม 3(2-3-5) 

BSCAG110 โรคพืชและการควบคุม 2(1-3-3) BSCAG604 โรคพืชและการควบคุม 3(2-3-5) 

BSCAG111 แมลงศัตรูพืชและการ

ควบคุม 

2(1-3-3) BSCAG605 แมลงศัตรูพืชและการ

ควบคุม 

3(2-3-5) 

BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการ

จัดการน้ํา 

3(2-3-5) BSCAG112 ภูมิอากาศพืชและการ

จัดการน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร 1(0-3-1) BSCAG114 สัมมนาพืชศาสตร 1(0-3-1) 

BSCAG115 ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร  3(0-6-3) BSCAG115 ปญหาพิเศษทางพืชศาสตร  3(0-6-3) 

BSCAG116 ฝกงานทางวิชาชีพพืช

ศาสตร 

3(0-40-0) BSCAG116 ฝกงานทางวิชาชีพพืช

ศาสตร 

3(0-40-0) 

BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร 6(0-40-0) BSCAG117 สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร 6(0-40-0) 
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2.2 กลุมวิชาเอกสัตวศาสตร 39 2.2 กลุมวิชาเอกสัตวศาสตร 41 

BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยา

ของสัตวเลี้ยง 

3(2-3-5) BSCAG201 กายวิภาคและสรีรวิทยา

ของสัตวเลี้ยง 

3(2-3-5) 

BSCAG202 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) BSCAG202 การปรับปรุงพันธุสัตว 3(3-0-6) 

BSCAG203 การผลิตโคนม 3(2-3-5) BSCAG203 การผลิตโคนม 3(2-3-5) 

BSCAG204 การผลิตสัตวปก 3(2-3-5) BSCAG252 เทคโนโลยีการผลิตสัตวปก 3(2-3-5) 

BSCAG205 การผลิตสุกร 3(2-3-5) BSCAG205 การผลิตสุกร 3(2-3-5) 

BSCAG206 เทคโนโลยีการจัดการฟารม 

ปศุสัตว 

3(3-0-6) - - - 

BSCAG207 มาตรฐานฟารมปศุสัตวและ

ความปลอดภัยทางอาหาร 

2(2-0-4) BSCAG253 มาตรฐานฟารมปศุสัตวและ

ความปลอดภัยทางอาหาร 

3(3-0-6) 

BSCAG208 โภชนศาสตรสัตว 3(2-3-5) BSCAG208 โภชนศาสตรสัตว 3(2-3-5) 

BSCAG209 การผลิตอาหารสัตว 2(1-3-3) BSCAG254 เทคโนโลยีการผลิตอาหาร

สัตว 

3(2-3-5) 

BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 3(2-3-5) BSCAG210 โรคและการสุขาภิบาลสัตว 3(2-3-5) 

BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1 1(0-3-1) BSCAG211 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1 1(0-3-1) 

BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 2 1(0-3-1) BSCAG212 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 2 1(0-3-1) 

BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 3 1(0-3-1) BSCAG213 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 3 1(0-3-1) 

BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 4 1(0-3-1) BSCAG214 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 4 1(0-3-1) 

BSCAG215 ฝกงานทางวิชาชีพ 

สัตวศาสตร 

3(0-40-0) BSCAG215 ฝกงานทางวิชาชีพ 

สัตวศาสตร 

3(0-40-0) 

BSCAG216 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร  3(0-6-3) BSCAG216 ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร  3(0-6-3) 

BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร  6(0-40-0) BSCAG217 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร  6(0-40-0) 

BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร 1(0-3-1) BSCAG218 สัมมนาสัตวศาสตร 1(0-3-1) 

BSCAG221 การผสมเทียม 3(2-3-5) BSCAG255 เทคโนโลยีการสืบพันธุและ

การผสมเทียมในปศุสัตว 

3(2-3-5) 

2.3 วิชาเอกประมง 39 2.3 วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 41 

BSCAG301 มีนวิทยา 3(2-3-5) - - - 

BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ํา 3(2-3-5) BSCAG302 นิเวศวิทยาทางน้ํา 3(2-3-5) 
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BSCAG303 การเพาะพันธุสัตวน้ํา 3(2-3-5) BSCAG339 เทคโนโลยีการเพาะพันธุ

สัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCAG304 การเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) BSCAG340 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

BSCAG305 

 

คุณภาพน้ําและการจัดการ

บอ 

3(2-3-5) BSCAG305 คุณภาพน้ําและการจัดการ

บอ 

3(2-3-5) 

BSCAG306 อาหารสัตวน้ํา 3(2-3-5) BSCAG306 อาหารสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

BSCAG307 โรคและปรสิตสัตวน้ํา 3(2-3-5) BSCAG341 โรคและการใชยารักษาโรค

ในสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCAG308 การจัดการฟารมเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

2(2-0-4) BSCAG342 การจัดการฟารมและธุรกิจ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

2(2-0-4) 

BSCAG309 มาตรฐานการผลิตทางการ 

ประมง 

2(2-0-4) BSCAG343 มาตรฐานการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

2(2-0-4) 

BSCAG310 คุณภาพสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑ 

3(2-3-5) BSCAG310 คุณภาพสัตวน้ําและ

ผลิตภัณฑ 

3(2-3-5) 

BSCAG311 ทักษะวิชาชีพประมง 1 1(0-3-1) BSCAG344 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 1 

1(0-3-1) 

BSCAG312 ทักษะวิชาชีพประมง 2 1(0-3-1) BSCAG345 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 2 

1(0-3-1) 

BSCAG313 ทักษะวิชาชีพประมง 3 1(0-3-1) BSCAG346 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 3 

1(0-3-1) 

BSCAG314 ทักษะวิชาชีพประมง 4 1(0-3-1) BSCAG347 ทักษะวิชาชีพเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 4 

1(0-3-1) 

BSCAG315 ปญหาพิเศษทางการประมง 3(0-6-3) BSCAG348 ปญหาพิเศษทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(0-6-3) 

BSCAG316 สัมมนาทางการประมง 1(0-3-1) BSCAG349 สัมมนาทางการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

1(0-3-1) 

BSCAG317 ฝกงานทางวิชาชีพประมง 3(0-40-0) BSCAG350 ฝกงานทางวิชาชีพ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(0-40-0) 
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BSCAG318 สหกิจศึกษาทางการประมง 6(0-40-0) BSCAG351 สหกิจศึกษาทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

6(0-40-0) 

- - - BSCAG337 ชีววิทยาสัตวน้ํา 3(2-3-5) 

- - - BSCAG338 กฎหมายประมง 2(2-0-4) 

3. กลุมวิชาชีพเลือก 15 3. กลุมวิชาชีพเลือก 12 

3.1 วิชาเอกพืชศาสตร  3.1 วิชาเอกพืชศาสตร  

3.1.1 กลุมวิชาพืชศาสตรท่ัวไป  3.1.1 กลุมวิชาพืชศาสตรท่ัวไป  

BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3(2-3-5) BSCAG131 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 3(2-3-5) 

BSCAG132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5) BSCAG132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5) 

BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว

พืช 

3(2-3-5) BSCAG133 เทคโนโลยีหลังการเก็บ

เก่ียวพืช 

3(2-3-5) 

BSCAG134 การปลูกพืชโดยไมใชดิน 3(2-3-5) BSCAG134 การปลูกพืชโดยไมใชดิน 3(2-3-5) 

BSCAG135 การจัดการดินและปุย 3(2-3-5) BSCAG631 เทคโนโลยีการจัดการดิน

และปุย 

3(2-3-5) 

BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝงตัวทาง

การเกษตร 

3(2-3-5) BSCAG136 เทคโนโลยีระบบฝงตัวทาง

การเกษตร 

3(2-3-5) 

- - - BSCAG632 เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

เพ่ือการผลิตพืช 

3(1-6-4) 

- - - BSCAG633 เทคโนโลยีการผลิตพืชใน

สภาวะวิกฤติ 

3(2-3-5) 

 

 

3.1.2 กลุมวิชาพืชไร 

  

 

3.1.2 กลุมวิชาพืชไร 

 

BSCAG141 พืชไรเศรษฐกิจ 3(2-3-5) BSCAG141 พืชไรเศรษฐกิจ 3(2-3-5) 

BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร

อาหาร 

3(2-3-5) BSCAG142 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร

อาหาร 

3(2-3-5) 

BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

3(2-3-5) BSCAG143 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร

อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

3(2-3-5) 
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BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพชืไร

อุตสาหกรรมพลังงาน 
3(2-3-5) BSCAG144 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร

อุตสาหกรรมพลังงาน 

3(2-3-5) 

BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิต

ยางพารา 

3(2-3-5) BSCAG145 เทคโนโลยีการผลิต

ยางพารา 

3(2-3-5) 

- - - BSCAG641 เทคโนโลยีการผลิตกัญชง 

กัญชา กระทอม และ

ผลิตภัณฑ 

3(2-3-5) 

3.1.3 กลุมวิชาพืชสวน  3.1.3 กลุมวิชาพืชสวน  

BSCAG151 พืชสมุนไพร 3(2-3-5) BSCAG661 พืชสมุนไพรและเทคโนโลยี

การแปรรูป  

3(2-3-5) 

BSCAG152 พืชสวนประดับ 3(2-3-5) - - - 

BSCAG153 ไมดอกไมประดับเพ่ือการคา 3(2-3-5) - - - 

BSCAG154 การผลิตกลวยไมเพ่ือการคา 3(2-3-5) - - - 

- - - BSCAG662 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน

ประดับเพ่ือการคา 

3(2-3-5) 

BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก 3(2-3-5) BSCAG155 เทคโนโลยีการผลิตผัก 3(2-3-5) 

BSCAG156 การเพาะเห็ด 3(2-3-5) BSCAG663 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด 3(2-3-5) 

BSCAG157 ไมผลเศรษฐกิจ 3(2-3-5) BSCAG664 เทคโนโลยีการผลิตไมผล

เศรษฐกิจ 

3(2-3-5) 

BSCAG158 การผลิตพืชในโรงเรือน 3(2-3-5) BSCAG665 เทคโนโลยีการผลิตพืชใน

โรงเรือน 

3(2-3-5) 

BSCAG159 เทคโนโลยีการผลิตพืชพ้ืนถ่ิน 3(2-3-5)  -  

3.1.4 กลุมวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน  3.1.4 กลุมวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน  

BSCAG160 ภูมิทัศนเบื้องตน 3(2-3-5) BSCAG160 ภูมิทัศนเบื้องตน 3(2-3-5) 

BSCAG161 

 

การจําแนกวัสดุพืชพรรณ

และการเลือกใช 

3(2-3-5) 

 

BSCAG161 การจําแนกวัสดุพืชพรรณ

และการเลือกใช 

3(2-3-5) 

 

BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน 3(2-3-5) BSCAG162 การดูแลรักษางานภูมิทัศน 3(2-3-5) 

BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน 3(2-3-5) BSCAG163 การออกแบบภูมิทัศน 3(2-3-5) 

BSCAG164 การวางผังโครงการ 3(2-3-5) BSCAG164 การวางผังโครงการ 3(2-3-5) 
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BSCAG165 การออกแบบวางผังพืช

พรรณ 

3(2-3-5) - - - 

BSCAG166 คอมพิวเตอรเพ่ือการ

ออกแบบภูมิทัศน 

3(2-3-5) - - - 

BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศ

เบื้องตน 

3(2-3-5) BSCAG167 ระบบภูมิสารสนเทศ

เบื้องตน 

3(2-3-5) 

