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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: 25481791107628
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Agriculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
: วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
: Bachelor of Science (Agriculture)
: B.Sc. (Agriculture)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
เกษตรผสมผสาน
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราเรียนในวิชาของหลักสูตรมี ทั้งที่
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตร 2558
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ/มหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register :
TQR) ภายในปีการศึกษา 2565
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ผู้ประกอบการ อาชีพอิสระ
8.2 พนักงานของรัฐ
8.3 พนักงานขององค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
8.4 พนักงานในมูลนิธิหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร เช่น โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โครงการหลวง ฯลฯ
8.5 นักภูมิทัศน์
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9. ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นางสาวชมดาว ขาจริง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
37703000xxxxx อาจารย์

เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ปร.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
37604002xxxxx อาจารย์
วท.ม. (พืชสวน)
วท.บ. (พืชศาสตร์-ไม้ผล)
38608000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (พืชศาสตร์)

นายทรงศักดิ์ ธรรมจารัส

3

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณสินธุ์

4

นายบุญชาติ คติวัฒน์

31306000xxxxx อาจารย์

5

นางสาวศิริวรรณ แดงฉ่า

37703005xxxxx อาจารย์

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง)

ปร.ด. (โรคพืช)
วท.ม. (พืชสวน)
วท.บ. (พืชศาสตร์-ไม้ผล)
วท.ด. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2554
2551
2549
2554
2547
2535
2532
3
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สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

2559
2551
2547
2551
2543
2539

4
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศ
และสถานการณ์โ ลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนาหลั ก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง แต่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมี
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทำให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก
ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับ ตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่ วงโซ่มูล ค่าการผลิ ตเกษตร และ
นวัตกรรมยังดำเนินการได้น้อย ทาให้ฐานการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทางด้านการผลิตการเกษตร ได้มีการมุ่งเน้นปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้ นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความ
ปลอดภัย ไม่ส่ ง ผลกระทบต่ อคุณ ภาพชี วิ ตของประชาชนและสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ การพัฒ นาระบบ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากินของเกษตรกร
ดังนั้ น การผลิ ตบั ณฑิตที่มีความรู้ แ ละทักษะทางการเกษตร เข้า ไปอยู่ภ าคการเกษตรหรืองานที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร จะช่วยในการยกระดับการผลิตของเกษตรกร และสร้างมูลค่าภาคการเกษตรที่สูงขึ้น
และช่วยประชากรที่อยู่ในภาคเกษตรให้อยู่ต่อไปได้และอยู่ได้ดีขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากสถานการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ของโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข่าวสาร สินค้า และการบริการอย่างเสรี ทาให้มีการแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น จึงทาให้มีการ
กระจายโอกาสการพั ฒ นาไม่ ทั่ ว ถึ ง มี ค วามแตกต่ า งของรายได้ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติสูงขึ้นทาให้เสื่อมโทรม และเกิดปัญหาสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ผลผลิตทางภาคการเกษตรลดลง สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม
และจริยธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นของประเทศ
ดังนั้นการวางแผนหลักสูตรจึงต้องให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีการทางานและการปรับตัวได้ดีกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง สร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ดีมี
คุณภาพ ซึ่งจะนาพาเกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจนได้
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มี
ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจการเกษตร
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการเกษตร จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒ นธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่มีคุ ณภาพ เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีที่คานึงถึงคุณภาพ จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม
ไทย โดยยังคงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ มีดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
2) หมวดวิ ช าเฉพาะด้ า น กลุ่ ม วิ ช าแกนเปิ ด สอนโดย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
จานวน 5 รายวิชา และคณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
5003402 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร 3 (2-2-5)
13.3 การบริหารจัดการ
บริห ารจั ดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่ว ยงานกลางในการทาหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม นำควำมรู้ สร้ำงสรรค์กำรเกษตร พร้อมเทคโนโลยี สู่สังคมที่ยั่งยืน
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ เป็ นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต เพื่อรองรับ
ควำมมั่งคงทำงอำหำรและพลังงำน (Food and energy security) ซึ่งเป็นรำกฐำนที่สำคัญในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และประเทศ และตอบสนองควำมต้องกำรตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560-2574) ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคกลำง แผนพัฒนำ
ภำคกลำงและพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหำนคร (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒ นำกลุ่ ม จัง หวั ด ภำคกลำงตอนล่ ำ ง
แผนกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 2 (พ.ศ. 2561-2565) แผนพัฒนำจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.
2561-2564) ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพชรบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี (พ.ศ. 2562-2566) และแผนกลยุทธ์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561-2565
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในด้ำนควำมเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ
2) เพื่อผลิ ตบั ณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะด้ำนกำรเกษตร และเทคโนโลยี สำมำรถ
ประกอบอำชีพและพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงยั่งยืน
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยำศำสตร - ติ ด ตำมประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ ำ ง - รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตร
บัณฑิต สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สม่ำเสมอ
- เอกสำรหลักสูตรที่ผ่ำนกำรปรับปรุง
ให้ มีมำตรฐำนไม่ต่ำกว่ำที่ สกอ. - พั ฒ นำหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กำหนด
มำตรฐำนระดับชำติ
ปรั บปรุงหลักสูตรเกษตรศำสตร์ - ติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงใน
- รำยงำนผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำร
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ด้ำน พ อ ใ จ ใ น ก ำ ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ก ำ ร
กำรเกษตร
ผู้ประกอบกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต
- ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมพึงพอใจใน
ด้ำนทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถใน
กำรทำงำนโดยเฉลี่ยในระดับดี
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียนกำร - สนับสนุนบุคลำกรในกำรพัฒนำ - ผ ล ง ำ น วิ จั ย ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ /
สอน วิจัยและบริกำรวิชำกำร ให้ ตนเองด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำร
นวัตกรรม
สอดคล้องกับกำรนำไปปฏิบัติงำน วิจัย และกำรบริกำรวิชำกำร
- รำยงำนผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง
จริง
- สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรสร้ ำ งงำนให้ พอใจในกำรเรียนกำรสอน และกำร
นักศึกษำระหว่ำงเรียน
ให้บริกำรทำงวิชำกำร
- ร้อยละกำรมีงำนทำของนักศึกษำ
- รำยงำนผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์
นักศึกษำ และผู้ประกอบกำร
พั ฒ นำสถำนที่ แ ละอุ ป กรณ์ ก ำร - ส ำรวจควำมต้ อ งกำรและจั ด ท ำ - รำยงำนผลกำรประเมิน
เรียน กำรสอนให้มีควำมทันสมั ย แผนจั ด หำงบประมำณสนั บ สนุ น ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ กำร - จ ำนวนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละครุ ภั ณ ฑ์
เรี ย นกำรสอนของนั ก ศึ ก ษำและ
สำหรับกำรเรียนกำรสอนที่เพิ่มขึ้น
อำจำรย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภ าค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม
2) การสาเร็จการศึกษา
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
(ข้อบังคับ ฯ พ.ศ. 2553, ภาคผนวก ช หมวด 10)
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คับ ว่ าด้ ว ยการจัด การศึก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 4)
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความสนใจในการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่อเนื่อง ต้องสาเร็จ
การศึกษาระดับ อนุ ป ริ ญญาหรื อเทีย บเท่า (และ/หรื อเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้ ว ยการจัดการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั กศึ กษาบางส่ ว นมี พื้ น ฐานความรู้ ด้ า นวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาษาอั ง กฤษ และ
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการใช้งานและการสื่อสาร
2.3.2 ปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน
2.3.3 ปัญหาการปรับตัวในการเรียน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา นักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ โดยจัดสอน
ปรับพื้นฐานในช่วงแรกเข้า และจัดกิจกรรมเสริมระหว่างการศึกษา
2.4.2 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีการจัดหาแหล่งทุน
สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการปรั บ ตั ว ในการเรี ย น โดยจั ด ให้ มี ก ารให้
คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2563
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
0
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
0
0
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
0
0
0
40
40
รวม
40
80
120
160
160
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
0
0
0
40
40
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2563
2564
2565
2566
2567
ค่าบารุงการศึกษา
960,000 1,920,000 2,880,000 3,840,000 3,840,000
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
120,000 240,000 360,000 480,000 480,000
รวมรายรับ
1,080,000 2,160,000 3,240,000 4,320,000 4,320,000
หมายเหตุ : ค่าบารุงการศึกษาค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร ที่ใช้ในการผลิตบั ณฑิตตามหลั กสูตรนี้ ประมาณ 24,000 บาท/คน/ปี เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ ประมาณ 3,000
บาท/คน/ปี
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2563

ก. งบดาเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รายจ่ายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการ
ผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้

ปีงบประมาณ
2564
2565

2566

2567

2,539,200
60,000
450,000
900,000
1,410,000

2,666,160 2,799,468 2,939,441 3,086,413
75,000
96,000 109,000 125,000
500,000 550,000 600,000 650,000
1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000
1,575,000 1,744,000 1,909,000 2,074,000

20,000
20,000
1,430,000
40

25,000
31,250
39,062
40,000
25,000
31,250
39,062
40,000
1,600,000 1,777,250 1,948,062 2,115,000
80
120
160
160

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จานวน 20,000 บาท/คน/ปี

หมายเหตุ : ใช้ง บประมาณ หมวดค่ าตอบแทน ค่ าใช้ ส อย ค่า วัส ดุ และค่า ครุ ภัณ ฑ์ ก ารศึ กษาของ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตรนี้
2.7 ระบบการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลอินเตอร์เน็ต
หมายเหตุ
1) บางรายวิชาในหลักสูตรถือเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนว
ปฏิบัติการกาหนดหน่วยกิต เช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา
2553 (

ผ

8)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
133 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12
หน่วยกิต
2) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
97
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
18
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
40
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
32
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical Thinking
หมายเหตุ
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสารเป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น ๆ

12
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2 และ
รายวิช า 2220201 ภาษาอัง กฤษในชีวิต ประจาวั น ให้ มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ
รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ
รายวิช า 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้ มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+
5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกาหนดปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based
โดยกาหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
วิธีการกาหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และหลักสูตรอื่น ๆ ทีใ่ ช้แนวปฏิบัติการกาหนดจานวนหน่วกิตในทานองเดียวกันนี้ ดังนี้
3 (1-2-6) หมายถึง
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
1 บรรยาย/ทฤษฏี = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและ
ให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี
1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิตและ
ให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจานวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ
จานวนชั่วโมงในวงเล็บเมื่อรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจานวนหน่วยกิต
รหัสวิชา
2810310
2221310
2310010
3310810

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Life Skills and Personal Development in a Dynamic World
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
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รหัสวิชา
2221210
2310020
2310030
2310410
2340310
3211110
3330010
3330020
3330030
3330110
3003110

รหัสวิชา
1810310
4400010
4410110
4420310
4430110

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
st
21 Century Skills for Living and Occupations
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6)
Sports for Health Development
โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
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รหัสวิชา
4430120
4520110
4520120
4830110
5600010
6510410
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010

รหัสวิชา
4011105
4021105
4031105
4032201

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and International cooking
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for Local Development
จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
ชื่อวิชา
ฟิสิกส์พื้นฐาน
Fundamental of Physics
เคมีพื้นฐาน
Fundamental of Chemistry
ชีววิทยาพื้นฐาน
Fundamental Biology
จุลชีววิทยา
Microbiology
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หน่วยกิต
18
หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
3 (2-3-4)
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
4052101 สถิติวิเคราะห์ 1
3 (2-2-5)
Statistical Analysis 1
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
Fundamental of Genetics for Agriculture
รหัสวิชา
5001102
5001201
5002503
5003402
5003501
5003901
5004902
5004903
5011102
5031501
5033502
5041601
5082101
5122101

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
40
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักพืชศาสตร์
3 (2-3-4)
Principles of Plant Science
ระบบการเกษตร
3 (2-3-4)
Agricultural System
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเกษตร
3 (3-0-6)
English for Agricultural Skills
การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Agricultural Business Planning for Entrepreneurs
ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Instrument and Smart Device Control System
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
3 (2-2-5)
Experimental Design and Statistical Data Analysis in Agriculture
สัมมนาทางการเกษตร
1 (0-3-0)
Seminar in Agriculture
ปัญหาพิเศษทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Special Problems in Agriculture
ปฐพีวิทยา
3 (2-2-5)
Soil Science
หลักการขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-4)
Principles of Plant Propagation
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-2-5)
Plant Growth Regulators
หลักการผลิตสัตว์
3 (2-2-5)
Principles of Animal Production
ศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด
3 (2-2-5)
Plant Pests and Theirs Control
งานช่างเกษตรเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Principles of Farm Mechanics
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รหัสวิชา
5003202
5003301
5003303
5003904
5012401
5022101
5032201
5032202
5033203
5033301
5033401
5033402
5034503
5034504
5041201
5041301
5042101
5061501

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า
32
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
3 (2-2-5)
Good Agricultural Practice and Organic Agriculture
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-2-5)
Principles of Plant Breeding
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-4)
Seed Technology
โครงการทางการเกษตร
3 (0-6-3)
Agricultural Project
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารปรับปรุงดิน
3 (2-2-5)
Soil Fertility and Soil Conditioner
พืชเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Plants
การผลิตผัก
3 (2-2-5)
Vegetable Production
การผลิตเห็ด
3 (2-3-4)
Mushroom Production
การปลูกพืชไร้ดิน
3 (2-2-5)
Soilless Culture
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-2-5)
Floriculture and Ornamental Plants Production
การผลิตไม้ผล
3 (2-2-5)
Fruit crops Production
การจัดการสวนไม้ผล
3 (2-2-5)
Orchard management
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
3 (2-3-4)
Plant Tissue Culture for Agriculture
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-2-5)
Postharvest Technology
การผลิตสัตว์เล็ก
3 (2-2-5)
Small Animal production
การผลิตสัตว์ใหญ่
3 (2-2-5)
Livestock Production
การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-2-5)
Poultry Production
หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Fisheries and Aquaculture
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
5074308 หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร
3 (2-3-4)
Principles of Food Preservation and Food Processing
5093101 การจัดภูมิทัศน์
3 (2-3-4)
Landscape Design
5113401 ระบบน้าเพื่อการเกษตร
3 (2-3-4)
Water System for Agriculture
รหัสวิชา
5002801
5004803
5003804
5004805

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
1 (100)
Pre-Field Experience in Agriculture
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
6 (600)
Field Experience in Agriculture
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (100)
Pre-co-operative Education
สหกิจศึกษา
6 (600)
Co-operative Education

หมายเหตุ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 5002801 และ 5004803
นักศึกษาที่เรียนสหกิจศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 5003804 และ 5004805
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้ เ ลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลั กสู ตรมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากั บ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
1) แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2220200
------------------4021105

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมีพื้นฐาน

5001102 หลักพืชศาสตร์
5011102 ปฐพีวิทยา
5041601 หลักการผลิตสัตว์
รวม

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

0
3
3
3

1
1
1
2

3
3
3
18

2
2
2
11

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
6
2
6
2
6
3
4
3
2
2
16

4
5
5
36

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)

รหัสวิชา
2220201
------------------4031105

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชีววิทยาพื้นฐาน

5001201 ระบบการเกษตร
5031501 หลักการขยายพันธุ์พืช
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

3
3
3
3

1
1
1
2

3
3
18

2
2
9

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
6
2
6
2
6
3
4
3
3
15

4
4
30
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
6
2
6
2
5

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
---------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

3
3
3

1
1
2

5122101 งานช่างเกษตรเบื้องต้น

3

2

2

5

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

3
3
18

2
2
10

2
2
12

5
5
32

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 22

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
6
3
4
2
5
2
5

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วย
กิต

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)
เฉพาะด้าน
(วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ)

2220203
4032201
4052101
5082101

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
จุลชีววิทยา
สถิติวิเคราะห์ 1
ศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด

3
3
3
3

1
2
2
2

3
3
1

2
2
0

2
2
100

5
5
0

19

11

13
(100)

30

---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก
---------- กลุม่ วิชาชีพเลือก
5002801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24 (100)

ทฤษฎี
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
6
2
6
3
4

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

---------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
---------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน

3
3
3

1
1
2

5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์
อัจฉริยะทางการเกษตร
5003901 การวางแผนการทดลองและการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร
---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก
---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม

3

2

2

5

3

2

2

5

3
3
21

2
2
12

2
2
15

5
5
36

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 27
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5002503 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเกษตร
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับ
ผู้ประกอบการ
5033502 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก
---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก
---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

3
3

3
2

3
3
3
3
18

2
2
2
2
13

ศึกษา
ปฎิบัติ ด้วย
ตนเอง
0
6
2
5
2
2
2
2
10

5
5
5
5
31
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)

5004902
5004903
-------------------------------------

สัมมนาทางการเกษตร
ปัญหาพิเศษ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

เลือกเสรี

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

1
3
3
3
3
3
16

0
2
2
2
2
2
10

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
3
0
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
13
25

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5004803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์
รวม
ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา = 600

หมายเหตุ รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

6

0

6

0

ศึกษา
ปฎิบัติ ด้วย
ตนเอง
600
0

600

0
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2) แบบสหกิจศึกษา
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2220200
2220510
2221310
4021105

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
เคมีพื้นฐาน

5001102 หลักพืชศาสตร์
5011102 ปฐพีวิทยา
5041601 หลักการผลิตสัตว์
รวม

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

0
3
3
3

0
1
1
2

3
3
3
18

2
2
2
10

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
0
0
2
6
2
6
3
4
3
2
2
14

4
5
5
30

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)

