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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Agricultural Technology Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร
ชื่อย่อ : อ.(เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร)
2.2 ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree Program in Agricultural Technology Science
ชื่อย่อ : A.(Agricultural Technology Science)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
6.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตรในหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน
6.2 ผู้ช่วยนักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน
6.3 ผู้ประกอบการทางการเกษตร
7. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
7.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รั ฐ บาลได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ไว้ ว่ า
“ประเทศไทยมีความมั่ น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เป็นประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ว ยการพัฒ นาตามหลั กปรัช ญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และกาหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ จึงจาเป็นต้องมีการถ่ายทอดแนวทางฯ สู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ ดังนั้น
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงนาวิสัยทัศน์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 และนายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่กาหนดมาเป็นแนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะกาหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) เป็นสาคัญ
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ภาคการเกษตรของไทยเป็นตัว ขับเคลื่ อนการพัฒ นาเศรษฐกิจที่ส าคัญ ของประเทศ ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยื น โดยการนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่า ยกระดับ สินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง เป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศและของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคการผลิต ทางการเกษตร เมื่อพิจารณาอัตรา
การเจริญเติบโตของภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัว
เฉลี่ ย อยู่ ที่ร้ อยละ 3.94 ต่อปี และในช่ว งแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 8 - 11 อัตราการเติบโตของภาคเกษตร มี
แนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 1 ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ
0.10 ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของ สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่ค่อนข้าง
รุนแรง อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสาคัญกับ การพัฒนาประเทศในหลายมิติ เนื่องจากการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็น เงินตราต่างประเทศเป็นมูลค่าสูงในแต่ละปี และ
เมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจาปี)
พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่ อง โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 11.05
เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 8.98 ทั้งนี้ การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตต้อง
เผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงจาก ความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการเกษตรของประเทศ รวมถึงกฎกติกาการค้าใหม่ของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิ ภาคต่าง ๆ
ของโลก ปั ญหาภายในประเทศ บางประการที่เป็ นข้อจากัดส าคัญต่อการพัฒ นาการเกษตรของประเทศ
แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงาน รวมถึง การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองและการ
พั ฒ นาในระดั บ ภู มิ ภ าค ต่ า ง ๆ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเตรี ย มการเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การผลิตสินค้าทางการเกษตรจึงต้องคานึงถึงการการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อ 4 การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจการเกษตรรายใหญ่หรือรายย่อย ย่อม
สามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าตามปริมาณที่ต้องการและมีคุณภาพ
7.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาสังคมเกษตรกรรมไทย ไดกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ทั้ ง ดวยการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม ประกอบกั บ แนวโน มในอนาคตปญหา
สิ่งแวดลอม ทั้งในเมืองและชนบทอาจขาดแคลนหรือเสื่อมโทรมมากขึ้น เชน การขาดแคลนและการเสื่ อม
โทรมของทรั พยากรตนทุนทางการเกษตร ดั งที่เห็ นในปจจุบันอยางชัดเจนคือการขาดแคลนน้า ที่ส งผล
กระทบตอภาคเกษตรอยางหลีกเลี่ยงไมได หลักสูตรจึงมีความจาเปนตองผลิตนักศึกษาดานพัฒนาการเกษตร
เพื่อเขาไปทางานพัฒนาผลักดันใหบุคคลที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถประกอบอาชีพของตน
ไดตอไปอยางยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเทียบเทากับบุคลาการในสาขาอาชีพอื่น ๆ นอกจากนี้สังคมตอง
การบุ คลากรคนกลางที่จ ะท างานเสี ย สละเพื่ อสงเสริม การพึ่ ง พาตนเอง สรางการจัดการความรู เ ทคนิ ค
ในกระบวนการผลิตทางการเกษตรใหกับเกษตรกร โดยบุคคลนั้นจะตองเขาใจ และ สามารถวางแผนบริหาร
การจัดการการผลิต และบูรณาการวิชาการทางการเกษตรไดเปนอยางดี
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8. ผลกระทบจาก ข้อ 7.1 และ 7.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
8.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกในการพั ฒ นาหลั กสู ตร จึ งจ าเป็ นต้ องพั ฒ นาหลั ก สู ตร
ในเชิงรุก ที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการ
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร จึงต้องมี
การปรับปรุงและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้และ
ทั ก ษะวิ ช าชี พ การเกษตร มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ การเกษตร มี ค วามคิ ด เป็ น ผู้ ป ระกอบการมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ สามารถใช้พื้ นที่ของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และเกิดมูลค่า สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว
8.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นกาลังคนที่มีความรู้สาหรับอนาคต
มีสมรรถนะการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้ อน มีความสามารถ
สร้างสรรค์ การเปลี่ยนด้านบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่า สร้างสั มมาชีพ และ
มีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิช าเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ เกษตร จึงมุ่งเน้นพัฒ นาผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีความรู้
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสั งคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและท้องถิ่น การพัฒ นาที่ยั่ งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้ องต่อความ
ต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
9. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
9.1 ปรัชญา
การสร้างสรรค์เกษตรชุมชน สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
9.2 ความสาคัญ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ดังนั้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร
จึงจาเป็นต้องนาเทคโนโลยีการทางเกษตรมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลิตผู้ประกอบการ
เกษตรที่ดคี ุณธรรม จริยธรรมและเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
9.3 วัตถุประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะดังนี้
1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
2.มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะวิชาชีพ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3.มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ ขยัน อดทน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
4.มีภาวะผู้นาและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการเกษตร
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10. โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
11.รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
11.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสรายวิชา
ทก 1501
AT 1501
ทก 1502
AT 1502
ทก 1503
AT 1503
ทก 1504
AT 1504
ทก 1505
AT 1505
ทก 1506
AT 1506