BSCAG168 ระบบภูมิสารสนเทศ

ประยุกต 

3(1-6-4) - - - 

BSCAG169 การสํารวจจากระยะไกล 3(2-3-5) BSCAG169 การสํารวจจากระยะไกล 3(2-3-5) 

3.2 วิชาเอกสัตวศาสตร  3.2 วิชาเอกสัตวศาสตร  

BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการ

ผลิตสัตว 

3(3-0-6) BSCAG219 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการ

ผลิตสัตว 

3(3-0-6) 

BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพ

สัตว 

3(3-0-6) BSCAG220 พฤติกรรมและสวัสดิภาพ

สัตว 

3(3-0-6) 

BSCAG221 การผสมเทียมสัตว 3(2-3-5) - - - 

BSCAG222 การปรับปรุงพันธุสัตว

เฉพาะทาง 

3(2-3-5) BSCAG222 การปรับปรุงพันธุสัตว

เฉพาะทาง 

3(2-3-5) 

BSCAG223 การประกวดสัตวและการ

ตัดสิน 

3(2-3-5) BSCAG223 การประกวดสัตวและการ

ตัดสิน 

3(2-3-5) 

BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3(2-3-5) BSCAG224 การผลิตโคเนื้อและกระบือ 3(2-3-5) 

BSCAG225 การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ือง

ขนาดเล็ก 

3(2-3-5) BSCAG225 การผลิตสัตวเค้ียวเอ้ือง

ขนาดเล็ก 

3(2-3-5) 

BSCAG226 ไขและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) BSCAG226 ไขและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

BSCAG227 น้ํานมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) BSCAG227 น้ํานมและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) BSCAG228 เนื้อและผลิตภัณฑ 3(2-3-5) 

BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว 3(2-3-5) BSCAG229 การจัดการของเสียจากสัตว 3(2-3-5) 

BSCAG230 การจัดการฟารมสัตวปา 3(3-0-6) BSCAG230 การจัดการฟารมสัตวปา 3(3-0-6) 

BSCAG231 การจับบังคับสัตว 3(2-3-5) BSCAG231 การจับบังคับสัตว 3(2-3-5) 
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BSCAG232 การฟกไขและการจัดการ

โรงฟก 

3(2-3-5) BSCAG232 การฟกไขและการจัดการ

โรงฟก 

3(2-3-5) 

BSCAG233 ฟารมผสมผสาน 3(2-3-5) BSCAG233 ฟารมผสมผสาน 3(2-3-5) 

BSCAG234 การผลิตปศุสัตวอินทรีย 3(2-3-5) BSCAG234 การผลิตปศุสัตวอินทรีย 3(2-3-5) 

BSCAG235 สัตวเลี้ยงเพ่ือนรัก 3(3-0-6) BSCAG235 สัตวเลี้ยงเพ่ือนรัก 3(3-0-6) 

BSCAG236 การจัดการฟารมสัตวปก 3(2-3-5) - - - 

BSCAG237 การจัดการฟารมสุกร 3(2-3-5) BSCAG237 การจัดการฟารมสุกร 3(2-3-5) 

BSCAG238 การจัดการฟารมโคนม 3(2-3-5) - - - 

BSCAG239 การจัดการสวนสัตวและ

สวนจัดแสดงสัตวน้ํา 

3(3-0-6) BSCAG239 การจัดการสวนสัตวและ

สวนจัดแสดงสัตวน้ํา 

3(3-0-6) 

BSCAG241 การวิเคราะหอาหารสัตว 3(2-3-5) BSCAG241 การวิเคราะหอาหารสัตว 3(2-3-5) 

BSCAG242 พืชอาหารสัตว 3(2-3-5) BSCAG242 พืชอาหารสัตว 3(2-3-5) 

BSCAG243 โภชนศาสตรและการให

อาหารสัตวกระเพาะรวม 

3(3-0-6) BSCAG243 โภชนศาสตรและการให

อาหารสัตวกระเพาะรวม 

3(3-0-6) 

BSCAG244 โภชนศาสตรและการให

อาหารสัตวปก 

3(3-0-6) BSCAG244 โภชนศาสตรและการให

อาหารสัตวปก 

3(3-0-6) 

BSCAG245 โภชนศาสตรและการให

อาหารสุกร   

3(3-0-6) BSCAG245 โภชนศาสตรและการให

อาหารสุกร   

3(3-0-6) 

BSCAG246 ปรสิตในสัตว 3(2-3-5) BSCAG246 ปรสิตในสัตว 3(2-3-5) 

BSCAG247 ยาและการใชยาสัตว 3(2-3-5) BSCAG247 ยาและการใชยาสัตว 3(2-3-5) 

BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร 3(2-3-5) BSCAG248 โรคและการสุขาภิบาลสุกร 3(2-3-5) 

BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตว

ปก 

3(2-3-5) BSCAG249 โรคและการสุขาภิบาลสัตว

ปก 

3(2-3-5) 

BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ

การปศุสัตว 

3(2-3-5) BSCAG250 โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือ

การปศุสัตว 

3(2-3-5) 

BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

สัตวศาสตร 

3(2-3-5) BSCAG251 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

สัตวศาสตร 

3(2-3-5) 

BSCAG240 กฎหมายเก่ียวของกับ 

ปศุสัตว 

3(3-0-6) BSCAG256 จรรยาบรรณและกฎหมาย

เก่ียวของกับปศุสัตว 

3(3-0-6) 
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- - - BSCAG257 การผลิตสัตวปกในเชิง

อุตสาหกรรม 

3(2-3-5) 

- - - BSCAG258 การเลี้ยงไกพ้ืนเมืองเชิง

พาณิชย 

3(2-3-5) 

- - - BSCAG259 การผลิตสัตวเศรษฐกิจ

ทางเลือก 

3(3-0-6) 

- - - BSCAG260 ผูประกอบการดานปศุสัตว

ยุคใหม  

3(3-0-6) 

- - - BSCAG261 ผลิตภัณฑผลพลอยไดจาก

สัตว 

3(2-3-5) 

 

- - - BSCAG262 โลจิสติกสและหวงโซ

อุปทานในการผลิตสัตว 

3(2-3-5) 

 

3.3 วิชาเอกประมง  3.3 วิชาเอกเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  

BSCAG319 อนุกรมวิธานของปลา 3(2-3-5) BSCAG352 อนุกรมวิธานของปลา

ทองถ่ิน 

3(2-3-5 

BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3-5) BSCAG320 ชีววิทยาทางทะเล 3(2-3-5) 

BSCAG321 สัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง 3(2-3-5) - - - 

BSCAG322 สิ่งแวดลอมทางการประมง 3(2-3-5) BSCAG322 สิ่งแวดลอมทางการประมง 3(2-3-5) 

BSCAG323 แพลงกตอนวิทยา 3(2-3-5) BSCAG323 แพลงกตอนวิทยา 3(2-3-5) 

BSCAG324 การเพาะเลี้ยงกบ 3(2-3-5) BSCAG353 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

กบ 

3(2-3-5) 

BSCAG325 ปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา 3(2-3-5) BSCAG354 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําสวยงามและพรรณ

ไมน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCAG326 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 3(2-3-5) BSCAG355 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําชายฝง 

3(2-3-5) 

BSCAG327 การเพาะเลี้ยงกุง 3(2-3-5) BSCAG356 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง

กุง 

3(2-3-5) 
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BSCAG328 การใชยาและสารเคมีในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(2-3-5) BSCAG328 การใชยาและสารเคมีใน

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCAG329 การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 3(2-3-5) BSCAG357 เทคโนโลยีการปรับปรุง

พันธุสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCAG330 ฮอรโมนท่ีใชในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(2-3-5) BSCAG330 ฮอรโมนท่ีใชในการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCAG331 การจัดการโรงเพาะฟกสัตว

น้ํา 

3(2-3-5) BSCAG358 เทคโนโลยีการจัดการโรง

เพาะฟกสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCAG332 ปฏิบัติการชุมชนทางการ

ประมง 

3(2-3-5) BSCAG359 ชุมชนสัมพันธและสงเสริม

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

BSCAG333 การประเมินผลกระทบ

ทรัพยากรประมง 

3(3-0-6) BSCAG360 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(3-0-6) 

BSCAG334 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําแบบยั่งยืน 

3(3-0-6) - - - 

BSCAG335 การจดัการทรัพยากร

ประมง 

3(3-0-6) BSCAG335 การจดัการทรัพยากรประมง 3(3-0-6) 

BSCAG336 เรื่องเฉพาะทางการประมง 3(3-0-6) BSCAG361 เรื่องเฉพาะทางการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

- - - BSCAG362 การเลี้ยงสัตวน้ําแบบ

ผสมผสาน 

3(2-3-5) 

- - - BSCAG363 เทคโนโลยีเพ่ือระบบฟารม

เพาะเลี้ยงสัตวน้ําอัจฉริยะ 

3(2-3-5) 

- - - BSCAG364 เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบฐานขอมูลการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

- - - BSCAG365 โลจิสติกสและหวงโซ

อุปทานสําหรับสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 
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- - - BSCAG366 การเปนผูประกอบการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

3(2-3-5) 

- - - BSCAG367 โลกทัศนทางการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ํา 

2(1-3-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 

รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 

1.  คณะกรรมการดําเนินงาน 

2.1.  ผูชวยศาสตราจารยณิฐิมา เฉลิมแสน ประธานกรรมการ 

2.2. นายยรรยง เฉลิมแสน กรรมการ 

2.3. ผูชวยศาสตราจารยพรเทพ เกียรติดํารงคกุล กรรมการ 

2.4. นางพรวิภา สะนะวงศ กรรมการ 

2.5. นางสาวอุษณียภรณ สรอยเพ็ชร กรรมการ 

2.6. นางสาวณวรรณพร จิรารัตน กรรมการ 

2.7. ผูชวยศาสตราจารยจารวี เลิกสายเพ็ง กรรมการ 

2.8. นายประวัติ ปรางสุรางค กรรมการ 

2.9. นายธนะภูมิ เหลาจันตา กรรมการ 

2.10. นางสาวสุจริตพรรณ บุญมี กรรมการ 

2.11. นายอัษฎาวุธ สน่ันนาม กรรมการ 

2.12. นางจันทรา สโมสร กรรมการ 

2.13. นางสาวอพิศรา หงสหิรัญ กรรมการ 

2.14. นายอติชาต ทองนํา กรรมการ 

2.15. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา รุจิพจน กรรมการ 

2.16. ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ทิมขํา กรรมการ 

2.17. นางสาวอภิรยา เทพสุคนธ กรรมการ 

2.18. นางสาวสุธาทิพย ไชยวงศ กรรมการ 

2.19. นายกฤษณธร สินตะละ กรรมการ 

2.20. นางสาวรัชนี บัวระภา กรรมการ 

2.21. ผูชวยศาสตราจารยเอกชัย ดวงใจ กรรมการ 

2.22. ผูชวยศาสตราจารยอมรชัย  ลอทองคํา กรรมการ 

2.23. นางสาวเชาวลีย ใจสุข กรรมการ 

2.24. นางสาวปทมา จันทรเรือง กรรมการ 

2.25. ผูชวยศาสตราจารยเกชา คูหา กรรมการ 

2.26. นางสาวศุภมาศ ทรัพยทวีธนกิจ กรรมการ 

2.27. นายวุฒิกร สระแกว กรรมการ 

2.28. นายจุลทรรศน คีรีแลง กรรมการ 

2.29. ผูชวยศาสตราจารยกุลวิชญ พานิชกุล กรรมการ 

2.30. รองศาสตราจารยสุมิตรา สุปนราช กรรมการ 

2.31. ผูชวยศาสตราจารยปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน กรรมการ 