รหัสวิชา
2220201
------------------4031105

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชีววิทยาพื้นฐาน

5001201 ระบบการเกษตร
5031501 หลักการขยายพันธุ์พืช
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 24

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

3
3
3
3

1
1
1
2

3
3
18

2
2
9

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
6
2
6
2
6
3
4
3
3
15

4
4
30
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
6
2
6
2
5

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
---------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร

3
3
3

1
1
2

5122101 งานช่างเกษตรเบื้องต้น

3

2

2

5

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

3
3
18

2
2
10

2
2
12

5
5
32

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 22

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วย
กิต

ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)

2220203
4032201
4052101
5082101

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
จุลชีววิทยา
สถิติวิเคราะห์ 1
ศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด

3
3
3
3

1
2
2
2

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

กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก

3
3
3
21

2
2
2
13

รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 28

ทฤษฎี

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
6
3
4
2
5
2
5
2
2
2
15

5
5
5
35

24
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะด้าน
(วิชาแกน)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)
เฉพาะด้าน
(วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ)

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
2
6
2
6
3
4

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

---------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
---------- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน

3
3
3

1
1
2

5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์
อัจฉริยะทางการเกษตร
5003901 การวางแผนการทดลองและการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร
---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

1

0

100

0

19

10

13
(100)

31

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5003804 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23 (100)
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5002503 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเกษตร
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับ
ผู้ประกอบการ
5033502 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก
---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก
---------- กลุ่มวิชาชีพเลือก
รวม
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

3
3

3
2

3
3
3
3
18

2
2
2
2
13

ศึกษา
ปฎิบัติ ด้วย
ตนเอง
0
6
3
4
2
2
2
2
10

5
5
5
5
31

25
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เฉพาะด้าน
(วิชาชีพบังคับ)
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพเลือก)

5004902
5004805
-------------------------------------

สัมมนาทางการเกษตร
ปัญหาพิเศษ
กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

เลือกเสรี

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

1
3
3
3
3
3
16

0
2
2
2
2
2
10

ศึกษา
ปฏิบัติ ด้วย
ตนเอง
3
0
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
13
25

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5004805 สหกิจศึกษา

รวม
ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา = 600
หมายเหตุ รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงใน ภาคผนวก ก

หน่วย
กิต

ทฤษฎี

6

0

ศึกษา
ปฎิบัติ ด้วย
ตนเอง
600
0

6

0

600

0
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3.2 ชื่อ – นามสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาระงานสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวศิริวรรณ แดงฉ่า

อาจารย์

3

นางสาวชมดาว ขาจริง

อาจารย์

4

นายทรงศักดิ์ ธรรมจารัส

อาจารย์

5

นายบุญชาติ คติวัฒน์

อาจารย์

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (พืชศาสตร์)
วท.ด. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ปร.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (พืชสวน)
วท.บ. (พืชศาสตร์ - ไม้ผล)
ปร.ด. (โรคพืช)
วท.ม. (พืชสวน)
วท.บ. (พืชศาสตร์-ไม้ผล)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี พ.ศ. ที่จบ
2535
2532
2551
2543
2539
2554
2551
2549
2554
2547
2559
2551
2547

2563

2564

2565

2566

26

26

26

26

27

27

27

27

30

30

30

30

30

30

30

30

28

28

28

28

26

1

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

1

นางสาวนันท์นภัส สุวรรณสินธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวศิริวรรณ แดงฉ่า

อาจารย์

3

นางสาวชมดาว ขาจริง

อาจารย์

นายทรงศักดิ์ ธรรมจารัส

อาจารย์

5

นายบุญชาติ คติวัฒน์

อาจารย์

6
7

นายดารงศักดิ์ อาลัย
นางสาวทวิรัตน์ ก้อนเครือ

อาจารย์
อาจารย์

วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ (พืชศาสตร์)
วท.ด. (พืชสวน)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ปร.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (พืชสวน)
วท.บ. (พืชศาสตร์-ไม้ผล)
ปร.ด. (โรคพืช)
วท.ม. (พืชสวน)
วท.บ. (พืชศาสตร์-ไม้ผล)
ปร.ด. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร)
วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (เกษตรศาตร์)
วท.บ. (สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี พ.ศ.
ที่จบ
2535
2532
2551
2543
2539
2554
2551
2549
2555
2547
2559
2551
2547
2555
2550
2545
2553
2549

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2563

2564

2565

2566

26

26

26

26

27

27

27

27

30

30

30

30

30

30

30

30

28

28

28

28

3

3

3

3

4

4

4

4

27

4

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.
ที่จบ

นางสาวสารวย มะลิถอด

อาจารย์

วท.ม. (สัตวศาสตร์)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

2549
2545

9

นางสาววนิดา มากศิริ

อาจารย์

ปร.ด. (สัตวศาสตร์)
วท.ม. (สรีรวิทยา)
วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ปร.ด.(เพาะเลีย้ งสัตว์น้า)
วท.ม. (เพาะเลีย้ งสัตว์น้า)
วท.บ. (ประมง)
วท.ม. (เพาะเลีย้ งสัตว์น้า)
วท.บ. (ประมง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2559
2547
2543
2552
2546
2543
2545
2542

ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและ
โภชนศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2550
2545
2542
2544

10

นางสาวรุ่งกานต์ กล้าหาญ

อาจารย์

11

นางจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

อาจารย์

12

นางสาวกิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา

อาจารย์

13

นางสาวบาเพ็ญ นิ่มเขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2536

2563

2564

2565

2566

6

6

6

6

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

8

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1
2
3

ชื่อ – นามสกุล
นางวรรณา กอวัฒนาวรานนท์
นายรัตนพงศ์ นิ่มวาด
ว่าที่ร้อยตรี เรืองเดช โพธิ์เอี่ยม

ตาแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการบานาญ
วท.ม. (เกษตรศาสตร์-ครุศาสตร์เกษตร)
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร)
เกษตรกร/รับราชการเป็นสารวัตรกานัน
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ธุรกิจด้านการเกษตรและการส่งออก
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ. ที่
จบ

ภาระงานสอน (ชั่วโมง/ปีการศึกษา)
2563

2564

2565

2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526
2524

4

4

4

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2559

4

4

4

4

สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

2548

4

4

4

4

29

30
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ผลสัมฤทธิ์ในผลการเรียนรู้ประสบการณ์
ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาในการแก้ปัญหาทางานได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรม และจรรยาบรรณขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5) มีความกล้าแสดงออก สานึกรับผิดชอบ และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
1) ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 1 และ 2 ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการเกษตร
2) ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 3 ฝึกทักษะเฉพาะด้านภายในสถานศึกษา
4) ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษา
1
2

1-2

1-2
2

1. ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรทั่วไป
2. ฝึกทักษะด้านการปลูกพืช
3. ฝึกทักษะด้านการขยายพันธุ์พืช
4. ฝึกทักษะด้านการดูแลรักษาพืช

1





ชั้นปีที่
2
3





5. ฝึกทักษะด้านงานช่างเกษตรเบื้องต้น





ทักษะ

6. ฝึกทักษะด้านวัสดุปลูกและปุ๋ยหมัก
7. ฝึกทักษะด้านการเพาะเห็ด
8. ฝึกทักษะด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางการเกษตร
9. ฝึกทักษะพื้นฐานด้านภูมิทัศน์
10. ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการจัดการงาน
เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษา








4
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึก ษาค้ น คว้ า ท าการทดลอง และรายงานผลจากการทดลองด้ า นต่ า ง ๆ หรื อ ดาเนิน การวิ จั ย
เชิงปริมาณ และคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางเกษตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั กศึก ษามีค วามรู้ ความเข้า ใจในกระบวนการวิ จัย สามารถทาวิจั ยเบื้องต้ น และเขี ยนรายงาน
ผลการวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
5.3 ช่วงเวลา ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 3
5.4 จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ และผู้ประกอบการเป็น ที่ปรึกษาโครงการ หรืองานวิจัย ให้นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
2) มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
3) อาจารย์ ที่ป รึ กษาและผู้ ป ระกอบการให้ คาปรึกษาในการเลือกหั ว ข้อและกระบวนการศึกษา
ค้นคว้า
4) มีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา หรือใช้สถานการณ์จริงจากพื้นที่มาเป็นโจทย์
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้า และผลสาเร็จของโครงงาน หรืองานวิจัย โดยจัดสอบด้วยการ
นาเสนอรูปแบบบรรยาย ที่มกี รรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม อดทน รั บ ผิ ด ชอบ - ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส อ ดแ ท ร ก ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
ต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญา
และข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลการใช้ เ ทคโนโลยี ใ น
การพั ฒ นาสั ง คมที่ ถูก ต้อ ง นอกจากนี้ อาจมี
การจั ด ค่ า ยพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี
โอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามา
2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎี - รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพื้นฐานของ
และภาคปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถประยุกต์ได้
ศาสตร์ แ ละสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด
ศึกษาต่อในระดับสูง
โครงงาน และกรณี ศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจ
การประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
- รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
พื้นฐานในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการ
ของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
4) คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้ - รายวิชาควรมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา
5) มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ
- โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ
การบริหารจัดการและทางานเป็นหมู่คณะ
ควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ
6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
- การมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
รวบรวมความรู้ นาเสนอในชั้นเรียน และมี
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้
7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ
- มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและปฏิบัติ
ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัย
รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้าน มีดังนี้
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง
จิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เ หมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ
ค้นพบ
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี
ที่เป็นพื้นฐานชีวิต
2) มี ค วามรอบรู้ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการในวิ ช าที่ ศึ ก ษา และน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมและการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง
6) การสอนผ่ านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
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4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ
จริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงาน
ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้น คว้ าจากสื่ อที่ห ลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์
สังเคราะห์ทารายงาน
4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2) สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวกแก่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กร
อย่างเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
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4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น ภายในกรอบแห่งสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกาจัด
ผลลั พธ์ รู้ วิธี การตรวจสอบความน่าเชื่ อถือตระหนัก ถึงประเด็นความปลอดภั ย
ออนไลน์การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่
เป็นประโยชน์บ นอุปกรณ์ ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ ต และนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนา
และสามารถทดลองทาได้
4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟั ง การ
เขียน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล น าไปประยุก ต์ ใ ช้ใ นการด าเนิ น ชี วิต และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถติ ดตามความก้า วหน้ าทางเทคโนโลยี นวัต กรรม และสถานการณ์โ ลก
ปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1) สอนโดยการกาหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อ ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกต์
ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต อดทน จิต
สาธารณะ
3) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
4) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม ตลอดจนสามารถทางานเป็นทีม
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) ให้ความสาคัญในการมีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และกาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการทากิจกรรม
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
6) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
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3) ประเมินจากความพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) การประเมินตนเองของนักศึกษา
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ นสาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น การบริ ห ารจั ด การ
การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
3) มีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้าน
การเกษตร สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
4) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5) สามารถประเมินศักยภาพ และแนวทางเพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลั กทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์
ความรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติม และการนาเสนอผลการศึกษา
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5) การจัดกิจกรรมโครงการการฝึกทักษะวิชาชีพ
6) ฝึกการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
7) การศึกษาประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ
2) การทดสอบย่อย
3) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
4) ประเมินจากความสนใจและรายงานผลการศึกษาดูงาน
5) ประเมิ น จากกิ จ กรรมโครงการการฝึ ก ทั ก ษะวิ ช าชี พ และการปฏิ บั ติ ง านใน
สถานการณ์จริง
6) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
7) การประเมินตนเองของนักศึกษา
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3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็นหรือ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการสืบค้น จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัย เช่นการทาปัญหาพิเศษฯ
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึก
ปฏิบัติจริง
2) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการฝึกภาคปฏิบัติ
3) ประเมินจากทักษะการศึกษาค้นคว้า ผลงานและการรายงาน
4) ประเมินจากกระบวนการและผลการวิจัย
5) การประเมินตนเองของนักศึกษา
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว บุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้ งในบทบาทของผู้นา และในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางานได้
3) เป็นผู้นา หรือเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการ
เป็นผู้นา และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
2) ให้ ค าแนะน าในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมคณะ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ค วาม
รับผิดชอบ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม
3) ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
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5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ร่วมทีมที่ดี
3) พิจารณาจากการจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกับผู้อื่น
5) การประเมินตนเองของนักศึกษา
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ ด้า นทักษะในการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิต ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ในการแก้ไขปัญหาได้
2) สามารถสรุปประเด็น เพื่อสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
3) สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่ งสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติ
4) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลสารสนเทศ และให้ความสาคัญกับการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล
3) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานาเสนอใน
รูปแบบที่เหมาะสม
4) การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ผลงาน
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2) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
4) การประเมินตนเองของนักศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่สาคัญต่อการดารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.4 มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
2.2 มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามาประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3.3 สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3.4 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา
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4. ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ
ของกลุ่ม ทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.5 มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
4.6 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
5. ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อกาจัด
ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์
การปกป้องข้อมูล และภาพลักษณ์ส่วนตน
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ต และนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะนาและ
สามารถทดลองทาได้
5.4 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5.5 สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร


















































2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน



















































2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป



















































2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ



















































2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



















































2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ



















































2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์























































































































































กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2810310 นันทนาการในชีวิตประจาวัน
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลก
พลวัต
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร











































































































































































































































































































2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย



















































3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล



















































3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน



















































3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่



















































กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนใน
โลกปัจจุบัน
2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6


















































3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
4003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์





































































































1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ



















































4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และ



















































4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว



















































4420310 เคมีในชีวิตประจาวัน



















































4430110 คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ



















































4430120 การคิดและการตัดสินใจ
4520110 การทาอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติ
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3330030 ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม

46

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()
1. คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบ
ธุรกิจ
4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ



































































































5600010 เกษตรในชีวิตประจาวัน
6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัด
พลังงาน
6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
6840110 จิตสานึกและวินัยจราจร
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลก
พลวัต
7003120 ทักษะการคิด













































































































































































































































































































8710010 ชีวิตและสุขภาพ
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต อดทน จิตสาธารณะ
1.3 วินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
1.4 มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม ตลอดจนสามารถทางานเป็นทีม
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2.2 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการ การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น
2.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้
2.4 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.5 สามารถประเมินศักยภาพ และแนวทางเพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็นหรือปัญหาที่
เกี่ยวข้อง
3.2 มีความสามารถในการสืบค้น จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคล และงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในบทบาทของผู้นา และในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทางานได้
4.3 สามารถเป็นผู้นา หรือเป็นผู้ริเริ่มในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรีย นรู้ของตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และนาเสนอข้อมูล ในการแก้ไขปัญหาได้
5.2 สามารถสรุปประเด็น เพื่อสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม
5.3 สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งสารสนเทศทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และนานาชาติ
5.4 สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5









































































































































































































































































หมวดวิชาเฉพาะด้าน
48

กลุ่มวิชาแกน
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
4021105 เคมีพื้นฐาน
4031105 ชีววิทยาพื้นฐาน
4032201 จุลชีววิทยา
4052101 สถิติวิเคราะห์ 1
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อ
การเกษตร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5
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กลุ่มวิชาชีพบังคับ
5001102 หลักพืชศาสตร์
5001201 ระบบการเกษตร
5002503 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะ
การเกษตร
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตร
สาหรับผู้ประกอบการ
5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือ
และอุปกรณ์อัจฉริยะ
ทางการเกษตร
5003901 การวางแผนการทดลอง
และการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร
5004902 สัมมนาทางการเกษตร
5004903 ปัญหาพิเศษทาง
การเกษตร
5011102 ปฐพีวิทยา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5
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กลุ่มวิชาชีพบังคับ
5031501 หลักการขยายพันธุ์พืช
5033502 สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช
5041601 หลักการผลิตสัตว์
5082101 ศัตรูพืชและการป้องกัน
กาจัด
5122101 งานช่างเกษตรเบื้องต้น

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและความ
การสื่อสาร และเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
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กลุ่มวิชาชีพเลือก
5003202 เกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย์
5003301 หลักการปรับปรุงพันธุ์
พืช
5003303 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
5003401 การจัดการธุรกิจเกษตร
5003904 โครงการทางการเกษตร
5012401 ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินและสารปรับปรุงดิน
5022101 พืชเศรษฐกิจ
5032201 การผลิตผัก
5032202 การผลิตเห็ด
5033203 การปลูกพืชไร้ดิน
5033301 การผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ
5033401 การผลิตไม้ผล

3. ทักษะทาง
ปัญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1 5.2

5.3

5.4

5.5





































































































































  

  

    

  

    

  

 

    

     



      































































































































































































































52

กลุ่มวิชาชีพเลือก
5033402 การจัดการสวนไม้ผล
5034503 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ของพืชเพื่อการเกษตร
5034504 วิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยว
5041201 การผลิตสัตว์เล็ก
5041301 การผลิตสัตว์ใหญ่
5042101 การผลิตสัตว์ปีก
5061501 หลักการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
5074308 หลักการถนอมและแปร
รูปอาหาร
5093101 การจัดภูมิทัศน์
5113401 ระบบน้าเพื่อการเกษตร