ชื่อรายวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Crop Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Animal Production Technology
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
Aquaculture Production Technology
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
Processing Technology for Agricultural Products
เทคโนโลยีการผลิตไม้ป่าเศรษฐกิจ
Economic Forestry Production Technology
เศรษฐศาสตร์เกษตร
Agricultural Economics

11.2 กลุ่มวิชาชีพ
11.2.1 วิชาบังคับ
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา
ทก 1507
AT 1507
ทก 1508
AT 1508
ทก 1509
AT 1509
ทก 1510

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
จานวน

เทคโนโลยีการจัดการดิน
Soil Management Technology
พันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
Varieties and Plant Propagation
โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
เทคโนโลยีของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์

จานวน
จานวน

30
57
18
39
21
15
3
3
57
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ค้นคว้าด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
39
21

หน่วยกิต
หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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AT 1510
ทก 1511
AT 1511
ทก 1512
AT 1512
ทก 1513
AT 1513

Meat and Meat Products Technology
การจัดการฟาร์มแบบอัจฉริยะ
Artificial Intelligence Farm Management
อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร
Agricultural Meteorology and Irrigation
การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
Agricultural Resource and Environmental
Conservation
11.2.2 วิชาเลือก
จานวน

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชา

ทก 1514
AT 1514
ทก 1515
AT 1515
ทก 1516
AT 1516
ทก 1517
AT 1517
ทก 1518
AT 1518
ทก 1519
AT 1519
ทก 1520
AT 1520
ทก 1521
AT 1521
ทก 1522
AT 1522
ทก 1523
AT 1523
ทก 1524
AT 1524
ทก 1525
AT 1525

การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
Economic Vegetable Crop Production
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Pomology Production
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
Pest Management Technology
เทคโนโลยีการจัดการพืชเศรษฐกิจ
Technology Management of Economic Plants
การผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ
Economic Poultry Production
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Ruminant Production
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
Aquaculture Technology
ระบบมาตรฐานทางการเกษตร
Agriculture Standard System
เกษตรกลวิธาน
Agricultural Engineering
หลักการส่งเสริมการเกษตร
Principles of Agricultural Extension
หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร
Selected Topic in Agricultural Technology Science
หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร
Selected Topic in Agricultural Technology Science
11.2.3 วิชาการฝึกงาน