2.32. ผูชวยศาสตราจารยนิรันดร กองเงิน กรรมการ 
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2.33. รองศาสตราจารยสุนทร วิทยาคุณ กรรมการ 

2.34. นายเรืองพันธุ ทรัพยมี กรรมการ 

2.35. นางสาวเมธินี นาคดี กรรมการ 

2.36. ผูชวยศาสตราจารยวีระ อินทรนารี กรรมการ 

2.37. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ สินทวีวรกุล กรรมการ 

2.38. ผูชวยศาสตราจารยวริษา สินทวีวรกุล กรรมการ 

2.39. ผูชวยศาสตราจารยวรวุธ ชัยเนตร กรรมการ 

2.40. ผูชวยศาสตราจารยนายสัตวแพทยชากรณ ขันแกว กรรมการ 

2.41. นางสาวเพชรนํ้าหน่ึง เดชทิพยพรพงษ กรรมการ 

2.42. นางสาวนิตยา  ทองทิพย กรรมการ 

2.43. นางสาวสุภัทรชา ธุรกิจ กรรมการ 

2.44. นางสาวสุรียวัลย ชุมแกว กรรมการ 

2.45. นายชัยธวัช จารุทรรศน กรรมการ 

2.46. ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล จุลพันธ กรรมการ 

2.47. นายสมเกียรติ ตันตา กรรมการ 

2.48. นางสาวรุงระวี ทองดอนเอ กรรมการและเลขานุการ 

         

2. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  (ตามรายช่ือท่ีไดรับอนุมัติจากสภาวิชาการ) 

ดานวิชาการ 

3.1 ผูชวยศาสตราจารยสุดสายสิน แกวรือง รองคณบดีฝายวิชาการ  

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดานผูใชบัณฑิต 

3.2 นายยุทธพงศ จีรประภาพงศ ประธานเครอืวีพีเอฟ 

บริษัท วีพีเอฟ กรุป (1973) จํากัด 

3.3 นางฐิติพร หลาวประเสริฐ นักวิชาการประมง ระดับชํานาญการพิเศษ 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตวนํ้า กรมประมง 

ดานวิชาชีพ 

3.4 ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน พัฒนวงศ รองคณบดีฝายวิจัย  

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 

3.5 นายเพราะ ดีงาม หุนสวนผูจัดการ  

หจก.เอิรทการเดนท 
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ภาคผนวก ช 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 

คําส่ังคณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 

(หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ.  2565)
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติ และผลงานวิชาการ  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

เกณฑกําหนดประเภทผลงานทางวิชาการ ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณา

ผลงานทางวิชาการสําหรับการเผยแพร โดยใหเลือกกรอกเกณฑมาตรฐาน ลงในแบบฟอรมประวัติ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารยประจําหลักสูตร ขอ 6.1-6.3  

เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน 

ขอ 1 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ;  0.8 

ขอ 2 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ;  0.6 

ขอ 3 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ; 1 

ขอ 4 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน;  1 

ขอ 5 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน;  0.4 

ขอ 6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online;  

0.2 

ขอ 7 ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอรับตําแหนงทางวิชาการแลว;  1 

ขอ 8 ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ; 

1 

ขอ 9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูลกลุมท่ี 2;  

0.6 

ขอ 10 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ;  

0.2 

ขอ 11 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ;  
 

0.4 

ขอ 12 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556; 

1 
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เกณฑมาตรฐาน คาคะแนน 

ขอ 13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน

การท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม

อยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1;  

0.8 

ขอ 14 ประสบการณจากสถานประกอบการ; 0 

ขอ 15 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน;  1 

ขอ 16 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร;  1 

ขอ 17 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร;  0.4 

ขอ 18 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ;  1 

ขอ 19 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว;  

1 

หมายเหตุ : ท่ีมาจากระบบ checo  
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ลําดับท่ี 1 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นายกุลวิชญ   พานิชกุล 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 2552 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.บ.  เกษตรศาสตร 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

Kullawich Panichkul.  (2018).  Increasing the Harvesting Index Efficiency for Prolonging 

Shelf Life of Smooth Cayenne Pineapple (Ananas comosus cv. ‘Pattavia’) Fruit. 

In Proceeding of The 9 th Rajamangala University of Technology International 

Conference “RMUT Driving Innovation for Thailand 4 . 0 ” , August 1 -3 , 201 8 . 

Trang: Rajamangala University of Technology Srivijaya. pp. 209-219.(เกณฑขอ 10 ) 

กุลวิชญ พานิชกุล และณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย. (2561). ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาท่ีมีตอ

ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะทางดานกายภาพและทางดานเคมีของผล

สับปะรดพันธุปตตาเวีย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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รัตนโกสินทรครั้งท่ี 3 (การบูรณาการความรูเพ่ือสังคมท่ียั่งยืน), วันท่ี 18-20 กรกฎาคม 2561. 

ประจวบคีรีขันธ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล. หนา 

36-43. (เกณฑขอ 10) 

กุลวิชญ พานิชกุล. (2561). การศึกษาคุณลักษณะทางดานเคมีและกายภาพของสับปะรด 3 พันธุ

สําหรับการบริโภคสด. .ใน การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือขาย

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งท่ี 18 และลําปางวิจัยครั้งท่ี 4, วันท่ี 20 

กรกฎาคม 2561. ลําปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง. หนา 602-615. (เกณฑขอ 10 ) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

กุลวิชญ พานิชกุล, สันติ ชางเจรจา, นิอร โฉมศรี และรุงนภา ชางเจรจา. (2562). ระดับความบริบูรณ

ของสับปะรดพันธุปตตาเวียท่ีมีผลตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษา. วารสารพืชศาสตรสงขลา

นครินทร, ปท่ี 6 (ฉบับท่ี 3). กรกฎาคม-กันยายน 2562. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

หนา 50-58. (เกณฑขอ 9 ) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 9 ป  

• ชื่อวิชา สัมมนาพืชศาสตร 

• ชื่อวิชา การปลูกพืชโดยไมใชดิน 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวพืช 

• ชื่อวิชา มาตรฐานการผลิตทางการเกษตร 

• ชื่อวิชา หลักพืชสวน 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

 

(ลงชื่อ) ........................................................................... 

(ผูชวยศาสตราจารยกุลวิชญ พานิชกุล) 
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แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสุมิตรา สุปนราช 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     รองศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กษ.ม. สงเสริมการเกษตร 2547 

5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา   วท.บ. พืชศาสตร 2530 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

อิศร สุปนราช และ สุมิตรา สุปนราช. (2563). การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตแองเจโล

เนียท่ีปลูกโดยใชปุยเคมี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งท่ี 

58, วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ 2563. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. หนา 114-119. 

(เกณฑขอ 10) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

อิศร  สุปนราช และสุมิตรา  สุปนราช. (2561). ผลของปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของทานตะวัน.

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 49 ฉบับท่ี1 (พิเศษ). มกราคม-เมษายน 2561. หนา 245-

252. (เกณฑขอ 9) 
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สุมิตรา  สุปนราช และอิศร  สุปนราช. (2561). การขยายพันธุวานแสงอาทิตย. วารสารวิทยาศาสตร

เกษตร, ปท่ี 49 ฉบับท่ี1 (พิเศษ). มกราคม-เมษายน 2561. หนา 238-244. (เกณฑขอ 9) 

สุมิตรา สุปนราช  และ อิศรสุปนราช. (2561). ผลของวัสดุปลูกตอการเจริญเติบโตของผักกาดหอม

กระถาง. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 49 ฉบับท่ี1 (พิเศษ). มกราคม-เมษายน 2561. หนา 

47-52. (เกณฑขอ 9) 

อิศร  สุปนราช และสุมิตรา  สุปนราช. (2561). ผลของปุยเคมีตอการเจริญเติบโตของทานตะวัน.

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 49 ฉบับท่ี1 (พิเศษ). มกราคม-เมษายน 2561. หนา 245-

252. (เกณฑขอ 9) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 29 ป  

• ชื่อวิชา การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

• ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

• ชื่อวิชา พืชสวนประดับ 

• ชื่อวิชา การผลิตกลวยไมเพ่ือการคา 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

 

 

(ลงชื่อ) ................................................................ 

(รองศาสตราจารยสุมิตรา  สุปนราช) 
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แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางสาวเมทินี นาคดี 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. วิทยาศาสตรการเกษตร 2560 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ.  เกษตรศาสตร 2557 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ชิติ ศรีตนทิพย, สุชาดา ธิชูโต, ปริญญาวดี ศรีตนทิพย, เมทินี นาคดี และวิษณุ ทองเล็ก. (2564). การ

กระตุนการงอกของเมล็ดขาวโพดและเมลอนดวยน้ําไมโครนาโนบับเบิลส. ใน การประชุม

วิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟาครั้งท่ี 13 (รูปแบบออนไลน), วันท่ี 12-14 พฤษภาคม 2564. 

หนา 540-548 (เกณฑขอ10) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี   

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 



296 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 2 ป  

• ชื่อวิชา ปฐพีวิทยาเบื้องตน 

• ชื่อวิชา การจัดการดินและปุย 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

 

 

(ลงชื่อ) ........................................................................... 

(นางสาวเมทินี นาคดี) 
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แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Massey University,  

New Zealand 

Ph.D.  Sciences 2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม.  เกษตรศาสตร 2545 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.บ.  เกษตรศาสตร 2541 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ไมมี 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Tancharoenrat, P. and Chaiwongsa, S. (2019). Effect of peanut seedling supplementation 

in layer chicken diets on egg production and egg quality.  In Proceeding of The 

10 th Rajamangala University of Technology, International Conference 201 9 . 

During 24-26 July 2019. Chiangmai: Rajamangala University of Technology Lanna

. pp 76-78. (เกณฑขอ 11 ) 
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Suntorn Wittayakun, Worawut Chainetr, Nirundorn Kongngoen, Weera  Innaree. Piyamas 

Tancharoenrat and Ir. Marjuki. (2019). Case Study: Productive Performance and 

Prediction of Operating Income of Small- Scale Contract Farming of Swine in 

Lampang, Thailand. Journal of Agricultural Science and Technology, Vol.11 (No. 

9). September 2019. 177-181. (เกณฑขอ 13 ) 

อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร, ปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน  และสุธาทิพย ไชยวงศ. (2564). ผลของฟกทอง

บดแหงตอประสิทธภิาพการผลิตไขไกและสีของไขแดงในสูตรอาหารไกไขปลดระวาง. แกนเกษตร, 

49 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2564. หนา 64-67. (เกณฑขอ 13) 

 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 17 ป  

• ชื่อวิชา การผลิตสัตวปก 

• ชื่อวิชา ไขและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

• ชื่อวิชา เนื้อและผลิตภัณฑ 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

 

(ลงชื่อ) ............................................................................ 

                                (ผูชวยศาสตราจารยปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน) 
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ลําดับท่ี 5 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายนิรันดร  กองเงิน  

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย   

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม.  เกษตรศาสตร 2536 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.บ.  เกษตรศาสตร 2531 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ไมมี 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Suntorn Wittayakun, Worawut Chainetr, Nirundorn Kongngoen, Weera  Innaree, Piyamas 

Tancharoenrat and Ir. Marjuki. (2019). Case Study: Productive Performance and 

Prediction of Operating Income of Small- Scale Contract Farming of Swine in 

Lampang, Thailand.  Journal of Agricultural Science and Technology, Vol.11 (No. 