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
53

5002801 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเกษตรศาสตร์
5004803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เกษตรศาสตร์
5003804 เตรียมความพร้อม
สหกิจศึกษา
5004805 สหกิจศึกษา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ย การจั ด การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 7)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ก าหนดขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารทวนสอบ
ระยะเวลาการดาเนิ นการทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการ
รายงานผลการทวนสอบ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึ กปฏิบัติ งาน โครงงาน และ/หรื อ
ปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับ
ตรงกับงานที่ทา ทักษะความสามารถที่เรียนนาไปใช้ได้กับงานที่ทา ความมั่นใจของบัณฑิต
ในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถ
นาไปประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลั กสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ
เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
(ภาคผนวก ช หมวด 10) ข้อ 43 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. มีความประพฤติดี
2. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมิน
5. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
6. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
7. สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอก
เวลาปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีอาจารย์พี่เลี้ยงให้คาแนะนาและคาปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ
2) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มี ความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
3) ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การสอนและ
การวิจั ยอย่ างต่อเนื่องโดยผ่ านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) มีการกระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอ
2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
3) การส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
องค์ความรู้และจรรยาบรรณ
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ทางานบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน
2.3 การส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพเกษตรศาสตร์
1) มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนในการทาวิจัย หรือส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับทุนวิจัยจาก
ภายนอก
2) มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการผ่านการทางานด้านการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน ท้องถิ่น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการควบคุ ม ก ากั บ มาตรฐานจะพิ จ ารณาจากการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การดาเนินการ
มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 5 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และต้อง
ประจ าอยู่ ใ นหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วย
หลักสูตร
ศาสตราจารย์และต้ องมีผ ลงานทางวิช าการที่ไม่ใช่ส่ ว นของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ต้องไม่เกิน 5 ปี โดยต้องดาเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จและ
ระยะเวลาที่กาหนด
เสนอขออนุ มั ติ ค วามเห็ น ชอบโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
4. การดาเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามตัว บ่ ง ชี้ ดาเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 ครบทั้ง 5 ข้อ
การด าเนิ น เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. บัณฑิต
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ในหลั ก สู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานทา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
การดาเนินการ
1 . คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
แห่งชาติ
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เกณฑ์การประเมิน
การดาเนินการ
2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ นั บ จ า น ว น บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ งา น ท า ห รื อป ร ะ ก อ บ อา ชี พ อิ ส ร ะ
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี และค านวณร้ อ ยละของบั ณ ฑิต ที่ มี ง านทาเที ย บกั บ
ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
3. นักศึกษา
ความสาเร็จของการจัดการศึกษาที่สาคัญปัจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ต้องให้ความสาคัญกับการรับหรือ
คัด เลื อ กนั ก ศึก ษาเข้า ศึ กษาในหลั ก สู ต ร ต้ องเป็น ระบบที่ ส ามารถคัด เลื อ กนั ก ศึก ษาที่ มีคุ ณ สมบั ติแ ละ
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม
ทางการเรี ย นและมี กิจ กรรมการพัฒ นาในรู ปแบบต่ างๆ เพื่อ ให้ นั กศึ กษามี ค วามรู้ ความสามารถตาม
หลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เกณฑ์การประเมิน
1. การรับนักศึกษา

2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

3. ผลที่เกิดกับนักศึกษา

การดาเนินการ
มีการกาหนดคุณสมบัติของนั กศึกษาที่รับเข้าศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร มีเกณฑ์ที่และเครื่องมือใช้ในการ
คัดเลือกหรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี ความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนและมีเวลา
เรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
1. ในช่วงปีแรกของการศึกษา มีกลไกในการพัฒนาความรู้ พื้นฐาน
การเตรี ย มความพร้ อ มทางการเรี ย นแก่ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการเรี ย นรู้ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
อัตราการออกกลางคันน้อย
2. มี ก ารจัด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความเป็ นพลเมื อ งดีที่ มี จิ ต ส านึ ก
สาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
3. มี ร ะบบการดู แ ลให้ ค าปรึ ก ษาและระบบการป้ อ งกั น หรื อ
การบริหารจัดการความเสี่ ยงของนักศึกษา ส่ งเสริมและเผยแพร่
ผลงานวิชาการของนักศึกษา
นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในหลักสูตรสูง อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อหลั กสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา

4. อาจารย์
ปัจจัยที่สาคัญของการผลิตบัณฑิต คือ อาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมให้อาจารย์มี
ความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพต้องมีก ารกาหนดนโยบาย แผนระยะยาวและกิจกรรม
การดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์

2. คุณภาพของอาจารย์

3. ผลที่เกิดกับอาจารย์

การดาเนินการ
1. ระบบการรับอาจารย์
มีการกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย มีกลไก
ในการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส
2. ระบบการบริหารอาจารย์
มีการกาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณ สมบั ติ ทั้ ง เชิง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพที่ เ ป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและ
กิจกรรมการดาเนินงาน ตลอดจนการกากับดูแลและการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์
1. ร้ อ ยละของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
2. ร้อ ยละของอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตรที่ ด ารงต าแหน่ ง
ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3. ค่ า ร้อ ยละผลรวมถ่ว งน้าหนัก ของผลงานทางวิช าการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
มี อั ต ราก าลั ง ของอาจารย์ ใ ห้ มี จ านวนเหมาะสมกั บ จ านวน
นักศึ กษาที่รับเข้าในหลั กสู ตร อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สู ง
และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ 1) สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน และ 3) การประเมินผู้เรียน โดย
มีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินและการดาเนินการ ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
1. สาระรายวิชาในหลักสูตร

การดาเนินการ
มี ก ารควบคุ ม ก ากั บ การจั ด ท ารายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ มี เ นื้ อ หาที่
ทันสมั ย ก้ าวทัน ความก้าวหน้าทางวิท ยาการที่เ ปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา
บังคับ และวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสาคัญ โดยสนองความ
ต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 1. มี ก ารวางระบบผู้ ส อนแต่ ล ะรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้
จัดการเรียนการสอน
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่
ทั น สมั ย ของอาจารย์ ที่ ม อบหมายให้ ส อนวิ ช านั้ น ๆ เพื่ อ ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ความรู้ ประสบการณ์ แ ละได้ รั บ การพั ฒ นา
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ความสามารถจากผู้รู้จริง
2. มีกระบวนการการกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ 4
3. มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ก ารบู ร ณาการกั บ การวิ จั ย
การบริ ก ารวิ ช าการทางสั ง คมและการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
3. การประเมินผู้เรียน
มีระบบการประเมินที่มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิ น เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ที่มี คุ ณ ภาพและวิ ธี ก ารให้ เ กรดที่
สะท้ อนผลการเรี ยนรู้ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม มีก ารก ากั บให้ มี การ
ประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้
วิ ธี ก ารประเมิ น ที่ ห ลากหลาย ให้ ผ ลการประเมิ น ที่ ส ะท้ อ น
ความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่ งความเป็นจริงและ
มีวิ ธี การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ (feedback) ที่ ท าให้ นั กศึ ก ษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้
4. ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชี้การดาเนินงานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏใน มคอ.2
แห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนมี ห ลายประการ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มทางกายภาพ เช่ น ห้ อ งเรี ย น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ พั ก ของนั ก ศึ ก ษา เป็ น ต้ น และความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.1 การบริหารงบประมาณ
เกณฑ์การประเมินผล
มีแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อ
จั ด ซื้ อ ต ารา สื่ อ การเรี ย นการสอน
โสตทั ศ นู ป กรณ์ และวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
ก า ร ส อ น ใ น ชั้ น เ รี ย น แ ล ะ ส ร้ า ง
สภาพแวดล้ อ มให้ เ หมาะสมกั บ การ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

การดาเนินการ
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และ
เ งิ น ร า ย ไ ด้ เ พื่ อ จั ด ซื้ อ ต า ร า สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุน
การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นและสร้ า งภาพแวดล้ อ มให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 สถานที่
ลาดับ
อาคารสถานที่
1
อาคาร 19
2
แปลงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

จานวน
4 ห้อง
1 แปลง

6.2.2 อุปกรณ์การสอน
ลาดับ

ชื่ออุปกรณ์

1
2
3
4

โรงเรือนปลูกพืช
โรงเรือนเพาะเห็ด
แปลงปลูกพืช
โต๊ะปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องพืชศาสตร์
ปฐพีวิทยา ช่างเกษตร โรคพืช เมล็ดพันธุ์
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เตรียมอาหาร
และอุปกรณ์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ตู้ดูดควันพิษ
ตู้ย้ายเนื้อเยื่อพืช
ตู้เขี่ยเชื้อเห็ด
หม้อนึ่งความดัน (Autoclave)
ตู้อบ (Dry oven)
ตู้อบความร้อน (Hot air oven)
ตู้เพาะเมล็ดพันธุ์
เครื่องวัดค่าความชื้นเมล็ดพันธุ์
เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องเขย่าแบบอุณหภูมิห้อง
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter)
กล้องจุลทรรศน์ (Light microscope)
กล้องจุลทรรศน์ Stereoscopic microscope
แผงควบคุมการไหลของอากาศ (Flow board)
ตู้เย็น
ตู้เย็นแนวตั้ง (ตู้แช่)
ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส (Freezer)
ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส (Deep Freezer)
เครื่องชั่ง 1 และ 2 ตาแหน่ง
เครื่องชั่ง 3 และ 4 ตาแหน่ง

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บริหารจัดการ บริหารจัดการด้าน
หน่วยนับ
งานสานักงาน การเรียนการสอน
6 หลัง

1 หลัง

2 แปลง

6 ชุด



8 ห้อง






















3 ตู้
10 ตู้
2 ตู้
3 หม้อ
1 ตู้
3 ตู้
1 ตู้
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
13 ตัว
3 ตัว
2 แผง
3 ตู้
1 ตู้
1 เครื่อง
1 เครื่อง
3 เครื่อง
3 เครื่อง
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
เกณฑ์การประเมินผล
การดาเนินการ
1. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียน การ 1. อาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอน
สอนและจานวนนักศึกษา
2. มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียน การ 2. สื่อคอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน
สอนและจานวนนักศึกษา
3. มี จ า น ว น เ ครื่ อ ง มั ล ติ มี เ ดี ยโ ป ร เ จ ค เ ต อ ร์ 3. สื่อการเรียนการสอน
คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งถ่ า ยทอดภาพ 3 มิ ติ และ
กระดานอัจฉริยะและคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
เพียงพอต่อจานวนห้องเรียนและนักศึกษา
4. มี จ านวนหนั ง สื อ ต าราเพี ย งพอกั บ จ านวน 4. หนังสือห้องสมุด
นักศึกษา
5 . มี ก า ร สื บ ค้ น ผ่ า น ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล โ ด ย มี 5. การสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล โดยมี ส านั ก วิ ท ย
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารส นเทศ บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการยืม ให้ บ ริ ก ารยื ม -คื น หนั ง สื อ ต ารา และเอกสารทาง คืนหนังสือ ตารา และเอกสารทางวิชาการด้าน
วิ ช าการด้ า นการศึ ก ษา รวมถึ ง ฐานข้ อ มู ล ที่ จ ะให้ การศึกษา รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
สืบค้น
6. มีสถานประกอบการของรัฐและเอกชนสาหรับการ 6. หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ รั บ การฝึ ก
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ เพี ย งพอตามจ านวน ประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา
7. มีห้องประจาหลักสูตร
7. จัดให้มีห้องประจาหลักสูตร
8 . มี ห้ อ ง ส มุ ด ค ณ ะ / พื้ น ที่ ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร 8. จัดให้มีห้ องสมุดคณะ/พื้นที่ในการให้บริการ
หนังสือวารสาร เกี่ยวกับสาขา
หนังสือวารสารเกี่ยวกับสาขา
9. มี พื้ นที่ ส่ ง เส ริ ม กิ จ กรร มก าร เรี ยน รู้ เช่ น 9. จั ด พื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เช่ น
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เว็ บ ไซต์ บอร์ ดประชาสั ม พั น ธ์ มุ ม แลกเปลี่ ย น
ทางวิชาการ การให้คาปรึกษา
เรียนรู้ทางวิชาการ การให้คาปรึกษา
10. มีก ารจั ด สรรคอมพิ ว เตอร์ อิ น เทอร์ เ น็ต และ 10. จัดสรรคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และระบบ
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการ อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนเพียงพอตามจานวนนักศึกษา
สอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ประกอบด้วย สถานที่ อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน หน่ว ยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ระบบอินเตอร์เนตและสาธารณูปโภคต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1 – 5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1 2 3 4 5
(1) อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
    
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่ สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/     
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่     
ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
    
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จั ดท ารายงานผลการดาเนิ น การของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7
    
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่     
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒ นา/ปรั บ ปรุ งการจั ดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ นการด าเนิน งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

-

   

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
    
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
    
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ การพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
 
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ในระหว่างภาคเรียน ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรียน การอภิปราย การตอบคาถาม การทดสอบย่อย ฯลฯ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาดาเนินการโดยการ
ทาแบบสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนทุกภาคการศึกษา และวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนาไปปรับปรุง
กลยุทธ์การสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยจัดทาแบบสารวจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะแต่ละด้าน และความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน คุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัช นีบ่งชี้ผ ลการดาเนินงานที่ระบุใ นหมวดที่ 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้
กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิช า ทาได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการประชุม
ผู้ บ ริ ห ารคณะ อาจารย์ ผู้ ส อน อาจารย์ ประจาหลั ก สู ตร และนักศึ กษา เพื่อทราบปัญหาในการบริห าร
หลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาจะดาเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้น พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร จะดาเนินการทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
2220200

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้คา ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนาตนเองและผู้อื่น การตอบคาถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The use of words, sentences, and English grammar basics required in
daily life particularly in the factual section, introducing one self and others,
the answer questions about personal information, as well as the use of
English for communication in a familiar situation, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และ เขี ย น โดยอาศั ย ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ทาง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคา การเรียงลาดับคา รูปแบบประโยคในกาลพื้นฐาน
เพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by
using basic knowledge of English grammar, function of words, word order,
and sentence patterns in basic tense for communication in daily life, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies

2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คาศัพท์ สานวน และ
โครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and
grammar in both familiar and unfamiliar situations, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และ
มีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณี
ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex
structures and forms of formal language use, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

2220510

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อ สารได้ เ หมาะสมตามสถานการณ์ วิ เ คราะห์ และสรุ ป
ประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ
ของภาษา การใช้น้าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจาก
งานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขีย น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Use Thai language to communication property according to the
situation. Analyze and summarize the main points of the story that being
heard. Use critical thinking in things that being seen, speaking with positive
communication on various occasions, and in various language levels. Using
tones of voice to communicate. Read aloud according to orthography. Read
for comprehension from various types of writing, writing various types of
works according to the principles of writing, having manners for listening,
speaking, reading and writing, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
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2220520

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (1-2-6)
Thai for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้น
การพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การ
เขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริ ง เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The development of language skills to effectively with occupation
focusing on speaking, writing on various occasions, commenting, business
negotiations, business letter writing, business communication through
writing, writing of the press releases on business, business communications
and business negotiation in real situations through social media, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies

2220530

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (1-2-6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ
การรับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์
และนาเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความการฟังเพื่อการวิเ คราะห์การฟังเพื่อการตีความ
การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความอ่านเพื่อการวิเคราะห์การอ่าน
เพื่ อ การตี ค วาม และการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณการสื่ อ สารในสั ง คมออนไลน์ แ ละ
สถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to apply
the obtained data toward the processes of analytical thinking and
presentation, listening for comprehension, listening for data analysis,
listening for interpretation, the use of judgment for listening including
comprehensive reading, reading for analysis, reading for interpretation and
critical reading, social communication and real situations, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ความหมายและความสาคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิต
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดาเนิน
ชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา
และใจ ตามหลั กศาสนา หลักไตรสิกขา และหลั กจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒนา
ปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพั ฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดารงชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The meaning and the importance of ethics and corporate social
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and
life in accordance with the principle of science, philosophy, and religion,
ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the truth of the
world and life, the development of their physical, verbal, and ethics, as a
religious principles and ethical morality for good life, the development of
intellectual and creative problem solving, the development of life skills in
various fields for peaceful living together with other people and society,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies

2310010

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต
3 (1-2-6)
Life skills and personal development in a dynamic world
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ต่อการดารงชีวิต
ปัจ จั ยพื้น ฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สั งคมวิทยา และจริยธรรม
ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็น
ทีม การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่ง
การเปลี่ยนแปลง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about human behavior, learning skills for life,
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology and
ethics, the philosophy for oneself learning, personal and personality
development, human relations and teamwork, management of conflicts
and the health promotion, and problem solving skills in the society of
change, focus on the integrated practice from a variety of relevant case
studies
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2810310

นันทนาการในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Recreation in Daily Life
ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความสาคัญของนันทนาการกับ
คุณภาพชีวิต หลั กการเลื อกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจาวัน ฝึ กปฏิบัติกิจกรรม
นันทนาการให้ เหมาะสมกับการพัฒ นาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความมี
คุณค่าในตนเอง รู้ จักรั กตนเอง และอยู่ในสั งคมได้อย่างมีความสุข เน้นฝึ กปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The meaning characteristics and scope of recreation. The importance
of recreation and quality of life, Principles of selection of recreational
activities in daily life Practice recreation activities suitable for body
development Mind, emotion, society To create self-worth Know yourself
And live happily in society, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies

3310810

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของ
การสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิ ทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบ
ของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อ
องค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิ ทธิภ าพในการ
ติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริ หาร
จัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของ
บุคคลจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
The concepts and process of communication, how to study
communications in the organization, communication between group and
organization, a good messenger and receiver, reflections of the
communication, the organization structure related to the efficiency of
communication, the impact of communications on job performance, the
job satisfaction and organizational commitment including the application of
psychological knowledge to enhance efficiency in communication that
occur in the organization such as public relations with the psychological,
management of rumors, the motivation to persuade and an analysis of
personal body language, volunteer for community development, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
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3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
2221210

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การทรงงาน หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แนวคิ ด
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
องค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรม
ราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable
development, principles of the royal projects, as well as analyze the
intelligent learning approach for pilot community development based on
the king wisdom and including the application of the obtained knowledge
from the sufficiency economy to solve actual problems in their own daily
lives and communities focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies.