จานวน
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หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)

หน่วยกิต
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รหัสรายวิชา
ทก 1526
ฝึกประสบการณ์
AT 1526
Field Experience

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
3(300 ชั่วโมง)

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาหรือเลือกจากหลั กสูตรอื่นใดใน
ระดับเดียวกันจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน โดยไม่ซ้าซ้อนกับ รายวิชาที่เรียนมาแล้ว และต้อง
เป็นรายวิชาที่อยู่ในระดับเดียวกับที่กาลังศึกษาอยู่ รายวิชาที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบ
หลักสูตร จะเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
12. คาอธิบายรายวิชา
ทก 1501
เทคโนโลยีการผลิตพืช
3(2-2-5)
AT 1501
Crop Production Technology
ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานและกายวิภาคของพืช โครงสร้างและหน้าที่สาคัญของราก ลาต้น ใบ ดอก
ผล และเมล็ดพืช กระบวนการสาคัญที่เกิดขึ้นในพืช การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การจาแนกประเภทพืช หลักการพิจารณาเลือกพืชที่ปลูก หลักและ
วิธีการปลูกพืชแบบต่างๆ การปฏิบัติบารุงรักษา การขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตและ
วิทยาการภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทก 1502
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
AT 1502
Animal Production Technology
ความส าคัญของการเลี้ ย งสั ตว์ ปัจจัยที่มีผ ลต่อการเลี้ ยงสั ตว์ พันธุ์สั ตว์และลั กษณะประจาพั น ธุ์
หลั กพื้น ฐานของการปรั บ ปรุ งพัน ธุ์สั ตว์ ประเภทและชนิดของการเลี้ ยงสั ตว์ การเลี้ ยงสั ตว์ในระยะต่างๆ
อาหารและการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์ เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์
การจัดจาหน่ายและการทาผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีที่จาเป็นในการเลี้ยงสัตว์
ทก 1503
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
3(2-2-5)
AT 1503
Aquaculture Production Technology
ความหมายและความสาคัญของการผลิตสัตว์น้า กระบวนการผลิตสัตว์น้าเศรษฐกิจและการควบคุม
คุณภาพ เครื่องมือการผลิต อาหารสัตว์น้า โรงงาน ระบบการเก็บรักษา และการจาหน่าย
ทก 1504
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3(2-2-5)
AT 1504
Processing Technology for Agricultural Products
ความหมายและความสาคัญของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หลักการแปรรูป การสร้างมูลค่า
ของผลิตผลการเกษตร คุณสมบัติที่เหมาะสมของผลผลิตทางการเกษตร การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพื่อ
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ผลิตในกระบวนการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร การควบคุมคุณภาพ และการ
จัดการการผลิตที่มีคุณภาพ
ทก 1505
เทคโนโลยีการผลิตไม้ป่าเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
AT 1505
Economic Forestry Production Technology
ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีการผลิตไม้ป่าเศรษฐกิจ กระบวนการผลิตไม้ป่าเศรษฐกิจ
การปรับปรุง ขยายพันธุ์ไม้ป่า และการอนุรักษ์ไม้ป่าเศรษฐกิจ
ทก 1506
เศรษฐศาสตร์เกษตร
3(3-0-6)
AT 1506
Agricultural Economics
ความสาคัญของระบบเศรษฐศาสตร์ การกาหนดอุปสงค์ อุปทานของสินค้าเกษตร บทบาทการเกษตร
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร สินเชื่อการตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร การบริโภค สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจ
การเกษตร นโยบาย และการผลิต
ทก 1507
เทคโนโลยีการจัดการดิน
3(2-2-5)
AT 1507
Soil Management Technology
ความสาคัญของดิน องค์ประกอบของดินและบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืช การกาเนิดและพัฒนา
ของดิน สมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินและการจัดการ สารสนเทศดินไทยและการใช้ประโยชน์
ลักษณะทั่วไปของดินในประเทศไทย และการจัดการเพื่อเพาะปลูกพืช
ทก 1508
พันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
3(2-2-5)
AT 1508
Varieties and Plant Propagation
หลักการขยายพันธุ์พืช ปัจจัยที่มีผลต่อการสาเร็จของการขยายพันธุ์ โรงเรือนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การขยายพันธุ์พืช การขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด และส่วนอื่นๆ ของพืช ได้แก่ การแบ่ง การแยก ตัดชา การ
ตอน การติดตา การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การบรรจุหีบห่อและจาหน่าย
ทก 1509
โภชนศาสตร์สัตว์
3(2-2-5)
AT 1509
Animal Nutrition
ความสาคัญของอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของสัตว์ ประเภทของอาหารสัตว์ ชนิดของวัตถุดิบ
ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ การผลิตและการให้อาหารสัตว์ พระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ การประเมินคุณค่า
และการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
ทก 1510
เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
3(2-2-5)
AT 1510
Meat and Meat Products Technology
สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ในประเทศไทย โครงสร้างและองค์ประกอบของ
เนื้อสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การชาแหละ การตัดแต่งเนื้อสัตว์ การ
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เปลี่ยนแปลงภายหลังการฆ่า คุณภาพเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีการเก็บรักษา การแปรรูป การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์ การประยุกต์ใช้ผลิตผลพลอยได้และการนาไปใช้ประโยชน์
ทก 1511
การจัดการฟาร์มแบบอัจฉริยะ
3(2-2-5)
AT 1511
Artificial Intelligence Farm Management
ความส าคั ญ ของการจั ด การฟาร์ ม หลั ก และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การฟาร์ ม
การจัดรูปแบบและการดาเนินงานฟาร์ม การวิเคราะห์และวางแผนการทาฟาร์ม การจัดทางบประมาณฟาร์ม
การวิเคราะห์สถานภาพทางด้านการเงินและการคลัง การจดบันทึกและการวัดผลสาเร็จของฟาร์ม การ
จัดการฟาร์มปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และสัตว์น้า การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการฟาร์ม
ทก 1512
อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร
3(3-0-6)
AT 1512
Agricultural Meteorology and Irrigation
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ภู มิ อ ากาศของประเทศไทย ปั จ จั ย อากาศที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การเกษตร การวางแผนการผลิตพืชให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ชลประทานรูปแบบต่างๆ ในแปลง
เพาะปลูก และหลักการใช้น้าเพื่อประโยชน์ต่อการปลูกพืชอย่างมีประสิทธิภาพ
ทก 1513
การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
AT 1513 Agricultural Resource and Environmental Conservation
ความสาคัญของทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของการทาการเกษตรที่ไม่เหมาะสม
ต่อทรัพยากรการเกษตร สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ การป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหามลภาวะที่เกิดจากการ
ผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ทก 1514
การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
AT 1514
Economic Vegetable Crop Production
ชนิดและลักษณะทั่ว ไปของพืชผั ก สภาพแวดล้อมที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต พื ช ผั ก
เมล็ ด พั น ธุ์ ผั ก และส่ ว นขยายพั น ธุ์ อื่ น การปลู ก พื ช ผั ก ปลอดสารพิ ษ การปลู ก ผั ก โดยไม่ ใ ช้ ดิ น
การปลูกผักอินทรีย์ การทาสวนผักประยุกต์ ศัตรูผักและการควบคุม การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว และการตลาด
ทก 1515
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
AT 1515
Economic Pomology Production
ความส าคัญ ของไม้ ผ ล ลั กษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ไม้ผ ลเศรษฐกิจ ที่ มี ความส าคั ญ และการ
ขยายพันธุ์ การสร้างสวนไม้ผล การวางผังสวน การปลูก การดูแลรักษาระยะเจริญเติบโตทางลาต้น การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการออกดอกและติดผล การผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
การจาหน่ายและการแปรรูปผลไม้
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ทก 1516
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพชื
3(2-2-5)
AT 1516
Pest Management Technology
ประเภทของศัตรูพืชและผลกระทบต่อการผลิตพืช การควบคุมและกาจัดศัตรูพืชด้วยวิธีเขตกรรม วิธีกล
วิธีกายภาพ การใช้สารเคมี ชีววิธี วิธีผสมผสาน และอื่นๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการ
ศัตรูพืช
ทก 1517
เทคโนโลยีการจัดการพืชเศรษฐกิจ
3(1-4-4)
AT 1517
Technology Management of Economic Plants
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสาคัญ การจัดการพืชเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ตลาด
ปัจจัยและสภาพแดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การวางแผนการผลิต การปลูกและการปฏิบัติ
ดูแลรักษา ศัตรูและการป้องกัน กาจัด การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว คุณภาพมาตรฐาน
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ และ การจัดจาหน่าย
ทก 1518
การผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
AT 1518
Economic Poultry Production
ความสาคัญของสัตว์ปีกเศรษฐกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีก ประเภทและพันธุ์