9). September 2019. 177-181. (เกณฑขอ 13 ) 
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Suntorn Wittayakun, W. Innaree, S. Innaree, W. Chainetr, N. Kongngoen. (2019). Effect 

of Protein to Metabolizable Energy Ratio in Pineapple Waste Silage- Based Diets 

on Performance of Holstein Heifers.  Journal of Animal Health and Production, 

Vol.7 (No.4). December 2019. 158-165. (เกณฑขอ 12 ) 

 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

7.1.2  ระดับปริญญาตรี 26 ป  

• ชื่อวิชา โภชนศาสตรสัตว 

• ชื่อวิชา อาหารและการแปรรูปอาหารสัตว 

• ชื่อวิชา โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก 

• ชื่อวิชา การผลิตโคนม 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

                  (ผูชวยศาสตราจารยนิรันดร กองเงิน) 
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ลําดับท่ี 6 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายวรวุธ ชัยเนตร 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Georg-August- University of 

Goettingen, Germany 

Dr. sc. agr. Animal Breeding and  

Animal Genetic 

2544 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.ม. เกษตรศาสตร 2536 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.บ. เกษตรศาสตร 2530 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ไมมี 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Suntorn Wittayakun, Worawut Chainetr, Nirundorn Kongngoen, Weera  Innaree. Piyamas 

Tancharoenrat and Ir. Marjuki. (2019). Case Study: Productive Performance and 

Prediction of Operating Income of Small- Scale Contract Farming of Swine in 

Lampang, Thailand.   Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 11 

(No.9). September 2019. 177-181. (เกณฑขอ 13 ) 
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Suntorn Wittayakun, W. Innaree, S. Innaree, W. Chainetr, N. Kongngoen. (2019). Effect 

of Protein to Metabolizable Energy Ratio in Pineapple Waste Silage- Based Diets 

on Performance of Holstein Heifers.  Journal of Animal Health and Production, 

Vol.7 (No.4). December 2019. 158-165. (เกณฑขอ 12 ) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

7.1.2  ระดับปริญญาตรี 15 ป  

• ชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีการจัดการฟารม 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

                  (ผูชวยศาสตราจารยวรวุธ ชัยเนตร) 
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ลําดับท่ี 7 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายสุนทร  วิทยาคุณ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     รองศาสตราจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Mississippi State University, 

USA 

Ph.D. Nutrition 2542 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. เกษตรศาสตร 2536 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.บ. เกษตรศาสตร 2533 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

Suntorn Wittayakun.  (2018 ).  Managing potential feed resources of smallholder dairy 

farms under AANZFTA Agreement.  In The 1 st Rajamangala Surin International 

Conference “Academic Network Bride through Research” , August 29-31 , 2018. 

Surin: Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus. pp. 1-9. (เกณฑ

ขอ 11 ) 
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6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Suntorn Wittayakun, Worawut Chainetr, Nirundorn Kongngoen, Weera  Innaree. Piyamas 

Tancharoenrat and Ir. Marjuki. (2019). Case Study: Productive Performance and 

Prediction of Operating Income of Small- Scale Contract Farming of Swine in 

Lampang, Thailand.   Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 11 

(No.9). September 2019. 177-181. (เกณฑขอ 13 ) 

Suntorn Wittayakun, W. Innaree, S. Innaree, W. Chainetr, N. Kongngoen. 2019. Effect of 

Protein to Metabolizable Energy Ratio in Pineapple Waste Silage- Based Diets on 

Performance of Holstein Heifers. Journal of Animal Health and Production, Vol.

7 (No.4). December 2019. 158-165. (เกณฑขอ 12 ) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 2 ป  

• ไมมี 

7.1.2  ระดับปริญญาตรี 24 ป  

• ชื่อวิชา โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม 

• ชื่อวิชา การผสมเทียมสัตว 

• ชื่อวิชา การจับบังคับสัตว 

• ชื่อวิชา สัมมนาสัตวศาสตร 

• ชื่อวิชา การผลิตและความปลอดภัยดานอาหาร 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

                  (รองศาสตราจารยสุนทร  วิทยาคุณ) 
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ลําดับท่ี 8 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2.  ช่ือ – สกุล                    นางพรพิมล  จุลพันธ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2545 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

วท.บ. สัตวศาสตร-ประมง 2532 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

วรากร สืบเสิด, กรัณยภาส กระทุม, ทนงศักดิ์ สัสดีแพง, สุรียวัลย ชุมแกว, เรืองพันธุ ทรัพยมี และ  

พรพิมล จุลพันธ. (2561). ผลของสารแคโรทีนอยดจากดอกดาวเรืองตอสีเนื้อปลาดุกรัสเซีย ใน 

รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรคครั้งท่ี 5, วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561. 

ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 34-44. (เกณฑขอ 10) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 
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7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 16 ป  

• ชื่อวิชา การเลี้ยงสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา คุณภาพน้ําและการจัดการบอ 

• ชื่อวิชา อาหารสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา โรคและปรสิตสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา มาตรฐานการผลิตทางการประมง 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพประมง2 

• ชื่อวิชา การใชยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา การเลี้ยงสัตวน้ําแบบผสมผสาน 

• ชื่อวิชา ฮอรโมนท่ีใชในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา เรื่องเฉพาะทางการประมง 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

                  (ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล จุลพันธ) 
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ลําดับท่ี 9 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายสมเกียรติ  ตันตา 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา วท.ม. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

2556 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลลานนา  

วท.บ. ประมง 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

สมเกียรติ ตันตา และอํานาจ ผัดวัง. (2564). การออกแบบและสรางชุดควบคุมสภาพแวดลอม

อัตโนมัติสําหรับพอพันธุแมพันธุกบ. ใน การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมไฟฟาครั้งท่ี13 

(รูปแบบออนไลน), วันท่ี 12-14 พฤษภาคม 2564. หนา 121-124. (เกณฑขอ10) 

 

 

 

 



308 

Suwan Janin, Pradit Ramatchima, Somkiat Tanta and Ruangpun Supmee.  (2019). 

Development of Arduino Uno R3 with analog electrical conductivity, temperature 

and pH sensor for monitoring aquarium water quality, In Proceeding of 1 0 th 

Rajamangala University of Technology International Conference, Chiangmai: 

Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 259-266. (เกณฑขอ11) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี  

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 9 ป  

• ชื่อวิชา สิ่งแวดลอมทางการประมง 

• ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา 

• ชื่อวิชา นิเวศวิทยาทางน้ํา 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพประมง 1 

• ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงกบ 

• ชื่อวิชา การจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

                  (นายสมเกียรติ ตันตา) 
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ลําดับท่ี 10 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายเรืองพันธุ ทรัพยมี 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2549 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.บ. ประมง 2535 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

เรืองพันธุ ทรัพยมี, นครินทร เจริญสุข, สายนที ทรัพยมี, คนีงนุช สารอินจักร และสุขุมาลย ตั้วสกุล. 

(2563). สรางชุดความรูการบริหารจัดการน้ําและปาตนน้ําโดยการมีสวนรวมของชุมชน ตําบล

ทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. มีนาคม 2563. กรุงเทพ: 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม.(สกสว.). 192 หนา. (เกณฑ

ขอ 18) 

Suwan Janin, Pradit Ramatchima, Somkiat Tanta and Ruangpun Supmee. (2019).  

Development of Arduino Uno R3 with analog electrical conductivity, temperature 

and pH sensor for monitoring aquarium water quality, In Proceeding of 1 0 th 
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Rajamangala University of Technology International Conference, Chiangmai: 

Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 259-266. (เกณฑขอ11) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 15 ป  

• ชื่อวิชา การเพาะพันธุสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการประมง 

• ชื่อวิชา ฝกงานทางวิชาชีพทางการประมง 

• ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางการประมง 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพประมง4 

• ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงกุง 

• ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา อนุกรมวิธานปลา 

• ชื่อวิชา มีนวิทยา 

7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3 ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

       

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

                  (นายเรืองพันธุ   ทรัพยมี) 
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ลําดับท่ี 11 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวสุภัทรชา ธุระกิจ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. การจัดการประมง 2559 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วท.บ. การประมง 2555 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

พงศกร สุรินทร, บุญมา จักรรถ, บุญธรรม โสใจวงค, สุภัทรา ธุระกิจ, จุม เปงกิจ, วิน ลืมหลง, ปอน 

ลืมหลง, ณรงค ลืมหลง, สมเจต สัตยมาก, สุรศักดิ์ มากุลตะ, บดินทร มากุลตะ, ชัยเนตร นวล

แกว, เจริญ จันทรตา, อรรถพล ฟงเพลิน และ กาน โกทึก. (2563). การแกไขปญหาตะกอนทับ

ถมท่ีสงผลตอการตื้นเขินของอางเก็บน้ําท่ีใชในการอุปโภคและบริโภคโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชนบานหัวฝาย (หมู 3) และ บานทุงผึ้ง (หมู 4) ต.ทุงผึ้ง อ.แจหม จ.ลําปาง. รายงานวิจัย

ฉบับสมบูรณ. มีนาคม 2563. กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม.(สกสว.). 106 หนา. (เกณฑขอ 18 ) 
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6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี  

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 3 ป  

• ชื่อวิชา การจัดการฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพประมง 3 

• ชื่อวิชา คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางการประมง 

• ชื่อวิชา ชีววิทยาทางทะเล 

• ชื่อวิชา แพลงกตอนวิทยา 

• ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

• ชื่อวิชา ปฏิบัติการชุมชนทางการประมง 

• ชื่อวิชา การจัดการทรัพยากรประมง 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

                  (นางสาวสุภัทรชา ธุระกิจ) 
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ลําดับท่ี 12 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางพรวิภา สะนะวงศ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. เกษตรศาสตร 2539 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ทษ.บ. พืชไร 2534 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

จารวี  เลิกสายเพ็ง,  พรวิภา สะนะวงศ,  ประวัติ ปรางสุรางค และรุงระวี ทองดอนเอ. (2561).  

ผลของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีตอปลาและทรัพยากรน้ําในบึงแมระหัน ตําบลบานกราง อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล ครั้งท่ี 10, วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

หนา 790-798. (เกณฑขอ 10 ) 

สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน, พรวิภา สะนะวงศ และกฤษณา แสนผองจับ. (2562). ผลของน้ําหมักชีวภาพ

ตอผลผลิตขาวพันธุ กข.61. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11, วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 310-318. (เกณฑขอ 10 ) 
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สุจิตรา อินทอง, ศศิธร ปรือทอง, พรวิภา สะนะวงศ และ สุกัญญา ทับทิม. (2563). สมบัติทาง

กายภาพและธาตุอาหารหลักท่ีจําเปนตอพืชของไบโอชารจากเปลือกกลวยและทุเรียนในพ้ืนท่ี

จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 6 

(รูปแบบออนไลน), วันท่ี 2-3กันยายน 2563. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา. หนา 553-559. (เกณฑขอ 10 ) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

สุจิตรา เรืองเดชาวัฒน และ พรวิภา สะนะวงศ. (2563). ผลของน้ําหมักชีวภาพผลไมท่ีมีตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของถ่ัวเขียวพันธุกําแพงแสน 2. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร (ฉบับ

พิเศษ), ปท่ี 51 ฉบับ 1 (พิเศษ). สิงหาคม-พฤศจกิายน 2563. หนา 1-6. (เกณฑขอ 9) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี  

 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 19 ป  

• ชื่อวิชา เกษตรท่ัวไป 

• ชื่อวิชา วัชพืชและการควบคุม 

• ชื่อวิชา ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืชไรอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 

• ชื่อวิชา เทคโนลีการผลิตพืชไรอาหาร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

 

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

(นางพรวิภา สะนะวงศ) 
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ลําดับท่ี 13 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายพรเทพ เกียรติดํารงคกุล 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปร.ด พันธุศาสตร 2562 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. พันธุศาสตร 2545 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.บ. เกษตรศาสตร 2539 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ไมมี 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Pornthep Keadtidumrongkul, Nawannapron Chirarat and Sophana Somran.  (2018). 