2310020

เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
3 (1-2-6)
Phetchaburi Study for Entrepreneur
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้ เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์
อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชีวิ ต ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อาหาร และแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว ศึ กษาโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ในเพชรบุ รี ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดาริในการ
แก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ
และกระบวนการสร้ า งงานช่า งเมื องเพชรคติ สั ญ ลั กษณ์ คติ ความเชื่อ ภู มิปั ญญาและ
เอกลั ก ษณ์ ใ นการสร้ า งงานช่ า งเมื อ งเพชร ทฤษฏี แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงาน
ช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของ
จังหวัดเพชรบุรี เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Geography, history of Petchaburi province and local nearby, tribes
and ethnicities, the influence of geography and history affecting on
cultural, society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local
attractions, study of the project under the Royal Initiative of His Majesty the
King in Phetchaburi province, problem and the use of the approach of the
Royal Initiative of His Majesty the King in solving social problems, approach
for local development, Petchaburi craftsmanship, content, inspiration, and
the process of creating a Petchaburi’s skilled craftsmanship, the
philosophical constructs, beliefs, wisdom and unique in construction of
Petchaburi craftsmanship, the theory and the integrated practice from a
variety of the relevant case studies such as the appreciation of the craft
and practice to create the craft as well as cultural and tradition succession
of Phetchaburi province, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
2310030

สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
3 (1-2-6)
Thai Society and the Current ASEAN Community
สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่าน
มา ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีก าร
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน
ประชาคมอาเซียน กลไกและกฏบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง
เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน
และประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปรับตัว
ภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้าย
แรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนาเสนอแนวคิด
การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวใน
บริบทเอเชีย-แปซิฟิก เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
The Thai social in the past to the present, the governor of
Thailand's historical past, values oriented public interests, the values of the
citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public
administration system, ASEAN community, intercultural communication, the
mobility of labor, technology and innovation, stability, human trafficking
problems, drugs, environmental and international relations, learn about the
practice in data searching, concepts presentation, knowledge development,
ideas, attitudes, and appropriated values, culture and tourism in the AsiaPacific context, focus on the integrated practice from a variety of relevant
case studies
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2310410

พลเมืองที่เข้มแข็ง
3 (1-2-6)
Potency Citizen
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทาโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุ คคล ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่าง
สัน ติตามหลั กขันติธ รรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสั งคม และกฎหมาย
เบื้ องต้น ที่เ กี่ย วข้ อง รู ปแบบการปกครอง อุ ดมการณ์ และวิถี ชีวิตประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย มี ค วามเป็ น พลเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง และเคารพสิ ท ธิ ผู้ อื่ น อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี
จิตสานึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและจิต สาธารณะ เน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Analyze, design practice, create projects, and behave that express
for human dignity, accept individual differences in equality, respecting for
freedom and peaceful in Thai society and international community in
accordance with the principles of tolerance, create and comply with social
rules and basic laws related to democratic way of life with the King as Head
of State, have strong citizenship and respect other people’s right, have a
volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies

2340310

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (1-2-6)
Basic Knowledge of Laws
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษา
หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจาวัน
แนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและ
มาตรการในการป้ อ งกั นและแก้ ไขปั ญหาการทุจ ริตและประพฤติ มิช อบ รวมถึ งความ
โปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติ งาน เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

General knowledge of law with relationship and need to be used in
daily life according to the change of social phenomena in present situation,
study of the principle of law and jurisprudence of the public law and
private law, principle of basic rights and freedoms based on the
Constitution law, study the basic knowledge about civil and commercial
law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the
application and implementation of the law to be effectively in daily lives,
concepts, theory and good governance, the performance of the
organization based on good governance, fraud and corruption, system and
mechanism of the inspection of fraud and corruption, policies and
measures to prevent and resolve the problem of corruption and
misconduct including transparency and build faith in performance, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
3211110

การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
3 (1-2-6)
Digital Media Production and Media Literacy
ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
ในบริบทสังคมข้อมูล ผลกระทบจากสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการ
รู้เท่าทัน หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning of media, type of media, principles of digital media
production, practice creating creative digital media, publishing media
online. The significance of media literacy in the context of information
society, impact of the media, skills and elements analysis of media for
literacy, the principle and access information from mass media to achieve
maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful to
themselves and the society in various forms, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Economics in Daily Life
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการ
คลั ง การค้ า และการเงิ น ระหว่ า งประเทศในดุ ล การช าระเงิ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่
อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของ
บุ ค คลการวางแผนการเงิ น ในแต่ ล ะช่ ว งอายุ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic principles of economics, determinants of supply and demand
of the product, consumer behavior, an important characteristic of goods
market having perfect competitive and imperfect competitive, calculation
method of national income, finance and banking, monetary and fiscal
policy, international trade and finance in the balance of payments, the
application of principles of economics in daily life, personal financial
management, personal financial planning, personal financial statements,
individual income, income management, housing finance, financial terms of
the vehicles and equipment needed to manage personal debt, risk
management and insurance of persons, savings and investment of
individuals, financial planning in each age, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies

3330020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
3 (1-2-6)
Modern Entrepreneur
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิ ธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่
ต่ า ง ๆ ท า ง ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ก า ร ค ว บ คุ ม ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ธุ ร กิ จ
การด าเนิ น การของธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มแบบต่ า งๆ การเริ่ ม ตั น ธุ ร กิ จ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ คุณลักษณะของ
การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การจัดทาแผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการ
ทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

The role of small business in the economy, method of establishment
of a business organization, responsibility in the field of business
administration, financial control and business, the implementation of
various small businesses, starting business in the digital era, problem
solving and decision making, the vision in the development of the business
enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, business plan
preparation and experimental practice as a new entrepreneur, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies
3330030

ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (1-2-6)
Leadership and Teamwork
ความหมาย ความส าคั ญ ของผู้ นาและภาวะความเป็ นผู้ น า รู ป แบบของผู้ น า
บทบาทของผู้นาและผู้ ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นา การพัฒนาบุคลิกภาพ
สาหรับผู้นา ทักษะการทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน กระบวนการ
กลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพื่องาน
อาชีพ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership
styles, the role of a good leader and follower, the psychology and
leadership skills, personality development for leaders, teamwork,
interpersonal relationship in the teamwork, group process and solving
problems together, the development of the personality, and the public
speaking training for careers, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies

3330110

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (1-2-6)
Basic E-Commerce
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิ เล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เน้ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
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Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and
tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic
commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues related to
electronic commerce, Business trial using electronic commerce, focus on
the integrated practice from a variety of relevant case studies
3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทัก ษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่อพัฒ นาทักษะที่ส าคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21 เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by
integrating application for important skills development for life and careers
in 21st century effectively, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
1810310

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
3 (1–2–6)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก
กาลังกาย การว่ายน้าและการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้
เหมาะสมกั บ วัย ข้อควรระวั งและการป้ องกัน การบาดเจ็ บจากการเล่ นกีฬ า กีฬ าเพื่ อ
สุขภาพและการควบคุมน้าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาท
ของการเป็ น ผู้เล่ น และผู้ ดูกีฬาที่ดี กีฬาเพื่อการนันทนาการ โดยให้ เลื อกกิจกรรมกีฬา
ประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ กีฬาเพื่ อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เน้นฝึก
ปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The purpose and benefits of sport for health, model and
methods for exercise, swimming and aerobics for health, promotion of
physical fitness for ages, precautions and prevention of injuries from sports,
sports health and go on diet, recreation, tactics, rules of competition and
courtesy of a player and a good sport spectators, the sports for recreation
including single and team sport that student can choose what interests,
sports for development of the holistic health, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
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4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (1-2-6)
World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ด้ า นพลั ง งานและภาวะโลกร้ อ น ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า น
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา
และใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก้ปัญ หาด้านต่าง ๆ การพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจาก
ดวงอาทิ ต ย์ แ ละสารกั ม มั น ตรั ง สี เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ในบ้ า นผลกระทบของ
ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ มนุ ษ ย์ สภาพแวดล้ อ ม สั ง คม การเมื อ ง และ
วัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The roles of science and technology in the development of
community, the nation of energy, global warming, the natural resources
and environment, agricultural and agricultural industry, critical thinking
skills, able to understand in problem and use science and technology to
solve the various fields of problem, development of science and
technology, the use of chemicals in daily life, the impact of chemicals on
the environment, sun’s radiation and radioactive materials, home
appliances and electrical equipment, the impact of scientific advances
towards humans, social, environment and culture, use scientific analysis to
understand and solve the problems in their lives, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

4410110

สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
3 (1-2-6)
Environment and Green Technology
ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะ
การสร้ างนวั ต กรรมอนุ รัก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่อ การพัฒ นาที่ ยั่ งยื น ภั ย พิบั ติ ท างธรรมชาติ
ประเภทของภั ย พิบั ติท างธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่ เสี่ ยงต่ อการเกิดภัยพิ บัติทาง
ธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียว
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยื น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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The importance of the environment, the utilization of natural
resources, planning the use of resources, technology in preventing and
solving environmental problems, skills to create innovative environment for
sustainable development, natural disasters, the classification of natural
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and
protection from natural disasters, green technology and environmental
development for sustainable, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
4420310

เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิน
ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญา
ไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้
ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อ
การเกษตร การแพทย์ ความงาม และการดารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และ
การแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
Knowledge of various chemical products in daily life, soap,
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’s products,
cosmetics, papers, the glue, resins, cement, drugs including the agricultural
products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or health care, the
relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge, chemical
reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of medicinal
plants for agriculture, medicine, the beauty and life including the use of
chemicals in the right way, and detoxification of hazard chemicals, focus
on the integrated practice from a variety of relevant case studies

4430110

คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
3 (1-2-6)
Mathematics for Business
คณิตศาสตร์ พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สั ดส่ ว น ร้อยละ การคานวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ
และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิ ดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึ กปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of
progressive tax rate used for payment of the electricity and water supply,
the interest charged, installment system, actuarial science, critical thinking
skills in mathematics, preliminary statistics analysis to solve problems in
daily life and business problems, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
4430120

การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก าหนดการเชิ ง เส้ น และการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The principle and process of human thinking, creativity, systematic
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision processes, the
process of scientific knowledge acquisition, linear programming and its
application in solving problems in their daily life, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

4520110

การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
3 (1-2-6)
Thai cooking and Internation cooking
อาหารหลัก 5 หมู่ การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ อาหารที่ส่งเสริมการมี
สุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการ
บริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารที่
เป็ น ที่นิ ย มเพื่อการประกอบอาชีพหรือ รายได้เ สริม เน้นฝึ กปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that
promote good health, Food to prevent disease and cause diseases, food
preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy food ,Popular
cooking for career or extra income, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
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4520120

ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (1-2-6)
Dessert and Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการ
ธุรกิจ ปฏิบัติทาขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม
เพื่อสามารถนาไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing principles,
packing measures, marketing principles and business management, Practice
in making Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage
production, Healthy drinks, learning to drink, marketing and beverage
business management, be able to work and be self-reliant, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

4830110

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
3 (1-2-6)
Conservation Biology and Plants
หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวันจริยธรรมการอนุรักษ์การ
รบกวนและโครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการ
จัดการพื้นที่อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์แ ละเศรษฐศาสตร์การ
อนุรักษ์ความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาใน
การอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
Principles and biological theories related to conservation, critical
thinking skills and problem solving skills in the conservation of biodiversity,
changes in biodiversity, the application of biotechnology in various areas
including agricultural, food and medical in daily life, the ethics of
conservation, the interference and community structures of organism, the
relevance of human, the design and management of conservation areas,
the political economy of conservation, the importance and value of the
florae to life, diversity of the florae, the local wisdom in the application of
the florae, critical thinking and problem solving skills in conservation and
development of the florae, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies
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5600010

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (1-2-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืช
และเลี้ ยงสัตว์เพื่อนัน ทนาการและประโยชน์ใช้ส อยในชีวิตประจาวันการเรียนรู้ทักษะ
ทางการเกษตรไปใช้ ด ารงชี วิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ ความปลอดภั ย การแปรรู ป ผลผลิ ต
การเกษตร สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency
economy, cultivation management, water resources management, the
management of coastal and marine resources, planting and animal
husbandry for recreation and usefulness in daily life, learning agricultural
skills to survive, organic farming to safety, agriculture product processing
with ability to apply as professional career for sustainable self-reliance,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies

6510410

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
3 (1-2-6)
Renewable Energy and Energy Saving
พื้นฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า
การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษา
เทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชดาริ การประหยัดพลังงานสาหรับบ้านพัก
อาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัด
พลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับ
ความต้องการพลังงานของชุมชน เพื่อเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้า นพลังงาน
อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The basic knowledge and energy technology, energy and electrical
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy
situation, study on technology of sustainable energy in the Royal initiative
projects of His Majesty the King, energy saving for a house and industrial
buildings, energy-saving devices, approach to energy saving and technology
for energy saving, the integration of renewable energy technologies and
energy needs of the community focusing on the foundation development
of stability and sustainability of the energy, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
Innovation Creative for Local Development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ การเขียนแผนการดาเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การ
เพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Meaning, importance, composition, theory of creativity. The
development of creative thinking towards innovation. Design concepts,
thinking process and writing an operation plan. Apply appropriate
application of technology. Adding value and developing products
creatively. Learning principles of creative management, intellectual
property, and commercialization as well as developing creative thinking to
solve problems that occur within the local community, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

6840110

จิตสานึกและวินัยจราจร
3 (1-2-6)
Conscious mind and Traffic Discipline
ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติ
และพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย การขั บ ขี่ เ พื่ อ ประหยั ด พลั ง งานการปฏิ บั ติ ก ารขั บ ขี่
ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่จิตสานึก
ในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle
inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, safe
driving practice, analyze driving behavior, examination and evaluation of
driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทารายงานการสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงานการ
สื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ การกาหนดความต้องการและขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ
ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ การ
วิเคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ส ารสนเทศ รวมทั้ งศึก ษากฎหมายที่เ กี่ยวข้อ งกับ การใช้ งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาญและใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า ง
สร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคา ตาราง
การคานวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตร
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Essential elements of information and communication technology,
the use of information and communication technologies, reporting, creating
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively
uses of information technology and modern communication as well as
investigation of the law relating to the use of the computer and
information technology, ethics and the health of computer users, critical
thinking skills to use technology and the creatively use of information
technology including the practice in operating system program, data
searching, word processor program, spreadsheet and the presentations.
Practicing the operating system program data query, word processing,
speed sheet and presentation, computer application to relate with the
changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies

7003120

ทักษะการคิด
3 (1-2-6)
Thinking Skills
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิง
ภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
การวิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้ างสรรค์ การคิดเชิง
เหตุผ ลการเลื อกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิ เคราะห์ และอธิบายข้อมู ล ข่าวสารใน
โลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Analysis, Design and Present how to problems solving, critical
thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of
language and symbolic, and pattern of explaining the phenomena that
occur in everyday life. Analysis of problems solving, choosing appropriate
approaches, analyze and explain information in today’s global and making
decisions based on data, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
8710010

ชีวิตและสุขภาพ
3 (1-2-6)
Life and Health
กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่าง
สมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธี
ช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs,
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to humans,
food consumption in the balance, food sanitation, nutritional status,
consumption behavior, environment and factors affecting health, care
promotion and health risks, holistic health care with traditional medicine,
national health security, methods for adult and erotological nursing,
resuscitation, approaches of care for disaster victims, focus on the
integrated practice from a variety of relevant case studies

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
4011105

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental of Physics
ปริมาณสเกลาร์ และเวคเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน กาลัง
เครื่องกลอย่างง่าย สมบัติของสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตรังสี และการประยุกต์ใช้
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Scalar volume and vector, newton's motion law, work and energy
and simple mechanical power, material properties, basic knowledge about
heat, light, sound, electricity, electromagnetic radiation and applications
4021105

เคมีพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental of Chemistry
การจาแนกสาร โครงสร้างอะตอม ธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี สมบัติของ
สารในสถานะต่างๆ ปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรด เบส และเกลือ เทคนิคการสกัด การแยก
และการทาสารให้ บ ริ สุทธิ์ สารละลาย ประเภทและความเข้มข้นของสารละลาย เคมี
อินทรีย์เบื้องต้น สารอาหาร พลังงานและแหล่งพลังงาน
ปฏิบัติการศึกษาปฏิกิริยาเคมี สมบัติของกรดและเบส อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การสกัดและการแยกสาร วิธีการทาให้ ส ารบริสุ ทธิ์ การเตรียมสารละลาย สมบัติของ
สารอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ และการตรวจสอบไอออนในสารละลาย
Classification of matter, atomic structure, element and compound,
chemical bond, property of three state matters, chemical reaction,
property of acid, base and salt, extraction separation and purification of
matters, type and concentration of solution, introduction of organic
chemistry, nutrition, energy and energy sources
Laboratory experiment on chemical reaction, property of acid and
base, rate of chemical reaction, extraction separation and purification of
matters, preparation of solution, property of organic compound and
detection of ion in solution