สัตว์ปีก การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง อาหารและการให้อาหาร การจดบันทึก
ต่างๆ การป้องกันและรักษาโรคสัตว์ปีก การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผลิตสัตว์ปีก และการผลิตสัตว์ปีก
ที่สาคัญในชุมชน
ทก 1519
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3(2-2-5)
AT 1519
Ruminant Production
ความส าคัญของการเลี้ ย งสั ตว์เคี้ยวเอื้อง ประเภทและพันธุ์ การคัดเลื อกและการปรับปรุ ง พั น ธุ์
โรงเรือนและอุปกรณ์ การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องในแต่ละประเภท อาหารและการให้อาหาร โรคและสุขาภิบาล
การจดบันทึกต่างๆ การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องที่สาคัญในชุมชน
ทก 1520
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
AT 1520
Aquaculture Technology
ความส าคั ญ และสถานการณ์ ก ารเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าในปั จ จุ บั น ประเภทและชนิ ด ของสั ต ว์ น้ า
พันธุ์การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ การเตรียมสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การเพาะและอนุบาลสัตว์น้า การเลี้ยงและสุขาภิบาลสัตว์น้า การจับสัตว์น้าและการจดบันทึกข้อมูลงานฟาร์ม
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การลาเลียงขนส่ง และจาหน่าย
ทก 1521
ระบบมาตรฐานทางการเกษตร
3(2-2-5)
AT 1521
Agriculture Standard System
ความสาคัญและสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ พระราชบัญญัติ เครื่องมือใน
การควบคุมและส่งเสริมสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครอง
ผู้บริโภค
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ทก 1522
เกษตรกลวิธาน
3(1-4-4)
AT 1522
Agricultural Engineering
การใช้และบารุงรักษาเครื่องมือ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมื อ ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม
โลหะ การติดตั้งท่อส่งน้าเพื่อการชลประทานในฟาร์ม การซ่อมบารุง งานก่อสร้างในฟาร์ม เครื่องยนต์และงาน
ไฟฟ้าในฟาร์ม การประดิษฐ์อุปกรณ์ในฟาร์ม
ทก 1523
หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
AT 1523
Principles of Agricultural Extension
หลักการและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การเลือกวิธีการส่งเสริมการเกษตร ให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน หลักการและวิธีการพูด การเขียน การใช้สื่ออย่างเหมาะสม การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการ
เกษตรในชุมชน
ทก 1524
หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร
3(x-x-x)
AT 1524
Selected Topic in Agricultural Technology Science
การศึกษา ค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร การเขียนรายงาน การนาเสนอและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทก 1525
หัวข้อคัดสรรด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร
3(x-x-x)
AT 1525
Selected Topic in Agricultural Technology Science
การศึกษา ค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร การเขียนรายงาน การนาเสนอและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทก 1526
การฝึกประสบการณ์
3(300 ชั่วโมง)
AT 1526
Field Experience
ฝึกปฏิบัติงานเกษตรในสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น เริ่มจากการจัดทาแผนการฝึกที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการทางาน การประเมินผลการทางาน ภายใต้การแนะนา
ช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์
13. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความเป็นผู้นาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรของชุมชน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ฝึกทักษะภาวะผู้นา
2. ฝึกทักษะและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
3. เรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ
ชุมชน
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14. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
14.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1. การใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2. การตรงเวลา ซื่อสัตย์
3. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบค้น
2. กาหนดกติกาข้อตกลงในการเรียนร่วมกันและฝึกปฏิบัติตามข้อกาหนด
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินจากผลงาน ชิ้นงาน
2. ประเมินผลจากการปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงที่กาหนด
3. ประเมินพฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรม
14.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีการเกษตร
3. มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน
การเกษตร
4. มีความรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเกษตร
กลยุทธ์การสอน
1. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติ
3. จัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
1. ประเมินจากสภาพจริง
2. วัดความรู้โดยใช้แบบทดสอบ
3. ประเมินความถูกต้องและคุณภาพของงาน
14.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
1. สามารถคิดวิเคราะห์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ และแก้ปัญหา
2. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
3. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรในการพัฒนาและแก้ปัญหา
กลยุทธ์การสอน
1. ฝึกทักษะการคิดทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มโดยอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษาและการปฏิบัติ
ภาคสนาม
2. จัดการเรียนรู้แบบโครงการและโครงงานเป็นฐาน
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3. จัดการเรียนรู้แบบเน้นการสร้างผลผลิต
4. จัดการเรียนรู้แบบเน้นกรณีปัญหา
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
1. ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้แบบบันทึกการสังเกต
2. ประเมินจากกระบวนการทางาน ผลงาน และการนาเสนอ
14.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1.มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
2.มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
3.มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีสามารถปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4.มีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์การสอน
1.จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มหรือทางานทีม
2.สอดแทรกความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การมีจิตสาธารณะใน
รายวิชาต่างๆ
3. จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
4. จัดกิจกรรมจิตสาธารณะร่วมกับชุมชน
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมการเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
2. ชุมชนประเมินความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของผู้เรียน
3. ประเมินความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายโดยอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
14.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
1. มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข ในด้านเทคโนโลยีการเกษตร
3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และสื่อสารอย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอน
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ การ
นาเสนอ การอภิปราย การถามและการตอบ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฝึกทักษะการเขียน โดย อ่านและเขียนสรุปองค์
ความรู้ที่ได้รับ การสรุปแบบรวบยอด (Mind Mapping) และการเขียนรายงาน
3. ฝึกคานวณทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
4. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลและนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
5. ฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตร
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล
1. ประเมินพฤติกรรมการเรียนโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินจากผลงานและการนาเสนอ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1

เทคโนโลยีการผลิตพืช
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้า
เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เทคโนโลยีการผลิตป่าไม้เศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
เทคโนโลยีการจัดการดิน
พันธุ์และการขยายพันธุ์พืช
โภชนศาสตร์สัตว์
เทคโนโลยีของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
การจัดการฟาร์มแบบอัจฉริยะ
อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการ
เกษตร

2



2. ความรู้

3

1


















2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา
4 1
 
 


2

 


3






 


 

  





 




  

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสารและการ
ความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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รายวิชา

1.คุณธรรม
จริยธรรม
1

การอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช
เทคโนโลยีการจัดการพืชเศรษฐกิจ
การผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ระบบมาตรฐานทางการเกษตร
เกษตรกลวิธาน
หลักการส่งเสริมการเกษตร
ฝึกประสบการณ์

2







 

 

 

2. ความรู้

3

1

2

3

4

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

   
  

 






 

 


  



 
     



 

2


3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

 










 


 





 

 






       