Determination of LD50 of Ethidium Bromide for Induction of Mutation in 

Marigolds. Naresuan University Journal: Science and Technology, 26(4). October 

– December 2018. 80-88. (เกณฑขอ 13) 
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Keadtidumrongkul, P. and S. Vuttipongchaikij.  (2020). Overexpression of carbohydrate 

binding modules (CBMs)  of Cellulomonas fimi glucanase B (CenB)  in tobacco 

modifies cellulose in the cell wall and xylem cell enlargement.  Songklanakarin 

Journal Science and Technology, 42 (2). March – April. 461-467. (เกณฑขอ 13) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี  

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 17 ป  

• ชื่อวิชา พันธุศาสตรทางการเกษตร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพพ้ืนฐานทางเกษตร 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ................................................................... 

(นายพรเทพ เกียรติดํารงคกุล) 

 

 



317 

ลําดับท่ี 14 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวสุจริตพรรณ  บุญมี 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก Ehime University, 

Japan 

Ph.D Agricultural and 

Applied Bioresource 

Science – Allelopathy 

2563 

5.2 ปริญญาโท Kagawa University, 

Japan 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

M.S. 

 

 

วท.ม. 

Agriculture – Plant 

Biochemistry 

 

โรคพืช 

2560 

 

 

2556 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.บ. เกษตรศาสตร 2554 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

ไมมี 
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6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Boonmee, S., P. Suwitchayanon, R. Krumsri, and H. Kato-Noguchi. (2020). Investigation 

of the allelopathic potential of Nephrolepis cordifolia ( L. )  C.  Presl against 

dicotyledonous and monocotyledonous plant species. Environmental Control in 

Biology, 58(3). July 2020. 71–78. (เกณฑขอ 12) 

Boonmee, S., and H. Kato-Noguchi. (2019). Comparative study on allelopathic potential 

of medicinal plants against the growth of cress and barnyard grass. Environmental 

Control in Biology, 57(3). July 2019. 75–81. (เกณฑขอ 12) 

Krumsri, R. , S.  Boonmee and H.  Kato-Noguchi.  2019 .  Evaluation of the Allelopathic 

potential of leaf extracts from Dischidia imbricate (Blume) Steud. on the seedling 

growth of six test plants. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47

(4). October-December 20019. 1019–1024. (เกณฑขอ 12) 

Kato-Noguchi, H. , P. Suwitchayanon, S. Boonmee, A. Iwasaki and K. Suenaga. (2019). 

Plant growth inhibitory activity of the extracts of Acmella oleracea and its growth 

inhibitory substances. Natural Product Communications, 14(6). June 2019. 1–5. 

(เกณฑขอ 12) 

Chaipon, S. , S.  Boonmee, A.  Iwasaki, K.  Suenaga and H.  Kato-Noguchi.  (2019 ).  (+ ) -

Isoamericanol A:  A plant growth inhibitor from Heliotropium indicum.  Natural 

Product Communications, 14(5). May 2019. 1–3. (เกณฑขอ 12) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 2 ป  

• ชื่อวิชา โรคพืช 

• ชื่อวิชา พืชสมุนไพร 

• ชื่อวิชา การเพาะเห็ด 

• ชื่อวิชา สัมมนาพืชศาสตร 

• ชื่อวิชา แมลงศัตรูพืชและการควบคุม 
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7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

(นางสาวสุจริตพรรณ  บุญมี) 
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ลําดับท่ี 15 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวสุรียรัตน  บัวชื่น 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. วิทยาศาสตรการเกษตร 2553 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.บ. เกษตรศาสตร 2550 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ  

ไมมี 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

สุรียรัตน บัวชื่น, สมชาติ หาญวงษา, และอรรถพล  ใบบง. (2562). ผลของอัตราปุยอินทรียและ

จํานวนผลตอตนท่ีมีตอผลผลิตและคุณภาพของเมลอน พันธุสวีทดี 162. วารสารวิทยาศาสตร

เกษตร, ปท่ี 50 ฉบับท่ี 1 (พิเศษ). กรกฎาคม – ตุลาคม 2562. หนา 251-256. (เกณฑขอ 9) 

อัษฎาวุธ สนั่นนาม, อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร, วรกฤช สายคําเพ็ง และสุรียรัตน บัวชื่น.  (2562). การ

เจริญเติบโตและคุณคาทางอาหารของหญาแพงโกลาโดยการใชมูลสัตว กากไบโอแกส และปุยยู

เรีย. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 50 ฉบับท่ี 1 (พิเศษ). กรกฎาคม – ตุลาคม 2562. หนา 

420-424. (เกณฑขอ 9)  
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6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี  

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 3 ป  

• ชื่อวิชา ปฐพีวิทยาเบื้องตน 

• ชื่อวิชา การปลูกพืชโดยไมใชดิน 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีการผลิตผัก 

• ชื่อวิชา สหกิจศึกษาทางพืชศาสตร 

• ชื่อวิชา การจัดการดินและปุย 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

(นางสาวสุรียรัตน  บัวชื่น) 
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ลําดับท่ี 16 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวณวรรณพร  จริารัตน 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม.  เกษตรศาสตร 2545 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.บ.  เกษตรศาสตร 2540 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ณวรรณพร จิรารัตน, พรเทพ เกียรติดํารงกุล, ณิฐิมา เฉลิมแสน, และวนิดา มากศิริ และณัฐกฤตา 

สนองบุญ. (2564). การวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของฟารมกวางตามรูปแบบการ

จัดการฟารมกวางเชิงพาณิชย. แกนเกษตร, ปท่ี 49 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2564. หนา 185-

190. (เกณฑขอ 13) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 
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7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 12 ป  

• ชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ยง 

• ชื่อวิชา เนื้อและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีการจัดการฟารมปศุสัตว 

• ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจเกษตร 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1, 2 

• ชื่อวิชา การผลิตสัตวปก 

• ชื่อวิชา พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว 

• ชื่อวิชา ธุรกิจปศุสัตว 

• ชื่อวิชา การผลิตสัตวและอาหารปลอดภัย 

• ชื่อวิชา โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวสัตวปก 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

(นางสาวณวรรณพร  จริารัตน) 
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ลําดับท่ี 17 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวอุษณียภรณ  สรอยเพ็ชร 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแกน ปร.ด.  สัตวศาสตร 2559 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.ม.  สัตวศาสตร 2550 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.บ. เกษตรศาสตร 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร,  จักรพันธุ รอดทรัพย,  ศลิษา ไกรศรีทุม และสถิตยภรณ สีกลัด. (2561). ผล

ของรูปแบบการเลี้ยงตอคุณลักษณะทางเนื้อสัมผัสของเนื้อไกแจไทยในจังหวัดพิษณุโลก. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5, วันท่ี 6-8 ธันวาคม 

2561. ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 52-57. (เกณฑขอ 10) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

สุภาวดี แหยมคง,  กฤติมา สุวรรณรัตน,  ปลิตา ทิพมณฑา,  สุทธิรัตน รูปคํา,  พัทธนันท โกธรรม,  

ประภาศิริ ใจผอง,  ตวน เหงียน งอก,  อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร  และประเดิม เมืองมูล. (2564). 

ผลของการเสริมตํารับสมุนไพรในอาหารตอสมรรถภาพการผลิตไขของไกดําเซิงหวาย. แกน

เกษตร, 49 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2564. หนา 406-413. (เกณฑขอ 13) 
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วรวิช นาเคน,  ศรายุทธ มณฑาทอง,  ณัฐพล สรอยมาลี,  พัทธนันท โกธรรม,  ประภาศิริ ใจผอง,     

ตวน เหงียน  งอก,  ศิริกานดา แหยมคง,  สยาม เจติยานนท,  อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร และ

สุภาวดี แหยมคง. (2564). สถานภาพและรูปแบบการเลี้ยงไกตอ-ไกตั้งของเกษตรกรรายยอย

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย. แกนเกษตร, 49 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2564. 

หนา 378-385. (เกณฑขอ 13) 

อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร,  ปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน  และสุธาทิพย ไชยวงศ. (2564). ผลของฟกทอง

บดแหงตอประสิทธิภาพการผลิตไขไกและสีของไขแดงในสูตรอาหารไกไขปลดระวาง.        

แกนเกษตร, 49 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2564. หนา 64-67. (เกณฑขอ 13) 

อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร. (2563). การใชใบหมอนบดผงในสูตรอาหารตอสมรรถภาพการผลิตไกดํา

บานเซิงหวาย. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 51 ฉบับท่ี1 (พิเศษ). สิงหาคม – พฤศจิกายน 

2563. หนา 386-390. (เกณฑขอ 9) 

อัษฎาวุธ สนั่นนาม, อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร, วรกฤช ดอนคําเพ็ง และ สุรียรัตน บัวชื่น. (2562). การ

เจริญเติบโตและคุณคาทางอาหารของหญาแพงโกลาโดยการใชมูลสัตว กากไบโอแกส และปุยยู

เรีย. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 50 ฉบับท่ี1 (พิเศษ). กรกฎาคม – ตุลาคม 2562. หนา. 

420-424. (เกณฑขอ 9) 

สุรชัย ยังแกว และ อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร. (2562). ผลของการใชสีของแสงตอการใหผลผลิตไขและ

ความสมบูรณพันธุของไกไขสาวกอนไข. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี50 ฉบับท่ี1 (พิเศษ). 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562. หนา 437-441. (เกณฑขอ 9) 

อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร, บุญชู นาวานุเคราะห และธีรภัทร อังคะพนมไพร. (2561). ผลของการใชสี

ของแสงตอสมรรถภาพการผลิตไขของนกกระทาญ่ีปุน. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 49 

ฉบับท่ี 3 (พิเศษ). สิงหาคม – ตุลาคม 2561. หนา 225-228. (เกณฑขอ 9) 

อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร, สุภาวดี แหยมคง, รังสรรค เจริญสุข และพุทธิพันธ สีคํา. (2561). ความ

หลากหลายของอาหารสัตวทองถ่ินตอสีแขงของไกพ้ืนเมืองในอําเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก. แกนเกษตร, 46 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2561. หนา 676-682. (เกณฑขอ 13) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 
 

7. ประสบการณทางวิชาการ 

7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 6 ป  

• ชื่อวิชา ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 
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• ชื่อวิชา การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

• ชื่อวิชา สัมมนาสัตวศาสตร 

• ชื่อวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการปศุสัตว 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1, 2, 3, 4 

• ชื่อวิชา โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวปก 

• ชื่อวิชา การผลิตปศุสัตวอินทรีย 

• ชื่อวิชา การผลิตสัตวปก 

7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

ไมมี 

7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ................. ............................................ 