4031105

ชีววิทยาพื้นฐาน
3 (2-3-4)
Fundamental Biology
เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น้าและบัฟเฟอร์ภายในเซลล์ คาร์โบไฮเดรต
ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน กรดนิวคลีอิก การย่อยและการดูดซึมสารอาหาร และ
กระบวนการเมทาบอ-ลิซึมเบื้องต้น ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีนเอนไซม์ กรดนิวคลีอิก และวิตามิน
Cells and cell structure, water and buffering within cells,
carbohydrates, lipids, proteins, enzymes, vitamins, nucleic acids, digestion
and absorption of nutrients and basic metabolic processes, Practices
related to the testing of chemical properties of carbohydrates, lipid
proteins, enzymes, nucleic acids and vitamins
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4032201

จุลชีววิทยา
3 (2-3-4)
Microbiology
ความรู้ พื้น ฐานของจุล ชีว วิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโปรคาริโ อตและยูคาริโ อต
การจาแนกประเภทของจุลินทรีย์ในโดเมนยูคาริเอ โดเมนอาร์คีย์ โดเมนแบคทีเรีย ไวรัส
และสมาชิ กที่เกี่ย วข้ อง ศึกษาสั ณฐานวิ ทยา สรี รวิทยา การเจริ ญ เติบโต การสื บพัน ธุ์
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร น้า ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล
โรคติดต่อ รวมทั้งวิธีการเพาะเลี้ยง การคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ การเก็บรักษาสายพันธุ์
การนับจานวน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และการศึกษาภาคสนาม
Basic knowledge of microbiology, comparative study of prokaryotes
and eukaryotes, classification, morphology, physiology, growth,
reproduction, relative control of microorganisms to food, water, soil, air,
industry, sanitation, communicable diseases and immunity, field study

4052101

สถิติวิเคราะห์ 1
3 (2-2-5)
Statistical Analysis 1
ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ ข องสถิ ติ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและ
ความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม แบบปัวซง และแบบปกติ ทฤษฏี ตัวอย่างสุ่ม
การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การประมาณค่ า และการทดสอบ
สมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน และความแปรปรวนของประชากรกลุ่มเดียวและ
สองกลุ่ม และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
Definition, scope and benefits of statistics, data collection,
presentation of information, data analysis, probability, random variables,
expected values and variances, Poisson and binomial distributions, normal
distribution and random sample theory, t-distributions, chi square
distributions and F-type distributions, estimation and hypothesis testing of
mean, proportion, analysis of variance for single and two groups of
population using software packages for data processing and analysis

5002103

พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
3 (2-2-5)
Fundamental of Genetics for Agriculture
หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ความน่าจะเป็น ยีน และโครโมโซม
รี ค อ ม บิ เ น ชั่ น โ ค รง ส ร้ า ง แ ล ะ ส ม บั ติ ข อ ง ส า ร พั น ธุ ก ร รม ก า ร จ า ล อ ง ส า ร
พันธุกรรม การทางาน และการควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายพันธุ์ระดับยีน
และโครโมโซม พันธุศาสตร์ประชากร พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นทางการเกษตร
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Principles of genetic inheritance probability genes and
chromosomes recombinant, structure and properties of genetic material
simulation of genetic material function and control of gene expression
gene mutations and chromosome levels population genetics introduction
to genetic engineering in agriculture
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
5001102

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

หลักพืชศาสตร์
3 (2-3-4)
Principles of Plant Science
โครงสร้างและหน้าที่ที่สาคัญของราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด กระบวนการ
ส าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื ช การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของพื ช ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช การจาแนกประเภทพืช หลักการปลูก และ
การดูแลรักษาพืชเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติ
The structure and major function of root, stem, leaf, flower, fruit
and seed of plants; the major processes or mechanisms of plants, plant
growth and development; the factors affecting on plant growth and
development; plant classification; principle of growing crops and its
preliminary cultural practice

5001201

ระบบการเกษตร
3 (2-3-4)
Agricultural System
ระบบการเกษตรด้านการปลูกพื ช เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ การจัดการระบบการปลูก วิถี
การผลิตและสถานการณ์ผลิตทางการเกษตร หลักการและแนวความคิดของระบบเกษตร
ตามหลั กเศรษฐกิ จ พอเพียง นิเวศธรรมชาติและการปรับใช้เพื่อ การผลิ ตโดยคานึงถึ ง
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และฝึกปฏิบัติ
System of agriculture in growing crops animal husbandry, forest,
planting systems, production methods and agricultural production
situations, principles and concepts of agricultural systems based on
sufficiency economy principles, natural ecology and adaptation for
production with regard to the environment and quality of life and practice

5002503

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเกษตร
3 (3-0-6)
English for Agricultural Skills
คาศัพท์และลักษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางการเกษตร การอ่าน
การเขี ย นข้ อ ความ บทความ และการค้ น คว้ า งานวิ จั ย ภาษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การเกษตร
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Vocabulary and characteristics of English for agricultural skills,
reading, writing text, articles and English research related in agriculture
5003402

การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Agricultural Business Planning for Entrepreneurs
ความคิ ด และลั ก ษณะของธุ ร กิ จ เกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร การเป็ น
ผู้ประกอบการ การริเริ่มและการพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุ รกิจ
การศึกษาความเป็นไปได้ รูปแบบ การจัดทา และการนาเสนอแผนธุรกิจ การวิเคราะห์
การตลาด การจัดการ การผลิต การบัญชี การเงิน สหกรณ์การเกษตร การส่งออกและการ
นาเข้า การดาเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดการผลิตภัณฑ์ ตรา
สินค้าและราคา และฝึกปฏิบัติ
Concept and characteristics of agricultural and agro-industry
businesses entrepreneurship, start and develop business, analyzing and
evaluating business opportunities, feasibility study, business plan format,
presenting business concepts and business plan, marketing analysis,
management, production, accounting, finance, agricultural cooperative,
import and export for agriculture and agro-industry businesses, small and
medium enterprise operation, management of product, brand and price
with the practices

5003501

ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Instrument and Smart Device Control System
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจจับในงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และการประยุกต์ใช้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์อั จฉริยะด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ระบบควบคุม
ไฟฟ้า ความรู้และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และฝึกปฏิบัติ
Principle and Application of detection device in agriculture and
agro-industry, connecting smart device with the internet, electrical control
system, knowledge and application of related program with the practices

5003901

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร
3 (2-2-5)
Experimental Design and Statistical Data Analysis in Agriculture
หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองแบบต่าง ๆ ในทาง
การเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
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Principles of experimental design, random sampling, various
experimental designs in agriculture, statistical data analysis and
interpretation, the computer program utilization for statistical data analysis
related to agriculture
5004902

สัมมนาทางการเกษตร
1 (0-3-0)
Seminar in Agriculture
การศึ ก ษาค้ น คว้ า รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาการใหม่ ๆ ด้ า นการเกษตร
การเขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปรายและสรุปผลการศึกษาค้นคว้า
Study gather information about new technologies in agriculture,
writing the report, presentation, discussion and conclusions of research

5004903

ปัญหาพิเศษทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Special Problems in Agriculture
ศึกษาค้นคว้า ทาการทดลอง และรายงานผลจากการทดลองด้านต่าง ๆ หรือ
ดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณ และคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องทางเกษตร
Study, research, experiment and report results from various
experiments or conduct quantitative and qualitative research related to
agricultural issues

5011102

ปฐพีวิทยา
3 (2-2-5)
Soil Science
การเกิดและชนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน อินทรียวัตถุใน
ดิน ธาตุอาหารพืช ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร และฝึกปฏิบัติ
Soil genesis and classification, physical and chemical properties of
soils, soil organic matter, plant nutrients, problems and guidelines for
agricultural soil improvement and practice

5031501

หลักการขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-4)
Principles of Plant Propagation
ความส าคั ญ ของการขยายพั น ธุ์ พื ช ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขยายพั น ธุ์ พื ช
วัสดุ อุปกรณ์และการเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการขยายพันธุ์พืช วิธี การ การปฎิบัติ
การขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ และการดูแลรักษา
Importance of plant propagation, factors affecting on plant
propagation, material and preparation of propagation area, practice the
various techniques in plant propagation and its cultural practice
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5033502

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-2-5)
Plant Growth Regulators
ความหมายและความสาคัญของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ชนิดและ
ประโยชน์ของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช วิธีการปฏิบัติการเตรียมและการใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชแบบต่าง ๆ บทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการ
ผลิตพืช
Definition and importance of plant growth regulators, types and
benefits of plant growth regulators, preparation method and use of various
plant growth regulators, roles of growth regulators in plant production

5041601

หลักการผลิตสัตว์
3 (2-2-5)
Principles of Animal Production
ประโยชน์และความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์ รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ พันธุ์สัตว์และ
ลักษณะประจาพันธุ์ ประเภทและชนิดของการเลี้ย งสัตว์ พื้นฐานของการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์ การเลี้ยงดูและการบารุงรักษาสัตว์ในระยะต่างๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การ
ป้องกันและควบคุมรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีในการผลิตสัตว์ การจัดจาหน่ายและการทาผลิต ภัณฑ์จาก
สัตว์ บัญชีที่จาเป็นในการเลี้ยงสัตว์ และปฏิบัติการตามเนื้อหา
Benefits and importance of animal husbandry, pattern of animal
husbandry. Animal species and breed characteristics. Types and types of
animal husbandry. Fundamentals of animal breeding. Raise and
maintenance of animals at various stages, feed and animal feeding.
Prevention and control of animal diseases. Animal farm management for
animal production. Local wisdom and technology in animal production.
Selling and making animal products. Accounting required in raising animals
and laboratory according to the content

5082101

ศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด
3 (2-2-5)
Plant Pests and Theirs Control
ความสาคัญของศัตรูพืช ประเภทและชนิดของศัตรูพืช สมมุติฐานวิทยาการเกิด
โรค อาการ การระบาด การวินิจฉัย หลักการควบคุม การป้องกันกาจัด และฝึกปฏิบัติ
Importance of plant pests, types of plant pests, etiology,
symptoms, epidemiology, diagnosis, principles and the control strategies
and practice
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5122101

งานช่างเกษตรเบื้องต้น
3 (2-2-5)
Principles of Farm Mechanics
บทบาทและความสัมพันธ์ของงานช่างเกษตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง
ด้านต่าง ๆ ต่อกระบวนการผลิตทางการเกษตร หรือเพื่อประโยชน์ในงานฟาร์มเกษตร
และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างสาขาต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติ
Role and relationship of farm mechanics, basic knowledge of
various mechanics involving agricultural production processes or for the
benefit of agricultural farm, and safety management in the various
operation fields and practice and practice

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
5003202

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
3 (2-2-5)
Good Agricultural Practice and Organic Agriculture
ความส าคัญ แนวทาง และหลั กการของเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรี ย์
มาตรฐานและข้ อ ก าหนดของเกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์ ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต
การตลาด และการแปรรู ป การส่ ง เสริ ม และแนวทางสู่ ค วามส าเร็ จในการท าเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ และฝึกปฏิบัติ
Importance, guidelines and principles of Good Agricultural Practice
and organic agriculture, standards and requirements of Good Agricultural
Practice and organic agriculture in terms of production, marketing and
processing, promotion and guidelines for success in Good Agricultural
Practice and organic farming and practice

5003301

หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3 (2-2-5)
Principles of Plant Breeding
หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช การผสมพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์ การกลายพันธุ์
และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช และฝึกปฏิบัติ
Principles of plant breeding, plant selection, mutation and using of
biotechnology techniques for improvement of plant and practice

5003303

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3 (2-3-4)
Seed Technology
เมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ คุณภาพ การเกิดและการพัฒนา โครงสร้าง
และองค์ประกอบเคมี การงอก การพักตัว ความแข็งแรง การเก็บเกี่ยว การปรับปรุงสภาพ
การเก็บรักษา การทดสอบคุณภาพ และกฎหมายเมล็ดพันธุ์ และฝึกปฏิบัติ
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Seed and seed technology, quality, formation and development,
structure and chemistry, germination, dormancy, vigor, harvesting
conditioning, storage, quality test and seed law and practice
5003904

โครงการทางการเกษตร
3 (0-6-3)
Agricultural Project
กระบวนการเรียนรู้การวางแผน และดาเนินการปฏิบัติจัดทาโครงการเชิงบูรณา
การทางด้านการเกษตร ร่วมกับชุมชนหรือสถานประกอบการ
Learning process, planning practice and implementing integrated
agricultural activities with communities or enterprises

5012401

ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารปรับปรุงดิน
3 (2-2-5)
Soil Fertility and Soil Conditioner
ความสาคัญของธาตุอาหารพืช ธาตุอาหารที่จาเป็นสาหรับพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
การประเมิน ความอุดมสมบูร ณ์ของดิน ความส าคัญ คุณสมบัติและแหล่งที่มาของสาร
ปรับปรุงดินจากธรรมชาติและในเชิงอุตสาหกรรม และฝึกปฏิบัติ
Importance of plant nutrients, essential elements, fertilizers and
fertilizer utilization, soil fertility evaluation, importance, properties and
sources of natural and industrial soil conditioners and practice

5022101

พืชเศรษฐกิจ
3 (2-2-5)
Economic Plants
ความส าคั ญของพืช เศรษฐกิ จ แหล่ ง ผลิ ต ที่ส าคั ญ ลั ก ษณะทางพฤกษศาสตร์
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เทคนิคที่สาคัญในกระบวนการผลิต เช่น เทคนิคการปลูก การ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการตลาด รวมทั้งสถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน แนวโน้ม
การผลิตพืชเศรษฐกิจในอนาคต และฝึกปฏิบัติ
Importance of economic plants, major production areas, botanical
characteristics, suitable environment, important techniques in the
production process such as planting techniques, cultural practices,
harvesting, and marketing, including the current production situation, the
trends of economic plant production in the future and practice

5032201

การผลิตผัก
3 (2-2-5)
Vegetable Production
ความส าคั ญ ของพื ช ผั ก การจ าแนกพื ช ผั ก ชนิ ด และลั ก ษณะประจ าพั น ธุ์
การคัด เลื อกพัน ธุ์ เมล็ ดพั นธุ์ การขยายพันธุ์ผั ก ปัจ จัยที่มีอิ ทธิพลต่อการเจริญ เติบโต
การปลูกพืชด้วยระบบอัจฉริยะ การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว การจาหน่าย และเทคนิคการปลูกผักสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติ
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The importance of vegetables, vegetable classification, Species and
characteristics of varieties. The selection of seed varieties. The vegetable
propagation, factors influencing in growth, Growing crops by smart system,
Maintenance practice, post-harvest practices, distribution and modern plant
growing techniques and practice
5032202

การผลิตเห็ด
3 (2-3-4)
Mushroom Production
ความสาคัญของเห็ด ชีววิทยาและการจาแนก ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของเห็ ด เห็ ดพิษ วิธีการเพาะเลี้ ยงเชื้อเห็ด เทคโนโลยีการผลิตและแหล่ งผลิตเห็ดที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจ ศัตรูเห็ด การดูแลรักษา การถนอมและแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด
และฝึกปฏิบัติ
Importance of mushroom, classification and morphology of
mushroom, factors affecting mushroom growth, poison mushroom,
methods of mushroom production, mushroom production technology and
mushroom source that are of economic importance, pest management,
preservation and processing of mushroom products and practice

5033203

การปลูกพืชไร้ดิน
3 (2-2-5)
Soilless Culture
ความหมายและความส าคัญของการปลู กพื ช โดยไม่ใช้ดิน รูปแบบและระบบ
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน
วัสดุและอุปกรณ์สาหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีอัจฉริยะสาหรับการปลูกพืชไร้
ดิน เทคโนโลยีอัจฉริยะสาหรับการปลูกพืชไร้ดิน และฝึกปฏิบัติ การคานวณ การเตรียม
สารละลายธาตุอาหารพืช การปลูก การปฏิบัติดูแล การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว ธุรกิจและการตลาดของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดนิ
Definition and importance of soilless culture , model and systems
of soilless culture, factors related to the growth of plants grown using
soilless culture, materials and equipment for soilless culture, smart
technology for soilless culture, calculation and preparation of plant
nutrient solutions, planting, cultural practices, harvesting and post-harvest,
business and marketing of plants grown using soilless culture

5033301

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-2-5)
Floriculture and Ornamental Plants Production
ความสาคัญและประเภทไม้ดอกไม้ประดับ การตลาด ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิต
การวางแผนการผลิต การปลูกและการดูแลรักษา การจัดการเพื่อการจาหน่าย และฝึก
ปฏิบัติ
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Importance and types of ornamental plants, marketing, factors
affecting production, production planning, planting and cultural practices,
sales management and practice
5033401

การผลิตไม้ผล
3 (2-2-5)
Fruit crops Production
ความสาคัญของไม้ผล ประเภทของไม้ผล สัณฐานวิทยาของไม้ผล การออกดอก
และสรีรวิทยาการออกดอก การติดผลและสรีรวิทยาการติดผล การสุกของผล การเลือก
พื้นที่ปลูก การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่เหมาะสม การเตรียมพื้นที่ การปลูก การปฏิบัติดูแล
รักษา วิธีการขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การจาหน่ายผลิตผล
การแปรรูป และฝึกปฏิบัติ
Importance, types, morphology of fruit trees, flowering and
physiology of flowering, fruiting and physiology of fruiting, fruit maturation,
planting area selection, suitable fruit species selection, planting areas
preparation, planting, cultural practices, propagation method, harvesting,
post-harvest, and processing and practice

5033402

การจัดการสวนไม้ผล
3 (2-2-5)
Orchard management
การปฏิบัติดูแล การตัดแต่งกิ่ง การจัดการโรคแมลง การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
การให้น้าและปุ๋ยระบบอัตโนมัติ การผลิตผลไม้ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม การใช้
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ในการปลูกไม้ผล การศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติ
The cultural practices, maintenance, pruning, pest management,
fruits crops quality
improvement, automatic irrigation and fertilizer
system, good agriculture practice in fruit crops, electronics technology,
economic analysis for fruit production study visit and practice

5034503

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
3 (2-3-4)
Plant Tissue Culture for Agriculture
ความหมาย ประวัติและความสาคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และฝึกปฏิบัติ
การเตรียมอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหาร การ
เตรี ย มชิ้ น ส่ ว นพื ช ส าหรั บ การเพาะเลี้ ย งเยื่ อ พื ช ขั้ น ตอนการเพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่ อ พื ช
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช เพื่อการค้า
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Definition, history and importance of plant tissue culture and
practices. Preparation of equipment and laboratories for plant tissue, Food
preparation, Plant parts for plant tissue culture Preparation. Plant tissue
culture procedures, Tissue culture techniques and plant organs for
commercial purpose
5034504

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3 (2-2-5)
Postharvest Technology
ความหมายและความส าคัญของวิทยาการหลั งการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผ ลต่อ
คุณภาพของผลิตผลหลั งการเก็บเกี่ยว สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ดัชนีความบริบูรณ์
คุ ณ ภาพและมาตรฐานการเก็ บ เกี่ ย ว การปฏิ บั ติ ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว โรคและแมลง
หลังเก็บเกี่ยวและการป้องกันกาจัด การเก็บรักษาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว และฝึกปฏิบัติ
Definition and importance of post-harvest technology, factors
affecting the quality of post-harvest products, post-harvest physiology,
maturity index, quality and harvesting standards, post-harvest practices,
diseases and insects after harvest and prevention, storage of post-harvest
products and practice

5041201

การผลิตสัตว์เล็ก
3 (2-2-5)
Small Animal production
ประโยชน์และความสาคัญของการเลี้ยงสัตว์เล็ก ปัญหาและแนวทางแก้ ไขปัญหา
กับสัตว์เล็กในประเทศไทย ประเภทและชนิดของสัตว์เล็ก การคัดเลือกพันธุ์ การผสม
พันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร การตอน การ
ป้องกัน รักษาโรค และฝึกปฏิบัติ
Benefits and importance of small animal husbandry, problems and
problem solving with small animals in Thailand, types and breeds of small
animals, breed selection, breeding, housing and equipment, animal
husbandry, feed and feeding, prevention medicine and treatment
procedures and practice

5041301

การผลิตสัตว์ใหญ่
3 (2-2-5)
Livestock Production
ประโยชน์ และความส าคั ญ ของการเลี้ ย งสั ตว์ ใ หญ่ ปั ญหาและแนวทางแก้ ไ ข
ประเภทชนิดของสัตว์ใหญ่ การคัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธีการเลี้ยงดู
อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและการรักษาโรค การฝึก ปฏิบัติ และการศึกษาดู
งาน
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Benefits and importance of large animal husbandry, problems and
problem management, types of large animals, selection, breeding, housing
and equipment, feed and feeding, prevention and treatment of diseases,
practical and field study visits
5042101

การผลิตสัตว์ปีก
3 (2-2-5)
Poultry Production
ประโยชน์ และความส าคัญ ของสั ตว์ ปีก ประเภทและชนิ ดของสั ตว์ ปีก การ
คัดเลือก การผสมพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์ วิธี การเลี้ยงดู อาหารและการให้อาหาร
การป้องกันและการรักษาโรค มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการเลี้ยงสัตว์ปีก การเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์ปีก และการใช้ประโยชน์จากของเสีย
ในฟาร์มสัตว์ปีก และฝึกปฏิบัติ
Benefits and importance of poultry Types and types of poultry,
selection, breeding, house and equipment Parenting methods Food and
feeding Prevention and treatment of diseases Poultry farm standards Local
wisdom and modern technology in poultry farming Increasing the value of
poultry products And utilization of waste in poultry farms and practice

5061501

หลักการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3 (2-2-5)
Principles of Fisheries and Aquaculture
ประวั ติ ความส าคั ญ นิ เ วศวิ ท ยาการท าประมง เครื่ อ งมื อ ทางการประมง
พระราชบัญญัติการประมง การทาประมงในท้องถิ่นและอาเซียน ความรู้เบื้องต้นทางด้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การจับและการขนส่ง สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในท้องถิ่น
และอาเซียน
Background and importance of fisheries and aquaculture: fisheries
ecology; fishing gears; fisheries act; local and ASEAN fisheries; introduction
to aquaculture; catching and transportation of aquatic animal. The situation
of aquaculture in the local and ASEAN

5074308

หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร
3 (2-3-4)
Principles of Food Preservation and Food Processing
ความสาคัญของการถนอมและแปรรูปอาหาร สาเหตุและปัจจัยที่ทาให้เกิดการ
เสื่อมเสียของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน การใช้ความ
เย็น การกาจัดน้า การหมักดอง การใช้สารเคมี และการฉายรังสี การถนอมและการแปร
รูป อาหารประเภทต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรัก ษา และปฏิบัติ การตาม
เนื้อหา
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หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

Importance of food preservation and processing, causes and factors
of food spoilage, principles of food preservation and processing by thermal
treatment, cold treatment, dehydration, fermentation, chemicals and
irradiation, preservation and processing of various foods, quality control
and storage, and laboratory experiment according to the content
5093101

การจัดภูมิทัศน์
3 (2-3-4)
Landscape Design
หลักและองค์ประกอบของศิลปะในการจัดสวน การเขียนแบบและการออกแบบ
วั ส ดุ ต กแต่ ง สวน การเลื อ กพรรณไม้ แ ละหญ้ า สนาม การปลู ก หญ้ า เพื่ อ การจั ด สวน
การประเมินราคา ขั้นตอนและการดาเนินงานจัดสวน การดูแลรักษา การจัดพรรณไม้
ภายในและภายนอกอาคาร และการให้บริการพรรณไม้ และฝึกปฏิบัติ
Principles and elements of art in gardening, drawing and designing
of garden decoration materials, selection of plants and lawn, Planting grass
for gardening, Valuation, Procedures and operations of gardening,
Maintenance practice, Interior and exterior building planting and planting
service and practices

5113401

ระบบน้าเพื่อการเกษตร
3 (2-3-4)
Water System for Agriculture
หลักและวิธีการให้น้าแก่พืช วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีระบบน้า การคานวณ การ
ออกแบบ และการติดตั้งระบบน้าเพื่อการเกษตร การบารุงรักษา การซ่อมแซม และฝึก
ปฏิบัติ
Principles and methods of giving water to plants, materials,
equipment, water system technology, calculation, design, and water
system installation for agriculture, maintenance, repair, and laboratory
practices

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

5002801

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
1 (100)
Pre-Field Experience in Agriculture
จัดให้มีกิจ กรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพเฉพาะ
สาขาที่ศึกษา มีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยจัดในสถานที่
หรือสถานการณ์จาลองในสถาบัน
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หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

Provide activities to develop the learners to have basic knowledge
and specific professional and fields of study, have attitude, motivation and
suitable characteristics for the profession, by organizing in places or
simulations in institutions
5004803

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
6 (600)
Field Experience in Agriculture
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานที่ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาเกิด
ทักษะทางวิชาชีพ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองก่อนออกไปประกอบอาชีพ มีการ
นาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามที่กาหนด
Practices the field experience in the place theirs suitable, for the
learners to have professional skills, confidence and self-confidence before
leaving for career, have the presentation of the field experience as
specified

5003804

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1 (100)
Pre-co-operative Education
หลั ก การ แนวคิ ด และกระบวนการของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ความรู้ พื้ น ฐานและเทคนิ ค ในการสมั ค รงานอาชี พ ความรู้ พื้ น ฐานใน
การปฏิบัติงาน จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษ ยสัมพันธ์ในการทางาน
กับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิ กภาพ เพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนาเสนอโครงงาน
Principles, concepts and processes of co-operative education,
Related regulations, Basic knowledge and techniques for applying for a job,
Basic knowledge in working, occupational ethics, communication, Human
relations in working with colleagues, personality development for the
operation in the workplace, quality management in the workplace, Report
writing techniques, and project presentation

5004805

สหกิจศึกษา
6 (600)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา โดยความร่วมมือ
ระหว่ า งสถาบั น และสถานประกอบการเสมื อ นเป็ น พนั ก งานของสถานประกอบการ
การจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่
ปรึ กษา หัว หน้ าหรือพี่เลี้ ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิ ดชอบการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
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รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

Co-operative education in the workplace for 1 semester, with the
co-operation between institutions and establishments as employees of the
establishment, Report preparation and performance presentation, Joint
evaluation between advisors, the supervisor or mentor in the workplace
that is responsible for the learner's performance

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร และชื่อปริญญา
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
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ชื่อหลักสูตร
ไม่มีการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Science Program in Agriculture ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Science Program in Agriculture
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Agriculture)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Agriculture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.Sc. (Agriculture)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.Sc. (Agriculture)

เหตุผล

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

133
30
12
6
6
6
97
18
40
32
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

เหตุผล
เพิ่ ม จ านวนหน่ ว ยกิ ต เนื่ อ งจากเพิ่ ม
รายวิชาที่จาเป็นสาหรับการทาเกษตรใน
ภาวะปั จ จุ บั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การ
วางแผนธุ รกิจ เกษตรส าหรับ ผู้ ป ระกอบ
การ และระบบควบคุ ม เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร เป็นการ
เรียนรู้การฝึกปฏิบัติเชิงบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนหรือสถานประกอบการ
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โครงสร้างของหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130-131 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
21 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
37 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
28 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
7-8 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาแกน
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
21
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพแกน
18
หน่วยกิต
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-3-4)
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(2-3-4)
4021105 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-4)
4021105 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-4)
4021105 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(2-3-4)
4031105 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3-4)
4031105 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(2-3-4)
4032201 จุลชีววิทยา
3(2-3-4)
4032201 จุลชีววิทยา
3(2-3-4)
4052101 สถิติวิเคราะห์ 1
3(2-2-5)
4052101 สถิติวิเคราะห์ 1
3(2-2-5)
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)
5002103 พันธุศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร 3(2-2-5)

เหตุผล

103

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาชีพบังคับ
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
เหตุผล

104

หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
37
หน่วยกิต กลุม่ วิชาชีพบังคับ
40
หน่วยกิต
5001102 หลักพืชศาสตร์
3(2-2-5)
5001102 หลักพืชศาสตร์
3(2-3-4)
5001201 ระบบการเกษตร
3(2-3-4)
5001201 ระบบการเกษตร
3(2-3-4)
5003303 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(2-3-4)
5002503 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเกษตร 3(3-0-6)
5003401 ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
3(2-2-5)
5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับ
5003901 การวางแผนการทดลองและ
ผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3(2-2-5)
5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและ
5004902 สัมมนาทางการเกษตร
1(0-3-0)
อุปกรณ์อัจฉริยะทางการเกษตร
3(2-2-5)
5004903 ปัญหาพิเศษ
3(2-2-5)
5003901 การวางแผนการทดลองและ
5011102 ปฐพีวิทยา
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
5031501 หลักการขยายพันธุ์พืช
3(2-3-4)
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
3(2-2-5)
5033502 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3(2-2-5)
5004902 สัมมนาทางการเกษตร
1(0-3-0)
5041601 หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
5004903 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร
3(2-2-5)
5082101 ศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด
3(2-2-5)
5011102 ปฐพีวิทยา
3(2-2-5)
5122101 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
3(2-2-5)
5031501 หลักการขยายพันธุ์พืช
3(2-3-4)
5033502 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3(2-2-5)
5041601 หลักการผลิตสัตว์
3(2-2-5)
5082101 ศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด
3(2-2-5)
5122101 งานช่างเกษตรเบื้องต้น
3(2-2-5)

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
เหตุผล
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หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
กลุ่มวิชาชีพเลือก
37
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก
32
หน่วยกิต
5002503 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเกษตร 2(2-0-4)
5003202 เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5)
5003104 เรื่องเฉพาะทางการเกษตร
3(3-0-6)
5003301 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-2-5)
5003301 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
3(2-2-5)
5003303 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
3(2-3-4)
5003304 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
3(2-2-5)
5003401 การจัดการธุรกิจเกษตร
3(2-2-5)
5012401 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
5003904 โครงการทางการเกษตร
3(0-6-3)
สารปรับปรุงดิน
3(2-2-5)
5012401 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
5013301 การอนุรักษ์ทรัพยากรและการ
สารปรับปรุงดิน
3(2-2-5)
ใช้ประโยชน์จากเศษเหลือ
5022101 พืชเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
ทางการเกษตร
3(2-2-5)
5032201 การผลิตผัก
3(2-2-5)
5022101 พืชเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
5032202 การผลิตเห็ด
3(2-3-4)
5033101 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร
3(2-2-5)
5033203 การปลูกพืชไร้ดิน
3(2-2-5)
5032201 การผลิตผัก
3(2-2-5)
5033301 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
5032202 การผลิตเห็ด
3(2-3-4)
5033401 การผลิตไม้ผล
3(2-2-5)
5033203 การปลูกพืชไร้ดิน
3(2-2-5)
5033402 การจัดการสวนไม้ผลอัจฉริยะ
3(2-3-4)
5033301 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
3(2-2-5)
5034503 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช
5033401 การผลิตไม้ผล
3(2-2-5)
เพื่อการเกษตร
3(2-3-4)
5034503 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อ
5034504 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
การเกษตร
3(2-3-4)
5041201 การผลิตสัตว์เล็ก
3(2-2-5)
5034504 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-2-5)
5042101 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
5034505 คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร 3(2-2-5)
5061501 หลักการประมงและการ
5041201 การผลิตสัตว์เล็ก
3(2-2-5)
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาชีพเลือก
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
5042101 การผลิตสัตว์ปีก
3(2-2-5)
5042603 การผลิตสัตว์สวยงาม
3(2-2-5)
5061101 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
5074308 หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร 3(2-3-4)
5093101 การจัดภูมิทัศน์
4(2-4-6)
5113101 การจัดการน้าเพื่อการเกษตร
3(2-2-5)
5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
5074308 หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร 3(2-3-4)
5093101 การจัดภูมิทัศน์
3(2-3-4)
5113401 ระบบน้าเพื่อการเกษตร
3(2-3-4)

เหตุผล
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8
หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ
5002801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1 2(150)
5002801เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์1(100) เนื่ อ ง และครบกระบวนการในการ
5003802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2 3(250)
5004803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 6(600) ผลิต
5004803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3 3(350)
5003804 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(100)
5003804 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(150)
5004805 สหกิจศึกษา
6(600)
5004805 สหกิจศึกษา
6(600)

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
5002503 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเกษตร
2(2-0-4) 5002503 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเกษตร
3(3-0-6)
English for Agricultural Skills
English for Agricultural Skills
คาศัพท์และลั กษณะเฉพาะของภาษาอังกฤษเพื่อ
คาศั พท์แ ละลั กษณะเฉพาะของภาษาอัง กฤษเพื่ อ
ทักษะทางการเกษตร การอ่าน การเขียนข้อความ บทความ ทักษะทางการเกษตร การอ่าน การเขียนข้อความ บทความ
และการค้นคว้างานวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการค้นคว้างานวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
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5003402 การวางแผนธุรกิจเกษตรสาหรับ
ผู้ประกอบการ
3 (2-2-5)
Agricultural Business Planning for
Entrepreneurs
ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ธุ ร กิ จ เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุตสาหกรรมเกษตร การเป็นผู้ประกอบการ การริเริ่มและการ
พั ฒ นาธุ ร กิ จ การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น โอกาสทางธุ ร กิ จ
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ รู ป แบบ การจั ด ท า และการ
นาเสนอแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ การตลาด การจัดการ การ
ผลิต การบัญชี การเงิน สหกรณ์การเกษตร การส่งออกและการ
นาเข้า การดาเนินการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา และฝึกปฏิบัติ

เหตุผล
ปรับปรุงโดยปรับจานวนหน่วยกิต และ
เปลี่ ย นจากกลุ่ ม วิ ช าชี พ เลื อ กมาเป็ น
กลุ่มวิชาชีพบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยให้สาขาวิชา
ควรมี ร ายวิ ช าภาษาอั ง กฤษเป็ น ของ
สาขาวิชา 1 รายวิชา
เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสศึ ก ษาวิ ช าหรื อ
เ นื้ อ ห า ที่ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ไ ป เ ป็ น
ผู้ประกอบการได้

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

เหตุผล
เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสศึ ก ษาวิ ช าหรื อ
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ใ นการ
ประยุกต์ใช้กับงานด้านเกษตรได้