(นางสาวอุษณียภรณ  สรอยเพ็ชร) 
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ลําดับท่ี 18 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายอัษฎาวุธ สนั่นนาม 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวร ปร.ด. วิทยาศาสตรการเกษตร 2557 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม.  วิทยาศาสตรการเกษตร 2552 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  

วท.บ.  สัตวศาสตร 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

อัษฎาวุธ สนั่นนาม, ณิฐิมา เฉลิมแสน, คชรัตน ทองฟก, สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์, สุรียรัตน บัวชื่น, 

กาญจนา แกวศรี, และสโรชา ตันหลี. (2561). การบําบัดน้ําเสียจากฟารมสุกรดวยวิธีเกษตร

ปลอดภัย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 4 ประจําป พ.ศ. 2561, 

วันท่ี 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม. หนา 177-122. (เกณฑ

ขอ 10) 
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6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

อัษฎาวุธ สนั่นนาม, ณิฐิมา เฉลิมแสน, สุรียรัตน บัวชื่น และ ธัญรัตน  จารี. (2562). การเสริมซินไบโอ  

ติกสในอาหารลูกสุกรหยานม. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปท่ี 12 

ฉบับท่ี 1. มกราคม-มิถุนายน 2562. หนา 59-64. (เกณฑขอ 9) 

อัษฎาวุธ สนั่นนาม, อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร, วรกฤช ดอนคําเพ็ง และสุรียรัตน บัวชื่น. (2562). การ

เจริญเติบโตและคุณคาทางอาหารของหญาแพงโกลาโดยการใชมูลสัตว กากไบโอแกส และปุยยู

เรีย. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 50 ฉบับท่ี 1 (พิเศษ). กรกฎาคม – ตุลาคม 2562. หนา 

420-424. (เกณฑขอ 9) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 7 ป  

• ชื่อวิชา ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1 

• ชื่อวิชา การผลิตอาหารสัตว 

• ชื่อวิชา สัมมนาสัตวศาสตร 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร 

• ชื่อวิชา การวางแผนทดลองทางการเกษตร 

• ชื่อวิชา โภชนศาสตรและการใหอาหารสุกร 

• ชื่อวิชา การจัดการของเสียจากสัตว 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

                                                                (ลงชือ่) ................. ............................................ 

(นายอัษฏาวุธ  สนั่นนาม) 
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ลําดับท่ี 19 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายอติชาต ทองนํา 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.ม. สัตวศาสตร 2563 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.บ. เกษตรศาสตร 2560 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

 ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

อติชาต ทองนํา, ปชาบดี คงเพ็ชรศักด์ิ, วุฒิกร สระแกว, สุกัญญา พูลทจิตร, สายสมร โพธิระหงษ 

และฉลอง วชิราภากร. (2561). ผลของการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบดวยวิธีการหมักยูเรีย

ตอองคประกอบทางเคมีและจลศาสตรการยอยไดในกระเพาะรูเมนของฟางขาวและยอดออย. 

วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร, ปท่ี 35 ฉบับท่ี 2 (พิเศษ 2). พฤษภาคม – สิงหาคม 

2561. หนา 126-134. (เกณฑขอ 13) 
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ยศพนธ ยางงาม, กษมา ตั้งมุททาภัทรกุล, อติชาต ทองนํา, ณรงค อินพิลึก และเทวินทร วงษพระลับ. 

(2561). การเก็บรักษาน้ําเชื้อแพะแบบแชแข็งในน้ํายาเจือจางท่ีเสริมโปรตีนจากไหมและกลูตา

ไธโอน. วารสารวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร, ปท่ี 35 ฉบับท่ี 2 (พิเศษ 2). พฤษภาคม – 

สิงหาคม 2561. หนา 241-248. (เกณฑขอ 13) 

ปชาบดี คงเพ็ชรศักดิ์, อติชาต ทองนํา, วุฒิกร สระแกว และฉลอง วชิราภากร. (2562). ผลของการ

ปรับปรุงฟางขาวโดยการนึ่งไอน้ํารวมกับสารละลายแคลเซียมออกไซดตอจลนศาสตรการผลิต

แกสและการยอยสลายของโภชนะ. แกนเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 2). มิถุนายน 2562. หนา 

223-230. (เกณฑขอ 13) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  ป  

• ชื่อวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตวเลี้ย 

• ชื่อวิชา การผลิตโคนม 

• ชื่อวิชา มาตรฐานฟารมปศุสัตวและความปลอดภัยทางอาหาร 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร 1, 2, 3, 4 

• ชื่อวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการปศุสัตว 

• ชื่อวิชา พืชอาหารสัตว 

• ชื่อวิชา โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตวกระเพาะรวม 

• ชื่อวิชา การผลิตโคเนื้อและกระบอื 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

(นายอติชาต ทองนํา)  
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ลําดับท่ี 20 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางจารวี  เลิกสายเพ็ง 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

2541 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

วท.บ. สัตวศาสตร-ประมง 2535 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

จารวี  เลิกสายเพ็ง, พรวิภา สะนะวงศ, ประวัติ ปรางสุรางค และรุงระวี ทองดอนเอ. (2561). ผลของ

สารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีตอปลาและทรัพยากรน้ําในบึงแมระหัน ตําบลบานกราง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก,. ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10, 

วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หนา 790-798 

(เกณฑขอ 10) 
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6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

รุงระวี ทองดอนเอ, เหมือนตะวัน ขาวทรงธรรม, เศรษฐวุฒิ โนมนัส, ณัฐวุฒิ เกิดแปน, สายใจ วิชญ

สันตกุล และจารวี เลิกสายเพ็ง. (2561). โมโนจีนในเหงือกปลาจากเข่ือนแควนอยบํารุงแดน 

จังหวัดพิษณุโลก. วารสารแกนเกษตร, 46 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2561. หนา 1074-1080. 

(เกณฑขอ 13) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 18 ป  

• ชื่อวิชา มีนวิทยา 

• ชื่อวิชา นิเวศวิทยาทางน้ํา 

• ชื่อวิชา ชีววิทยาทางทะเล 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางการประมง 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) .................. ........................................... 

 (ผูชวยศาสตราจารยจารวี  เลิกสายเพ็ง) 
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ลําดับท่ี 21 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายประวัติ  ปรางสุรางค 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. วิทยาศาสตรเกษตร 2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วท.บ. ประมง 2536 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

จารวี  เลิกสายเพ็ง, พรวิภา สะนะวงศ, ประวัติ ปรางสุรางค และรุงระวี ทองดอนเอ. (2561). ผลของ

สารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีตอปลาและทรัพยากรน้ําในบึงแมระหัน ตําบลบานกราง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก, ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10, 

วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หนา 790-798. 

(เกณฑขอ 10) 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 
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6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 26 ป  

• ชื่อวิชา การเพาะพันธุสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

• ชื่อวิชา อาหารสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา แพลงกตอนวิทยา 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

 (นายประวัติ  ปรางสุรางค) 
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ลําดับท่ี 22 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวรุงระวี  ทองดอนเอ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปร.ด. วิทยาศาสตรการประมง 2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. วิทยาศาสตรการประมง 2548 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.บ. ประมง 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

Thongdon-A, R. and V. Thonglek. (2017).  Application of oxygen micro/nano bubbles 

for Nile Tilapia fry transpoertation in sealed plastic bags.  In Proceedings of The 

2nd International Symposium on Application of High Voltage, Plasma & 

Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture,  During 26 – 27  July 2017. 

Chiang Mai: Rajamangala University of Technology Lanna. pp. 19-20. (เกณฑขอ 11) 

เกรียงศักดิ์ สิทธิวงษา, ลัดดาวัลย บุญรักษ, สุภาพร เกตุแกว และ รุงระวี ทองดอนเอ. (2561). ปรสิต

โมโนจีเนียนและปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดในปลานิลแดงท่ีเลี้ยงในกระชังบริเวณแมน้ํานาน 

จังหวัดพิษณุโลก, ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ครั้งท่ี 10, วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หนา 

510-517. (เกณฑขอ 10) 
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จารวี  เลิกสายเพ็ง, พรวิภา สะนะวงศ, ประวัติ ปรางสุรางค และรุงระวี ทองดอนเอ. (2561). ผลของ

สารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีตอปลาและทรัพยากรน้ําในบึงแมระหัน ตําบลบานกราง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก, ใน รายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10, 

วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หนา 790-798. 

(เกณฑขอ 10 ) 

รุ งระวี  ทองดอนเอ และ วาสนา ฉัตรดํารง. (2563). การผลิตกรดไขมันจําเปนดวยเชื้ อ 

Thraustochytrids จากวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรและการประยุกตใชเชื้อในการเลี้ยงอารที

เมีย, ใน งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งท่ี 16, วันท่ี 4 กันยายน 2563. 

พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หนา 141-153.  (เกณฑขอ 10 )   

 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

รุงระวี ทองดอนเอ, เหมือนตะวัน ขาวทรงธรรม, เศรษฐวุฒิ โนมนัส, ณัฐวุฒิ เกิดแปน, สายใจ วิชญ

สันตกุล และจารวี เลิกสายเพ็ง. (2561). โมโนจีนในเหงือกปลาจากเข่ือนแควนอยบํารุงแดน 

จังหวัดพิษณุโลก. แกนเกษตร, 46 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2561. หนา 1074-1080. (เกณฑ

ขอ 13)  

รุงระวี ทองดอนเอ และ จุฑามาศ ถิระสาโรช. (2562). การพัฒนากระบวนการผลิตปลาแรดแดดเดียว

โดยใชตูอบลมรอนท่ีสภาวะตางกัน. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร, ปท่ี 50 ฉบับท่ี 1 (พิเศษ). 

กรกฎาคม – ตุลาคม 2562. หนา 476-482. (เกณฑขอ 9) 

R. Thongdon-a, V. Thonglek, and K. Yoshikawa. (2019). Effects of Oxygen Micro Bubble 

Water on the Recovery Process of Tilapia Fry Transportation at High Stocking 

Density and Long Distance.  International Journal of Plasma Environmental 

Science & Technology, 12(2). January 2019. 79-83. (เกณฑขอ 12) 

K. Jainontee, R. Norarat, S. Boonchuay, R. Thongdon-a, A. Unsing, P. Boonchroen, W. 

Janwong and P.  Wesanarat.  (2019 ).  Preliminary study of the effects of air- fine 

(micro/nano) bubbles (FB) on the growth rate of Tilapia in Phan district, Chiang 

Rai, Thailand.  International Journal of Plasma Environmental Science & 

Technology, 12(2). January 2019. 84 – 88. (เกณฑขอ 12) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 11 ป  

• ชื่อวิชา โรคและปรสิตสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา การใชยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา ผลิตภัณฑประมง 

• ชื่อวิชา เรื่องเฉพาะทางการประมง 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

 

                                                                (ลงชือ่) .................. ........................................... 

(นางสาวรุงระวี  ทองดอนเอ) 
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ลําดับท่ี 23 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายสุภภณ  พลอยอ่ิม 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย  

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2549 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตพิษณุโลก 

วท.บ. ประมง 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

สุภภณ พลอยอ่ิม และวิมลสิริ รอดเทศ. (2563). ผลของความถ่ีในการใหอาหารตออัตราการ

เจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาทอง. ใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค 

ครั้งท่ี 6 (รูปแบบออนไลน), วันท่ี 2-3 กันยายน 2563. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา. หนา 453 – 457. (เกณฑขอ 10 ) 
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   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 14 ป  

• ชื่อวิชา สิ่งแวดลอมทางการประมง 

• ชื่อวิชา คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑ 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

 (นายสุภภณ  พลอยอ่ิม) 
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ลําดับท่ี 24 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวอภิรยา  เทพสุคนธ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ด พืชสวน 2554 

5.2 ปริญญาโท - - - - 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.บ. เกษตรศาสตร 2548 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

ไมมี 

6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร สิ่งตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Duangkhet,  M. , Y.  Chikoti, A.  Thepsukhon, P.  Thapanapongworakul, S.  Chugopast, S. 