ปรั บปรุ ง โดยมุ่ งเน้น การวางแผนและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร
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5003901 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
3(2-2-5)
Experimental Design and Statistical Data
Analysis
หลั ก การวางแผนการทดลอง การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
แผนการทดลองแบบต่าง ๆ ในทางการเกษตร การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
5003501 ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์
อัจฉริยะทางการเกษตร
3 (2-2-5)
Agricultural Instrument and Smart Device
Control System
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ต รวจจั บ ในงาน
เกษตรและอุ ตสาหกรรมเกษตร และการประยุ กต์ใ ช้ การ
เชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ระบบควบคุม
ไฟฟ้า ความรู้และการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และฝึก
ปฏิบัติ
5003901 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3(2-2-5)
Experimental Design and Statistical Data
Analysis in Agriculture
หลั ก การวางแผนการทดลอง การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
แผนการทดลองแบบต่าง ๆ ในทางการเกษตร การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพบังคับ ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
5033502 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3(2-2-5)
Plant Growth Regulator and Chemicals
ความหมายและความส าคั ญ ของสารควบคุ ม การ
เจริ ญเติบโตของพืช ชนิดและประโยชน์ของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช การเตรียมและการใช้สารควบคุม การ
เจริญเติบโตของพืชแบบต่าง ๆ บทบาทของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในการผลิตพืช

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
เหตุผล
5033502 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 3(2-2-5) ปรั บ ปรุง โดยปรั บ ชื่ อ ภาษาอั งกฤษให้
Plant Growth Regulators
สอดคล้ อ งกั บ ชื่ อ รายวิ ช าภาษาไทย
ความหมายและความส าคั ญ ของสารควบคุ ม การ และปรับเนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้น
เจริญเติบโตของพืช ชนิดและประโยชน์ของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช วิธีการปฏิบัติการเตรียมและการใช้ส าร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช แบบต่าง ๆ บทบาทของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตในการผลิตพืช
109

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

เหตุผล
เพิ่มเติมรายวิชา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้มีโอกาสเลือกศึกษาวิชาหรือเนื้อหาที่มี
คว ามสนใจ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในทางการเกษตรได้ ลดการใช้
สารเคมี ทาให้ระบบเกษตรอินทรีย์ได้รับ
การยอมรั บ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผู้บริโภค
เพิ่มเติมรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีการ
เรี ย นรู้ บู ร ณาการร่ ว มกั บ ชุ ม ชน หรื อ
สถานประกอบการ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
กับการเป็นผู้ประกอบการได้
ปรั บ ปรุ ง ค าอธิ บ ายรายวิ ช า เพื่ อ ให้
ทันสมัยมากขึ้น
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5032201 การผลิตผัก
3(2-2-5)
Vegetable Production
ความสาคัญของพืชผัก การจาแนกพืชผัก ชนิดและ
ลั ก ษณะประจ าพั น ธุ์ การคั ด เลื อ กพั น ธุ์ เมล็ ด พั น ธุ์ การ
ขยายพันธุ์ผัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การปลูก
พืช การปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยว การจาหน่าย และเทคนิคการปลูกผักสมัยใหม่

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
5003202 เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5)
Good Agricultural Practice and Organic
Agriculture
ความสาคัญ แนวทาง และหลักการของเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานและข้อกาหนดของ
เกษตรปลอดภั ย และเกษตรอิ น ทรี ย์ ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต
การตลาด และการแปรรู ป การส่ ง เสริ ม และแนวทางสู่
ความสาเร็จในการทาเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
และฝึกปฏิบัติ
5003904 โครงการทางการเกษตร
3(0-6-3)
Agricultural Project
กระบวนการเรียนรู้การวางแผน และดาเนินการ
ปฏิ บั ติ จั ด ท าโครงการเชิ ง บู ร ณาการทางด้ า นการเกษตร
ร่วมกับชุมชนหรือสถานประกอบการ
5032201 การผลิตผัก
3(2-2-5)
Vegetable Production
ความส าคั ญของพืช ผั ก การจาแนกพื ช ผั ก ชนิ ด
และลักษณะประจาพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ การ
ขยายพันธุ์ผัก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การปลูก
พืชด้วยระบบอัจฉริยะ การปฏิบัติดู แลรักษา การเก็บเกี่ยว
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การจาหน่าย และเทคนิคการ
ปลูกผักสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติ

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
5033203 การปลูกพืชไร้ดิน
3(2-2-5)
Soilless Culture
ความหมายและความสาคัญของการปลูกพืชโดยไม่
ใช้ ดิ น รู ป แบบและระบบการปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น ปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน วัสดุ
และอุปกรณ์สาหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การคานวณและ
การเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช การปลูก การปฏิบัติดูแล
การเก็ บ เกี่ ย ว และการปฏิ บั ติ ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว ธุ ร กิ จ และ
การตลาดของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน

เหตุผล
ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา เพื่อให้
ทันสมัยมากขึ้น
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หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
5033203 การปลูกพืชไร้ดิน
3(2-2-5)
Soilless Culture
ความหมายและความสาคัญของการปลูกพืชโดย
ไม่ใช้ดิน รูปแบบและระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน วัสดุ
และอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น เทคโนโลยี
อัจฉริยะสาหรับการปลูกพืชไร้ดิน เทคโนโลยีอัจฉริยะสาหรับ
การปลูกพืชไร้ดิน และฝึกปฏิบัติ การคานวณ และการเตรียม
สารละลายธาตุอาหารพืช การปลูก การปฏิบัติดูแล การเก็บ
เกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจและการตลาด
ของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน
5033402 การจัดการสวนไม้ผล
3(2-3-4)
Orchard management
การปฏิ บั ติ ดู แ ล การตั ด แต่ ง กิ่ ง การจั ด การโรค
แมลง การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การให้น้าและปุ๋ยระบบ
อัตโนมัติ การผลิตผลไม้ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม การ
ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์
ในการปลูกไม้ผล การศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติ

เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี
โอกาสเลือกเรียนวิชาหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ
การจัดการไม้ผลแบบ IOT เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตไม้ผลได้

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาชีพเลือก ที่มีการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558

เหตุผล
เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี
โอกาสเลื อกเรียนวิ ช าเกี่ยวกับทางด้า น
สัตว์ สาหรับนาไปประยุกต์ใช้กับการทา
เกษตรผสมผสานได้

ปรับปรุงโดยปรับ ลดจานวนหน่วยกิต ลง
เนื่ อ งจากเนื้ อ หาบางส่ ว นนั ก ศึ ก ษา
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง

เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช า เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี
โอกาสเลื อ กศึ ก ษาวิ ช าหรื อ เนื้ อ หาที่ มี
ค ว า ม ส น ใ จ แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
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5093101 การจัดภูมิทัศน์
4(2-4-6)
Landscape Design
หลั ก และองค์ ป ระกอบของศิ ล ปะในการจั ด สวน
การเขีย นแบบและการออกแบบ วัส ดุตกแต่งสวน การเลือก
พรรณไม้และหญ้าสนาม การปลู กหญ้าเพื่อการจัดสวน การ
ประเมิน ราคา ขั้น ตอนและการดาเนิ น งานจัดสวน การดูแล
รักษา การจั ดพรรณไม้ภ ายในและภายนอกอาคาร และการ
ให้บริการพรรณไม้

หลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
5061501 หลักการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
3(2-2-5)
Principles of Fisheries and Aquaculture
ประวัติ ความสาคัญ นิเวศวิท ยาการทาประมง
เครื่องมือทางการประมง พระราชบัญญัติการประมง การทา
ประมงในท้องถิ่นและอาเซียน ความรู้เบื้องต้นทางด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การจับและการขนส่ ง สถานการณ์การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในท้องถิ่นและอาเซียน
5093101 การจัดภูมิทัศน์
3(2-3-4)
Landscape Design
หลั ก และองค์ ป ระกอบของศิ ล ปะในการจั ด สวน
การเขียนแบบและการออกแบบ วัสดุตกแต่งสวน การเลือก
พรรณไม้และหญ้าสนาม การปลูกหญ้าเพื่อการจัดสวน การ
ประเมินราคา ขั้นตอนและการดาเนินงานจัดสวน การดูแล
รักษา การจัดพรรณไม้ภายในและภายนอกอาคาร และการ
ให้บริการพรรณไม้ และฝึกปฏิบัติ
5113401 ระบบน้าเพื่อการเกษตร
3(2-3-4)
Water System for Agriculture
หลั ก และวิ ธี ก ารให้ น้ าแก่ พื ช วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี ร ะบบน้ า การค านวณ การออกแบบ และการ
ติดตั้งระบบน้าเพื่อการเกษตร การบารุงรักษา การซ่อมแซม
และฝึกปฏิบัติ

113

ภาคผนวก ค
หลักการจัดรหัสวิชา
หลักการจัดรหัสวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
ระบบการจัดรหัส วิช ายึดพื้น ฐานของการจัดระบบรหัส ของหมวดวิชา ตามล าดับของคณะ ลั กษณะ
เนื้อหาของ International Standard Classification of Education (ISCED) ศาสตร์ของสาขาวิชา ลาดับ
วิชา และชั้นปี การจัดหมวดวิชายึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา และยึดฐานกาเนิดของ
รายวิชา ความหมายของรหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก ดังนี้

1

2

3

4

เลขหลักที่ 2-5 เป็นหมวดวิชาและประเภท
ของวิชาตาม ลักษณะเนื้อหาของสาขาวิชา
นั้น (ISCED 2013)
ตัวอย่างเช่น
2205 คือ ภาษาไทย
2202 คือ ภาษาอังกฤษ
4401 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
7100 คือ พยาบาล สุขภาพ
1-คณะครุศาสตร์
2-คณะมนุษยศาสตร์และสังสมศาสตร์
3-คณะวิทยาการจัดการ
4-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5-คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8-คณะพยาบาลศาสตร์

5

6

7

ลาดับ
วิชา
0-9

ชั้นปี
1-2
0 คือ
เรียนได้
ทุกชั้นปี
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ภาษาและการสื่อสาร
มนุษยศาสตร์

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต
จิตวิทยาการสื่อสาร
นันทนาการในชีวิตประจาวัน
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน
พลเมืองที่เข้มแข็ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
การผลิตสื่อและการรู้เท่าทันสื่อ
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว
เคมีในชีวิตประจาวัน
คณิตศาสตร์สาหรับธุรกิจ
การคิดและการตัดสินใจ
การทาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ
เกษตรในชีวิตประจาวัน
พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จิตสานึกและวินัยในการจราจร
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
ทักษะการคิด
ชีวิตและสุขภาพ

ISCED detail
กลุ่ม
ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม
ภาษาแม่ ภาษาพื้นเมือง
ภาษาแม่ ภาษาพื้นเมือง
ภาษาแม่ ภาษาพื้นเมือง
จริยศาสตร์,วิชาศีลธรรม
สังคมและพฤติกรรมศาสตร์
จิตวิทยา
การบริการ พฤติกรรมทางสังคม
ปรัชญา
สังคมและพฤติกรรมศาสตร์
สังคมและพฤติกรรมศาสตร์
ประชากรศาสตร์
นิติศาสตร์ทั่วไป
การสื่อสาร
บริหารธุรกิจและการจัดการ
บริหารธุรกิจและการจัดการ
บริหารธุรกิจและการจัดการ
การขายปลีก
Personal skills
กีฬาและเวลาว่าง
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเคมี
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
กรรมวิธีด้านอาหารและเครื่องดื่ม
กรรมวิธีด้านอาหารและเครื่องดื่ม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เกษตรศาสตร์
ไฟฟ้า
เทคโนโลยี
การป้องกันทรัพย์สินและบุคคล
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
Personal skills
สุขภาพ
สานักส่งเสริมวิชาการฯ 14-เม.ย.-62
สังคมศาสตร์

ชื่อวิชา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เลข ISCED
2220200
2220201
2220202
2220203
2220510
2220520
2220530
2221310
2310010
3310810
2810310
2221210
2310020
2310030
2310410
2340310
3211110
3330010
3330020
3330030
3330110
4003110
1810310
4400010
4410110
4420310
4430110
4430120
4520110
4520120
4830110
5600010
6510410
6530410
6840110
7440110
7003120
8710010
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หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
(รหัส 500 – 549)
หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดหมู่วิชาไว้ดังนี้
รหัส
หมู่วิชา
500
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
501
หมู่วิชาปฐพีวิทยา
502
หมู่วิชาพืชเศรษฐกิจ
503
หมู่วิชาพืชสวน
504
หมู่วิชาสัตวศาสตร์
505
หมู่วิชาสัตวรักษ์
506
หมู่วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
507
หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร
508
หมู่วิชาศัตรูพืชและแมลงเศรษฐกิจ
509
หมู่วิชาภูมิทัศน์
511
หมู่วิชาการชลประทาน
512
หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
513
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร
514
หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร

116
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์
(500)
หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ของหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะ เนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. เกษตรทั่วไป
(500-1--)
2. ระบบการเกษตร
(500-2--)
3. การปรับปรุงพันธุ์พืช
(500-3--)
4. ตลาดและธุรกิจเกษตร
(500-4--)
5. สารสนเทศทางการเกษตร
(500-5--)
6.
(500-6--)
7.
(500-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(500-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(500-9--)

117
หมู่วิชาปฐพีวิทยา
(501)
หมู่วิชาปฐพีวิทยา ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดังนี้
1. ปฐพีวิทยาทั่วไป
(501-1--)
2. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
(501-2--)
3. การอนุรักษ์ดินและน้า
(501-3--)
4. ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
(501-4--)
5.
(501-5--)
6.
(501-6--)
7.
(501-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(501-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(501-9--)

118
หมู่วิชาพืชเศรษฐกิจ
(502)
หมู่วิชาพืชเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. พืชเศรษฐกิจทั่วไป
(502-1--)
2. พืชอุตสาหกรรม
(502-2--)
3. พืชน้ามัน
(502-3--)
4. พืชเส้นใย
(502-4--)
5. ธัญพืช
(502-5--)
6.
(502-6--)
7.
(502-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(502-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(502-9--)

119
หมู่วิชาพืชสวน
(503)
หมู่วิชาพืชสวน ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. พืชสวนทั่วไป
(503-1--)
2. พืชประเภทผัก
(503-2--)
3. พืชประเภทไม้ดอกไม้ประดับ
(503-3--)
4. พืชประเภทไม้ผล
(503-4--)
5. วิทยาการเกี่ยวกับพืชสวน
(503-5--)
6.
(503-6--)
7.
(503-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(503-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(503-9--)

120
หมู่วิชาสัตวศาสตร์
(504)
หมู่วิชาสัตวศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. การเลี้ยงสัตว์ปีก
(504-1--)
2. การเลี้ยงสัตว์เล็ก
(504-2--)
3. การเลี้ยงสัตว์ใหญ่
(504-3--)
4. อาหารและโภชนาการ
(504-4--)
5. เทคนิคการเลี้ยง
(504-5--)
6. หลักการผลิตสัตว์และการผลิตสัตว์ประเภทอื่น
(504-6--)
7.
(504-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(504-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(504-9--)

121
หมู่วิชาสัตวรักษ์
(505)
หมู่วิชาสัตวรักษ์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. โรคและปรสิตวิทยาของสัตว์
(505-1--)
2. กายวิภาคและสรีรวิทยา
(505-2--)
3. สัตวรักษ์ทั่วไป
(505-3--)
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
(505-4--)
5. วิทยาภูมิคุ้มกัน
(505-5--)
6.
(505-6--)
7.
(505-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(505-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(505-9--)

122
หมู่วิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
(506)
หมู่วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าทั่วไป
(506-1--)
2. สัตว์น้ามีกระดูกสันหลัง
(506-2--)
3. สัตว์น้าไม่มีกระดูกสันหลัง
(506-3--)
4. โรคและศัตรูสัตว์น้า
(506-4--)
5. การประมงและเครื่องมือประมง
(506-5--)
6. วิทยาศาสตร์ทางน้า
(506-6--)
7.
(506-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(506-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(506-9--)

123
หมู่วิชา อุตสาหกรรมเกษตร
(507)
หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. เคมีอาหาร
(507-1--)
2. จุลชีววิทยาอาหาร
(507-2--)
3. การแปรรูปอาหาร
(507-3--)
4. วิศวกรรมอาหาร
(507-4--)
5. การประกันคุณภาพและสุขาภิบาล
(507-5--)
6. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
(507-6--)
7.
(507-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(507-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(507-9--)

124
หมู่วิชา ศัตรูพืชและแมลงเศรษฐกิจ
(508)
หมู่วิชา ศัตรูพืชและแมลงเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น
ดังนี้
1. ศัตรูพืชทั่วไป
(508-1--)
2. กีฏวิทยา
(508-2--)
3. โรคพืช
(508-3--)
4. วัชพืช
(508-4--)
5. แมลงเศรษฐกิจ
(508-5--)
6.
(508-6--)
7.
(508-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(508-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(508-9--)

125
หมู่วิชา ภูมิทัศน์
(509)
หมู่วิชา ภูมิทัศน์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. การจัดสวนเบื้องต้น
(509-1--)
2.
(509-2--)
3.
(509-3--)
4.
(509-4--)
5
(509-5--)
6.
(509-6--)
7.
(509-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(509-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(509-9--)

126
หมู่วิชา การชลประทาน
(511)
หมู่วิชาการชลประทาน ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. การจัดการชลประทาน
(511 -1--)
2. การออกแบบชลประทาน
(511 -2--)
3. การพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้า
(511 -3--)
4. ระบบน้าเพื่อการเกษตร
(511 -4--)
5.
(511 -5--)
6.
(511 -6--)
7.
(511 -7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(511 -8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(511 -9--)

127
หมู่วิชา เกษตรกลวิธาน
(512)
หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. งานช่างเกษตรกรรมเบื้องต้น
(512-1--)
2. งานเครื่องยนต์
(512-2--)
3. งานโลหะ
(512-3--)
4. งานสารวจพื้นที่
(512-4--)
5. การก่อสร้างในฟาร์ม
(512-5--)
6.
(512-6--)
7.
(512-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(512-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(512-9--)

128
หมู่วิชา ส่งเสริมการเกษตร
(513)
หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. หลักในการส่งเสริมทั่วไป
(513-1--)
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริม
(513-2--)
3.
(513-3--)
4.
(513-4--)
5.
(513-5--)
6.
(513-6--)
7.
(513-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(513-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(513-9--)

129
หมู่วิชา สื่อสารการเกษตร
(514)
หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็น ดังนี้
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
(514-1--)
2. โสตทัศนูปกรณ์
(514-2--)
3. การประชาสัมพันธ์
(514-3--)
4. วิธีการถ่ายทอดความรู้
(514-4--)
5.
(514-5--)
6.
(514-6--)
7.
(514-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(514-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย
(514-9--)

ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
2.1 สมเจตน์ แซ่ลิ้ม, ชมดาว ขาจริง. (2562). ผลของวัสดุเพาะจากวัชพืชน้าที่มีต่อการผลิตของไมโครกรีน
กะหล่าปลีม่วง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (6 กันยายน 2562). มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. 104-108.
2.2 ณัฐวุฒิ นกเทศ, วีระศักดิ์ เอมโอษฐ์ , ชมดาว ขาจริง. (2562). อิทธิพลของน้าหมักชีวภาพและ EM ร่วมกับ
AB ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกพันธุ์จินดาที่ปลูกโดยระบบกลับหัว. (6 กันยายน 2562). สานักงานใหญ่
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร. 1-6.
2.3 ภานุวัฒน์ เวชสวะ, ธวัช ชัย นิ่มน้อย, ชมดาว ขาจริ ง. (2562). อิทธิ พลขี้แดดนาเกลื อที่มีผ ลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานสีแดงราชินีทับทิมสยาม. (6 กันยายน 2562). สานักงานใหญ่ บริษัท การ
บินไทย จากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร. 21-25.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- หลักสูตร Q อาสา รุ่นที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กาแพงแสน และ
สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- อบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขั้นสูง รุ่นที่ 18 การแยก การเลี้ยง และการรวบรวมโปรโตพลาสต์. ฝ่าย
เครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 5-8 สิงหาคม 2557.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 2. 1-3 กรกฎาคม 2557.
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันและวิ จัยพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย
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ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวชมดาว ขาจริง
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
ปร.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (2554)
วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2551)
วท.บ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (2549)
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เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.
- เข้าร่ว มโครงการ “เครื อข่ายสถาบันการศึกษาสื บ สานประราชดาริ ” รุ่นที่ 3. 27-29 มิถุนายน 2559.
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.)
- อบรมหลั กสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ” ครั้งที่ 11. 14-15 มีนาคม 2559.
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.). สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
3.2 การทางาน
- พ.ศ. 2554 – 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
- พ.ศ. 2560 - 2562 ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การผลิตผัก
4.2 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
4.3 ภูมิทัศน์
4.4 สัมมนาทางการเกษตร
4.5 เกษตรในชีวิตประจาวัน
4.6 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร
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ลาดับที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
2
นายทรงศักดิ์ ธรรมจารัส
1. ตารา /เอกสารประกอบการสอน
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
2. ผลงานวิจัย
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2554)
2.1 ทรงศักดิ์ ธรรมจารัส, ธีรนุช เจริญกิจ. (2562). พัฒนาการของผลและปริมาณความร้อนสะสมของลาไยพันธุ์
วท.บ. (พืชศาสตร์-ไม้ผล) มหาวิทยาลัย
ดอในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1(1) : 1-13.
แม่โจ้ (2547)
2.2 ทรงศักดิ์ ธรรมจารัส , ดารงศักดิ์ อาลัย, กิตติมา ลีละพงศ์วั ฒนา, วรรณา กอวัฒนาวรานนท์. (2562).
พฤติกรรมและแนวทางลดใช้สารเคมีการผลิตพืชอาหารปลอดภัยของเกษตรกร ตาบลหนองจอก อาเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "วิชาการล้านนาเพื่อ
การศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0" ครั้งที่ 1 (13 กุมภาพันธ์ 2562). มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่. 170-179.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
3.2 การทางาน
- พ.ศ. 2549 – 2550 หัวหน้างานส่งเสริมชาวไร่ บริษัท อาหารสยาม จากัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2554 – 2555 นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาลาไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- พ.ศ. 2555 – 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2560 – 2562 ประธานสาขา หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
- หลักพืชศาสตร์
- หลักการขยายพันธุ์พืช
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ลาดับที่
3

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวนันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
ตาแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา :
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (2535)
วท.บ. (พืชศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครศรีธรรมราช
(2532)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
2.1 นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์. (2561). ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้พื้นล่างจากป่าชุมชน
บ้านถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี : พืชสมุนไพรล้มลุก. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 93-98.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การอบรมหลักสูตร ระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช
ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 24 มิถุนายน 2552
- การอบรมหลักสูตร ระบบประกันคุณภาพการผลิตต้นกล้าพืชผักเศรษฐกิจ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย และ เรือน
ปลูกทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน 25 มิถุนายน 2553
- การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ รองคณบดี รอง
ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก/สถาบัน และประธานสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี 18 มีนาคม -30 เมษายน 2556
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” (นักวิจัยรุ่นอาวุโส) ณ ห้องประชุม 1821 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 กรกฎาคม 2557
- อบรม เรื่องระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมณ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 22 เมษายน 2558
- อบรมหลักสูตร ระเบียบการเงินการคลัง ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมณ์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 พฤศจิกายน 2557
- ฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 9-13
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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3.2 การทางาน
- พ.ศ. 2550 – 2552 หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2552- 2553 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ
- พ.ศ. 2553 – 2554 อาจารย์รับผิดชอบฝ่ายทะเบียน และประเมินผล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
- พ.ศ. 2555 –2557 ผู้ช่วยเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามกุฎราชกุมารี (อพ.สธ. ม.รภ. เพชรบุรี)
- พ.ศ. 2556-2560 ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2561- ปัจจุบันอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 หลักการขยายพันธุ์พืช
4.2 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
4.3 หลักการไม้ผล
4.4 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
4.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
4.6 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร
4.7 ระบบการเกษตร
4.8 เกษตรอินทรีย์
4.9 ปัญหาพิเศษ
4.10 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
4.11 การผลิตเห็ด
4.12 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

ลาดับที่
4

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นายบุญชาติ คติวัฒน์
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
ปร.ด. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2559)
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2551)
วท.บ. (ไม้ผล) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2547)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย
2.1 บุญชาติ คติวัฒน, ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, อาไพวรรณ ภราดรนุวัฒน. (2559). การระบาดและวินิจฉัยโรคใบ
ด่างจุดวงแหวนมะละกอในประเทศไทย. Agricultural Sci. J. 47(2) : 213-226.
2.2 บุญชาติ คติวัฒน, ทรงศักดิ์ ธรรมจารัส, มหิศร ประภาสะโนบล, กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา. (2562). ทัศนคติ
ของเกษตรกรต่อการผลิตพืชอาหารปลอดภัยในพื้นที่ตาบลบ้านหาด อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0"
ครั้งที่ 1 (13 กุมภาพันธ์ 2562). มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่. 300-308.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการปลูกเชื้อโรคพืชเพื่อประเมินระดับความต้านทานของพืช 12-16
มิถุนายน 2560 ณ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กาแพงแสน จ.นครปฐม
- การฝึกอบรม เรื่อง ระบบเกษตรอัจริยะ และการใช้ระบบการให้น้าแบบแม่นยาอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4
มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช ต. หนองกระเจ็ด อ. บ้านลาด จ. เพชรบุรี
ในวันที่ 19 มีนาคม 2562
3.2 การทางาน
- พ.ศ. 2550-2553 นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาลาไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- พ.ศ. 2553-2554 เจ้าหน้าที่งานเกษตร โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
- พ.ศ. 2554-2559 ที่ปรึกษาด้านการเกษตร บริษัท รวมสุวรรณ จากัด และ บริษัท กอฟ ทูโกลบอล จากัด
- พ.ศ. 2559-2562 อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
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เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 ศัตรูพืชและการป้องกันกาจัด (Plant Pests and Their Control)
4.2 การเรียนรู้ระบบเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Learning Management in Agricultural
System Following Relative-Sufficiency Philosophy)
4.3 ปฐพีวิทยา (Soil Science)
4.4 การผลิตไม้ผล (Fruit Crops Production)
4.5 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารปรับปรุงดิน (Soil Fertility and Soil Conditioner)
4.6 พืชเศรษฐกิจ (Economic Plants)
4.7 งานช่างเกษตรเบื้องต้น (Principles of Farm Mechanics)
4.8 เรื่องเฉพาะทางเกษตร (Selected Topics in Agriculture)

ลาดับที่
5

ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก สถานศึกษา
นางสาวศิริวรรณ แดงฉ่า
ตาแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
วท.ด. (พืชสวน) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (2551)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (2543)
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2539)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์
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1. ตารา/เอกสารประกอบการสอน
2. ผลงานวิจัย
2.1 ศิริวรรณ แดงฉ่า. (2559). การสารวจสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่ง
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อ
แผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 (9 กรกฎาคม 2559). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 934-941.
2.2 ศิริวรรณ แดงฉ่า, วรัญญู หินชีระนัน. (2559). อัตราที่เหมาะสมในการใช้น้าสกัดจากมูลสุกรต่อการ
เจริญเติบโตของกวางตุ้งฮ่องเต้ในระบบไฮโดรโพนิกส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 (9 กรกฎาคม 2559). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี. 209-214.
2.3 ศิริวรรณ แดงฉ่า. (2560). สภาพเศรษฐกิจของสมาชิกในวนเกษตรชุมชนบ้านถ้าเสือ อาเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดิน
ไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0”. (15 กรกฎาคม 2560). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี. 406-412.
2.4 ณัฐวุฒิ เข็มทอง, ศิริวรรณ แดงฉ่า. (2561). ผลของกากผงชูรสต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของ
กวางตุ้งฮ่องเต้ในระบบไฮโดรโพนิกส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 34-40.
2.5 พชร กลิ่นนิรันต์, สมควร แปรพิมพา, ศิริวรรณ แดงฉ่า. (2561). ผลของถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพด
ร่วมกับมูลไก่และน้าหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561).
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 28-33.
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2.6 รวิวรรณ นวสุชาติ, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี, ศิริวรรณ แดงฉ่า. (2561). การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้าเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดต่อตรงร่วมกับการเกษตร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 (2-5 ธันวาคม 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 659-664.
3. ประสบการณ์การทางาน
3.1 การฝึกอบรม
- การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ รองคณบดี รอง
ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก/สถาบัน ปละประธานสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2556
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” (นักวิจัยรุ่นอาวุโส). 17 กรกฎาคม 2557.
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
- การอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. 22 เมษายน 2558.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
- การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน”. 5-6 มีนาคม 2558.
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
3.2 การทางาน
- พ.ศ. 2551 – 2555 อาจารย์ประจาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
- พ.ศ. 2556 -2560 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
- พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน
4.1 การผลิตไม้ผล
4.2 การผลิตผัก
4.3 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
4.4 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

4.5 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
4.6 สัมมนาทางการเกษตร
4.7 การปลูกพืชไร้ดิน
4.8 การอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทางการเกษตร
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ภำคผนวก จ

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๓๒๔/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำสัตวศำสตร์ สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ด้ว ยคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี ได้จัด ให้ มีก ารปรับ ปรุงหลั กสู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน ๔ สาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และเพื่อ ให้ การเตรี ย มการในการปรั บ ปรุ งหลั ก สู ตรเป็น ไปด้ว ยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภ าพ จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. อาจารย์ ดร.ชมดาว
ขาจริง
ประธานกรรมการ
(ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา
เหลืองสุวาลัย
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา
กอวัฒนาวรานนท์
กรรมการ
(ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี)
๔. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
แดงฉ่า
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๕. นายอรรถพันธ์
พุฒเกิด
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๖. นายสมเจตน์
แซ่ลิ้ม
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๗. นายวัชรินทร์
กลิ่นงาม
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว)
๘. นางสาวหงส์หยก
อุ่นศรี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จาก บริษัท โอเทนโต (ประเทศไทย) จากัด)
๙. นายคมสันต์
ทัศทอง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก บริษัท โอเทนโต (ประเทศไทย) จากัด)
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส
สุวรรณสินธุ์
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๑๑. อาจารย์วรุณยุพา
จุ้ดศรี
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
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สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประกอบด้วย
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์
กล้าหาญ
(ประธานสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
ยวงสร้อย
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
๓. นายประพันธ์
ลีปายะคุณ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี)
๔. อาจารย์ทิพย์สุดา
ชงัดเวช
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๕. นางสาวพรพรรณ
คล้ายจินดา
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๖. นายภูวนัย
ชัยศรี
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๗. นางมนทกานติ
ท้ามติ้น
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้าเพชรบุรี)
๘. อาจารย์ ดร.อัจฉรีย์
ภุมวรรณ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๙. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ
ทะแกล้วพันธุ์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
(ประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๒. อาจารย์ ดร.พุทธพร
พุ่มโรจน์
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)
๓. อาจารย์ ดร.วนิดา
มากศิริ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๔. นางสาวเหมือนฝัน
เรียงสันเที๊ยะ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๕. นายเรืองเดช
โพธิ์เอี่ยม
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๖. นายชรินทร์
แสงขา
(ผู้ใช้บัณฑิตประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว)
๗. อาจารย์ทวิรัตน์
ก้อนเครือ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๘. อาจารย์สารวย
มะลิถอด
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประกาศ
ชมภู่ทอง
ประธานกรรมการ
(ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์
คูวิจิตรจารุ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร)
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
วิบูลย์ศิริกุล
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภัทรา
กล่าสกุล
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๕. นางสาวชลธิชา
ชดคล้าย
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๖. นายณัฐพงศ์
ซาบซึ้งไพร
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๗. นายทวีศักดิ์
กตัญชลี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๘. นายณัฐดนัย
รุจิรา
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิตประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ บริษัท มดดิ๊)
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อรอนงค์
ศรีพวาทกุล
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๑๐. อาจารย์ ดร.กิตติมา
ลีละพงศ์วัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด
และมาตรฐานหลักสูตร รวมถึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ภำคผนวก ฉ

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี
ที่ ๕๓๖/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ สำขำวิชำสัตวศำสตร์ สำขำวิชำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร
ด้ว ยคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ได้ จั ด ให้ มี ก ารวิพ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต จานวน ๔ สาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
และเพื่ อให้ การเตรี ย มการในการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รเป็ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้ อยและมี ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ
ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์
ป้อมปราณี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล
สมทรง
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
๔. ว่าที่ รต.ดร.บุญชาติ
คติวัฒน์
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๕. อาจารย์ทรงศักดิ์
ธรรมจารัส
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๖. นางสาวปริยากร
แก้วปรีดาเชษฐ
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๗. นายคุณาสิน
ศรียานงค์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
๘. นางสาวพัชรี
ภู่มาลี
กรรมการ
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จาก สานักงานเกษตรจังหวัดระนอง)
๙. นายภักดี
เนียมแสง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
๑๐. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
แดงฉ่า
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๑๑. อาจารย์ ดร.ชมดาว
ขาจริง
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๑๒. อาจารย์วรุณยุพา
จุ้ดศรี
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
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สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ
ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
หวังวิบูลย์กิจ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
๓. นางสาวสุรังสี
ทัพพะรังสี
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดราชบุรี)
๔. อาจารย์ชลิดา
ช้างแก้ว
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๕. นางสาวเบญจมาศ
กล้าหาญ
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๖. นางพชรพร
อินทโอสถ
กรรมการ
(ศิษย์เก่าในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
๗. นายกรกฏ
หงษ์ทอง
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก บริษัท มานิตย์ เจเนติกส์ จากัด)
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์
กล้าหาญ
กรรมการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๙. อาจารย์ ดร.จุฑามาศ
ทะแกล้วพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ
ศิริธนาวงศ์
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศกร
คุณวุฒิฤทธิรณ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๔. ว่าที่ร้อยตรี ธันยวร์
สุบรรณรัตน์
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๕. นายอธิภัทร
พรสิริโชติรัตน์
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๖. นางสาวนภาพร
เผือกศรี
(ศิษย์เก่าในสาขาวิชาสัตวศาสตร์)
๗. นายปณิธิ
มีพลัง
(ผู้ใช้บัณฑิต ตาแหน่งผู้จัดการ สวิส ชีพ ฟาร์ม)
๘. อาจารย์ ดร.ดารงศักดิ์
อาลัย
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
๙. อาจารย์สารวย
มะลิถอด
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ
ศิริธนาวงศ์
ประธานกรรมการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แสงทองพินิจ
กรรมการ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
๓. อาจารย์ ดร.กัญญา
รัชตชัยยศ
กรรมการ
(อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๔. นางสาวสโรชา
บุตรจันทร์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๕. นายธีรนัย
สุขนิรันดร์
กรรมการ
(นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๖. นางสาวกัตติกา
สุขประเสริฐ
กรรมการ
(ศิษย์เก่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
๗. นายธนัญชัย
สถาพร
กรรมการ
(ผู้ใช้บัณฑิต จาก บริษัท Pro Mushroom Co; Ltd.)
๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประกาศ
ชมภู่ทอง
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บาเพ็ญ
นิ่มเขียน
กรรมการ
(อาจารย์ประจาหลักสูตร)
๑๐. อาจารย์ ดร.กิตติมา
ลีละพงศ์วัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียด
และมาตรฐานหลักสูตร รวมถึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อนาเสนอมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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