Taijma and M.  Nomura.  (2018) .  Isolation and characterization of rhizobia from 

nodules of Clitoria ternatea in Thailand. Plant Biotechnology, 35(2). June 2018. 

123-129 (เกณฑขอ 12) 
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6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 2 ป  

• ชื่อวิชา สรีรวิทยาพืช 

• ชื่อวิชา การจัดการฟารมพืช 

• ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

• ชื่อวิชา สัมมนาพืชศาสตร 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

 (นางสาวอภิรยา  เทพสุคนธ) 
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ลําดับท่ี 25 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางปราโมทย ทิมขํา 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปร.ด วิทยาศาสตรการเกษตร 

พืชศาสตร 

2556 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม วิทยาศาสตรการเกษตร 2549 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.บ. เกษตรศาสตร 2532 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

ปราโมทย ทิมขํา, สุภาพร ชุติประพฤทธิ์, ฤทธิชัย ปายสาร และ ศักดิ์นรินทร กอเฝอ. (2562).  ปุยท่ี

เหมาะสมในการผลิตขาวโพดขาวเหนียวสีมวงท่ีปลูกในดินชุดแมริม. ใน การประชุมระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11 ประจําป 2562, วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. 

เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 290-301 (เกณฑขอ 10) 
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   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

ไมมี 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 27  ป  

• ชื่อวิชา ปฐพีวิทยาเบื้องตน 

• ชื่อวิชา การเพาะเห็ด 

• ชื่อวิชา การจัดการดินและปุย 

• ชื่อวิชา สัมมนาพืชศาสตร 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................. 

 (ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย ทิมขํา) 
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ลําดับท่ี 26 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวปทมา  จันทรเรือง 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปร.ด โรคพืช 2563 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม โรคพืช 2555 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.บ. เกษตรศาสตร 2551 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Ono, Y. , Ohmachi, K. , Unartngam, J. , Okane, I. , Ayawong, C.  and Janruang, P.  (2020 ) .  

Milesina thailandica, a second rust fungus on an early diverged leptosporangiate 

fern genus, Lygodium, found in Thailand.  Mycological Progress, Vol.1 9  (No.2). 

Febuary 2020. 147-154. (DOI 10.1007/s11557-019-01549-4) (เกณฑขอ 12) 
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Unartngam, J. , Janruang, P. , Sawatsuk, T. , Ayawong, C. , Okane, I.  and Ono, Y.  (2020 ).  

Two rare chaconiaceous rust fungi with unique anamorph spores found in 

Thailand. Japanese Journal of Mycology, 61(2). November 2020. 115-120. (เกณฑ

ขอ 13) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี  9 เดือน  

• ชื่อวิชา โรคพืชและการควบคุม 

• ชื่อวิชา แมลงศัตรูพืชและการควบคุม 

• ชื่อวิชา สัมมนาพืชศาสตร 

• ชื่อวิชา การวางแผนทดลองทางการเกษตร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (นางสาวปทมา  จันทรเรือง) 
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ลําดับท่ี 27 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวรัชนี  บัวระภา 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปร.ด.  สัตวศาสตร 2557 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.ม. สัตวศาสตร 2546 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

วท.บ. วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 2540 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

รัชนี บัวระภา, เกชา คูหา, กฤษณธร สินตะละ และ ธนนันท ศุภกิจจานนท. (2562). ผลของคุณคา

ทางโภชนาการในอาหารท่ีมีวัตถุดิบหลักจากขาวโพดและผลพลอยไดทางการเกษตรเพ่ือผลิต

อาหารหยาบคุณภาพ. แกนเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 2). มิถุนายน 2562. หนา 723-728. 

(เกณฑขอ 13) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 12 ป  

• ชื่อวิชา การวิเคราะหอาหารสัตว 

• ชื่อวิชา อาหารและการแปรรูปอาหารสัตว 

• ชื่อวิชา พืชอาหารสัตว 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (นางสาวรัชนี  บัวระภา) 
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ลําดับท่ี 28 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวสุธาทิพย  ไชยวงศ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม.  เกษตรศาสตร 2550 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.บ.  เกษตรศาสตร 2547 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

สุธาทิพย  ไชยวงศ, ธวัชชัย  คําทะกอง, ทิพกร  อุดนันท และเจนจิรา ถุงเสน. (2562). การศึกษา

ประสิทธิภาพการผลิตของไกพอแมพันธุประดูหางดําเม่ือใชวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินเสริมจุลินทรีย

โปรไบโอติก. ใน การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11 ประจําป 

2562, วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. 

หนา 523-529. (เกณฑขอ 10) 
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   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

กฤษณธร สินตะละ, ประมวล เติมสมบัติถาวร, ณภัธ นรินทรรัตน และสุธาทิพย ไชยวงศ. (2562). 

การใชสมุนไพรใบนอยหนากําจัดเห็บโค. แกนเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 2). มิถุนายน 2562. หนา 

927-932. (เกณฑขอ 13) 

อุษณียภรณ สรอยเพ็ชร, ปยมาสฐ ตัณฑเจริญรัตน  และสุธาทิพย ไชยวงศ. (2564). ผลของฟกทอง

บดแหงตอประสิทธิภาพการผลิตไขไกและสีของไขแดงในสูตรอาหารไกไขปลดระวาง. แกน

เกษตร, 49 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2564. หนา 64-67. (เกณฑขอ 13) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 9 ป  

• ชื่อวิชา หลักการผลิตสัตว 

• ชื่อวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือปศุสัตว 

• ชื่อวิชา น้ํานมและผลิตภัณฑ 

• ชื่อวิชา การผลิตสัตวปก 

 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (นางสาวสุธาทิพย  ไชยวงศ) 

 

 



350 

ลําดับท่ี 29 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายกฤษณธร สินตะละ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.ม. สัตวศาสตร 2550 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

คณะเกษตรศาสตร บางพระ 

วท.บ. สัตวศาสตร 2540 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

กฤษณธร สินตะละ, ประมวล เติมสมบัติถาวร, ณภัธ นรินทรรัตน และสุธาทิพย ไชยวงศ. (2562). การ

ใชสมุนไพรใบนอยหนากําจัดเห็บโค. แกนเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 2). มิถุนายน 2562. หนา 

927-932. (เกณฑขอ 13) 

รัชนี บัวระภา, เกชา คูหา, กฤษณธร สินตะละ และ ธนนันท ศุภกิจจานนท. (2562). ผลของคุณคาทาง

โภชนาการในอาหารท่ีมีวัตถุดิบหลักจากขาวโพดและผลพลอยไดทางการเกษตรเพ่ือผลิตอาหาร

หยาบคุณภาพ. แกนเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 2). มิถุนายน 2562. หนา 723-728. (เกณฑขอ 13) 
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6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 18 ป  

• ชื่อวิชา หลักการวางแผนการทดลอง 

• ชื่อวิชา การผลิตโคนม 

• ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุสัตว 

• ชื่อวิชา สรีรวิทยาและเทคโนโลยีการสืบพันธุ 

• ชื่อวิชา การผลิตพืชอาหารสัตว 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (นายกฤษณธร สินตะละ) 
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ลําดับท่ี 30 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายเกชา  คูหา 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     รองศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปร.ด. สัตวศาสตร 2548 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. เกษตรศาสตร 2542 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ทษ.บ. สัตวศาสตร 2536 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

รัชนี บวัระภา, เกชา คูหา, กฤษณธร สินตะละ และ ธนนันท ศุภกิจจานนท. 2562. ผลของคุณคาทาง

โภชนาการในอาหารท่ีมีวัตถุดิบหลักจากขาวโพดและผลพลอยไดทางการเกษตรเพ่ือผลิต

อาหารหยาบคุณภาพ. แกนเกษตร, 47 (ฉบับพิเศษ 2). มิถุนายน 2562. หนา 723-728. 

(เกณฑขอ 13) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี  
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 5 ป  

• ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสัตวศาสตร 

• ชื่อวิชา ปรับปรุงพันธุสัตวข้ันสูง 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการผลิตสัตว 

• ชื่อวิชา หัวขอเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว 

• ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร  

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีชวยการสืบพันธุเพ่ือการผลิตสัตว 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 24 ป  

• ชื่อวิชา การวางแผนการทดลองทางการเกษตร 

• ชื่อวิชา สรีรวิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียม 

• ชื่อวิชา การผลิตโคเนื้อ 

• ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุสัตว 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (รองศาสตราจารยเกชา  คูหา) 
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ลําดับท่ี 31 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางวิไลพร จันทรไชย 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วท.ด. สรีรวิทยาการสัตว 2552 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. เกษตรศาสตร 2541 

5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา คณะเกษตรศาสตร 

บางพระ 

วท.บ. สัตวศาสตร 2531 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

วิไลพร จันทรไชย และนันทนา  เตชนันท. (2562). ผลของการใชใบกระถินในอาหารผสมครบสวน 

ตอการกินได การเจริญเติบโต และการสังเคราะหกรดไขมันระเหยไดในกระเพาะหมักของแพะ

ระยะเจริญเติบโต. ใน การประชุมระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 11 

ประจําป 2562, วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2562. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา. หนา 464-476. (เกณฑขอ10) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

 - 
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6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 5 ป  

• ชื่อวิชา วิทยานิพนธ 

• ชื่อวิชา หัวขอเฉพาะทางเทคโนโลยีการผลิตสัตวเพ่ือชุมชน (เทคโนโลยีชีวภาพทางการ

ผลิตสัตว) 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 22 ป  

• ชื่อวิชา การผลิตสัตวและความปลอดภัยทางอาหาร 

• ชื่อวิชา เทคโนโลยีการจัดการฟารมปศุสัตว 

• ชื่อวิชา การผลิตปศุสัตวอินทรีย 

• ชื่อวิชา ธุรกิจเกษตร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (ผูชวยศาสตราจารยวิไลพร จันทรไชย) 

 

 



356 

ลําดับท่ี 32 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวศุภมาศ ทรัพททวีธนกิจ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. สัตวศาสตร 2560 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วท.บ. สัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

2553 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

ไมมี 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Loongyai, W. , Suptavitanakit, S. , Rakangtong, C.  and Bunchasak, C.  (2 0 19 ).  mRNA 

expression of ANT genes, productive performance and nitrogen excretion of 

laying hen by feeding low protein diets and amino acid supplementation. Indian 

Journal of Animal Research, 53 (2). Febuary 2019. 222-226 (เกณฑขอ 13) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 
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7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา โภชนศาสตรสัตว 

• ชื่อวิชา การจัดการของเสียจากสัตว 

• ชื่อวิชา โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

• ชื่อวิชา การประกวดและตัดสินสัตว 

• ชื่อวิชา การสงเสริมและการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

• ชื่อวิชา การฟกไขและการจัดการโรงฟก 

• ชื่อวิชา การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (นางสาวศุภมาศ ทรัพททวีธนกิจ) 
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ลําดับท่ี 33 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายวุฒิกร สระแกว 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน วท.ม. สัตวศาสตร 2552 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแมโจ วท.บ. สัตวศาสตร 2541 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

 - 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Srakaew, W., C. Wachirapakorn, and C. Wongnen. (2021). Dietary Modified Cassava Chip 

and Corn Seed:  Effect on Growth Performance, Rumen Production, and Blood 

glucose and Insulin in Early Fattening Beef Bulls. Walailak Journal of Science and 

Technology, 18 (7). April 2021. pp. 9217 (12 pages). (เกณฑขอ 12) 

วุฒิกร สระแกว, พิทักษชัย ลี้ประดิษฐ, สุธาทิพย ไชยวงศ, รัชนี บัวระภา, กฤษณธร สินตะละ และ

เกชา คูหา. (2564). การผลิตขาวโพดมอลตหมักตอองคประกอบทางเคมีและจลศาสตรการ

ผลิตแกสโดยวิธี in vitro gas technique. แกนเกษตร, 49 (ฉบับพิเศษ 1). มกราคม 2564. 

หนา 496-501. (เกณฑขอ 13) 
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6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 2 ป  

• ชื่อวิชา การผลิตอาหารสัตว 

• ชื่อวิชา กายวิภาคสัตว 

• ชื่อวิชา โภชนศาสตรสัตว 

• ชื่อวิชา การวิเคราะหอาหารสัตว 

• ชื่อวิชา โรคและการสุขาภิบาลสัตว 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

             

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (นายวุฒิกร สระแกว) 
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ลําดับท่ี 34 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายอมรชัย  ลอทองคํา 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. วิทยาศาสตรการ

ประมง 

2551 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

คณะเกษตรศาสตรบางพระ 

วท.บ. ประมง 2538 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

อมรชัย ลอทองคํา, จุลทรรศน คีรีแลง, เชาวลีย ใจสุข และ เจนจิรา ลานแกว. (2561). การสํารวจ

พันธุปลาในอางเก็บน้ําหวยขอนแกน 2 จังหวัดนาน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10, วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หนา 130-138. (เกณฑขอ 10) 

เจนจิรา ลานแกว, เชาวลีย ใจสุข, อมรชัย ลอทองคํา และจุลทรรศน คีรีแลง. (2561). คุณภาพน้ําใน

อางเก็บน้ําหวยขอนแกน 2 อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10, วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หนา 764-774. (เกณฑขอ 10) 
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   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

อมรชัย ลอทองคํา และเชาวลีย ใจสุข. (2563). ชนิดปลาตางถ่ินในลุมน้ํานานในเขตจังหวัดนาน. 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปท่ี 13 (ฉบับท่ี 2). กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2563. หนา 9-19. (เกณฑขอ 9) 

จุลทรรศน  คีรีแลง, อมรชัย  ลอทองคํา และ เชาวลีย ใจสุข. (2562). อาหารและนิสัยการกินอาหาร

ของปลาเวียนในแมน้ําวา จังหวัดนาน. วารสารววิจัยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 

ปท่ี 11 (ฉบับท่ี 1). มกราคม - เมษายน 2562. หนา 120-131. (เกณฑขอ 13) 

Amornchai Lothongkham and Sahat Ratmuangkhwang.  ( 2018) .  First Record of the 

Cyprinid Fish, Garra theunensis Kottelat, 1998 (Cypriniformes:  Cyprinidae)  from 

the Upper Nan River Basin of the Chao Phraya River System, Northern Thailand. 

The Thailand Natural History Museum Journal,  12( 1) .  December 2018. 19- 27. 

(เกณฑขอ 12) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท 1 ป  

• ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชั้นสูง 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 11 ป  

• ชื่อวิชา มีนวิทยา 

• ชื่อวิชา ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพประมง 2 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการประมง 

• ชื่อวิชา อนุกรมวิธานของปลา 

• ชื่อวิชา การจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (ผูชวยศาสตราจารยอมรชัย ลอทองคํา) 
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ลําดับท่ี 35 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นายเอกชัย ดวงใจ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2558 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2548 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.บ. ประมง 2544 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

เอกชัย ดวงใจ และจิตรา ปนรูป. (2563). อิทธิพลของดอมเพอริโดมและระดับความเขมขนของ

สารละลายลูเทียไนซิงฮออรโมน อนาลอคตอประสิทธิภาพการสืบพันธุของกบจุเพศเมียในพ้ืนท่ี

จังหวัดนาน. ใน รายงานการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 6 (รูปแบบ

ออนไลน), วันท่ี 2-3 กันยายน 2563. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 

645-655. (เกณฑขอ 10) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

Duangjai, E. , Somain, T. , Punroob, J.  ( 2018) .  Effect of dietary prostaglandin F2α 

administration on growth and reproductive performance of female Nile tilapia 

Oreochromis niloticus in cage culture.  Journal of Science and Technology 

Mahasarakham University, 37(5). September – October 2018. 619-626. (เกณฑขอ 

9) 
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Duangjai, E.  and Punroo, J.  ( 2018) .  Growth performance of Thai mahseer ( Tor 

tambroides)  in different types of cultured environments.  EAU Heritage Journal 

Science and Technology, 12(3). September – December 2018. pp. 225-235. (เกณฑ

ขอ 9) 

 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 11 ป  

• ชื่อวิชา ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา ปญหาพิเศษทางการประมง 

• ชื่อวิชา การจัดการโรงเพาะฟกสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา ฮอรโมนเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา สัมมนาทางการประมง 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (ผูชวยศาสตราจารยเอกชัย ดวงใจ) 
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ลําดับท่ี 36 

 

 

 

 

แบบฟอรมประวัติ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร        อาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

------------------------------------------------------------------ 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล                    นางสาวเชาวลีย ใจสุข 

3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 

4. สังกัด                            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  

สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ปร.ด. วาริชศาสตร 2561 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา วท.ม. วาริชศาสตร 2551 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วท.บ. วาริชศาสตร 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการ (ผลงานยอนหลังภายใน 5 ปปฏิทิน) 

   6.1 งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในการประชุมวิชาการ 

อมรชัย ลอทองคํา, จุลทรรศน คีรีแลง, เชาวลีย ใจสุข และ เจนจิรา ลานแกว. (2561). การสํารวจ

พันธุปลาในอางเก็บน้ําหวยขอนแกน 2 จังหวัดนาน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10, วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หนา 130-138. (เกณฑขอ 10) 

เจนจิรา ลานแกว, เชาวลีย ใจสุข, อมรชัย ลอทองคํา และจุลทรรศน คีรีแลง. (2561). คุณภาพน้ําใน

อางเก็บน้ําหวยขอนแกน 2 อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน. ใน รายงานการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 10, วันท่ี 1-3 สิงหาคม 2561. ตรัง: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หนา 764-774. (เกณฑขอ 10) 
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   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

เชาวลีย ใจสุข และพัชรา นิธีโรจนภักดี. (2563). ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลาเลีย
หิน (Garra cambodgiensis) ในลําน้ําวา (ลําน้ําสาขาของแมน้ํานานตอนบน) จังหวัดนาน. 
แกนเกษตร, 48 ฉบับท่ี 1. มกราคม – กุมภาพันธ 2563. หนา 55-66. (เกณฑขอ 13) 

อมรชัย ลอทองคํา และเชาวลีย ใจสุข. (2563). ชนิดปลาตางถ่ินในลุมน้ํานานในเขตจังหวัดนาน. 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปท่ี 13 (ฉบับท่ี 2). กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2563. หนา 9-19. (เกณฑขอ 9) 

จุลทรรศน  คีรีแลง, อมรชัย  ลอทองคํา และ เชาวลีย  ใจสุข. (2562). อาหารและนิสัยการกินอาหาร
ของปลาเวียนในแมน้ําวา จังหวัดนาน. วารสารววิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 
ปท่ี 11 (ฉบับท่ี 1). มกราคม - เมษายน 2562. หนา 120-131. (เกณฑขอ 13) 

พัชรา นิธิโรจนภักดี, เชาวลีย ใจสุข, วัชระ นอยคงคา, ญาณนันท สุนทรกิจ และ อภิญญา สนธิศักดิ์. 
(2562). การใชแมลงน้ําเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําบริเวณตนแมน้ําจันทบุรี อําเภอเขาคิชฌกูฏ 
จังหวัดจันทบุรี. แกนเกษตร, 47 ฉบับท่ี 6. พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562. หนา 1171-1182. 
(เกณฑขอ 13) 

Chaowalee Jaisuk and Wansuk Senanan. (2018). Effects of physical barriers on genetic 
variation of populations of Stonelapping minnow, Garra cambodgiensis (Tirant, 
1883), in Wa River, Nan Province, Thailand. Journal of fisheries and environment, 
42(1). January – April 2018. 53-65. (เกณฑขอ 12 ) 

Chaowalee Jaisuk and Wansuk Senanan. (2018). Effects of landscape features on 
population genetic variation of a tropical stream fish, Stone lapping minnow, 
Garra cambodgiensis, in the upper Nan River drainage basin, northern Thailand. 
PeerJ, March 2018. (DOI 10.7717/peerj.4487). (เกณฑขอ 12) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 5 ป  

• ชื่อวิชา คุณภาพน้ําทางการประมง 

• ชื่อวิชา ชีววิทยาทางทะเล 

• ชื่อวิชา การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง 

• ชื่อวิชา การปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา 
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    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี 

                                                                (ลงชือ่) ............................................................ 

 (นางสาวเชาวลีย ใจสุข) 
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ลําดับท่ี 37 
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จุลทรรศน คีรีแลง, วิโรจน มงคลเทพ, ภานุพงศ ไชยเพียร และ สุดาพร ตงศิริ. (2561). การศึกษา

ประสิทธิภาพการยอยวัตถุดิบอาหารในปลานิลดวยวิธี in vitro digestibility. ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5, วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561. ตาก: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 112-123. (เกณฑขอ 10 ) 

จุลทรรศน คีรีแลง, วิโรจน มงคลเทพ, เลิศลักษณ จิณะไชย และ สุดาพร ตงศิริ. (2561). ผลของการ

ใชกระเจี๊ยบเขียวในสูตรอาหารตอการเจริญเติบโตของปลากาดํา. ใน รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 5, วันท่ี 6-8 ธันวาคม 2561. ตาก: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. หนา 24-33. (เกณฑขอ 10 ) 

   6.2 บทความทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรในวารสาร ส่ิงตีพิมพ หรือวารสารออนไลน 

จุลทรรศน  คีรีแลง, อมรชัย  ลอทองคํา และ เชาวลีย   ใจสุข. (2562). อาหารและนิสัยการกินอาหารของ

ปลาเวียนในแมน้ําวา จังหวัดนาน. วารสารววิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปที่ 11 

(ฉบับที่ 1). มกราคม - เมษายน 2562. หนา 120-131. (เกณฑขอ 13) 

Dutrudi Panprommin, Kanyanat Soontornprasit, Siriluck Tuncharoen, Santiwat Pithakpol and 

Julatat Keereelang.  ( 2019) .  DNA barcodes for the identification of species diversity in 

fish from Kwan Phayao, Thailand. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, Vol.12 (Issue 3). 

September 2019. 382-389 (เกณฑขอ 12) 

6.3 หนังสือท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไมมี 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1 ประสบการณการสอน 

7.1.1  ระดับปริญญาโท - ป  

• ไมมี 

 7.1.2  ระดับปริญญาตรี 7 ป  

• ชื่อวิชา อาหารสัตวน้ํา 

• ชื่อวิชา แพลงกตอนวิทยา 

• ชื่อวิชา มาตรฐานการผลิตทางการประมง 

• ชื่อวิชา ทักษะวิชาชีพประมง 

• ชื่อวิชา ทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตร 

    7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

 ไมมี 

    7.3  ประสบการณทางวิชาชีพ (ถามี)  

 ไมมี                                                                (ลงชื่อ) ............................................................ 

(นายจุลทรรศน  คีรีแลง) 
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